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Resumo: O artigo a seguir tem como objetivo salientar a discussão no meio acadêmico em relação a música e
cultura punk, neste caso voltado ao lado feminino. Desta forma, discutindo o mito do movimento igualitário aos
olhos de quem não participa do movimento. Para isso, foi utilizado como fontes documentais, letras das bandas,
Bulimia  e  D.F.C,  que  se  contrapõem  em  relação  ao  papel  da  mulher  na  sociedade.
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1. INTRODUÇÃO 

O punk é fruto de muitos estigmas e imaginários
acerca de sua cultura, esta introdução, visa ao final,
resgatar e quebrar um pouco da imagem já pré-cons-
truída  do punk,  que nem sempre  fora  formado de
ideologias anárquicas e significados profundos nos
bastidores. Falando sobre o termo punk, ele surgiu
através de uma revista com o mesmo nome como ci-
tado no livro Mate-me por favor: “Legs McNeil: (...)
Então  eu  disse:  “Por  que  a  gente  não  chama  de
Punk?” A palavra “punk” pareceu ser o fio que co-
nectava tudo que a gente gostava – bebedeira, anti-
patia,  esperteza  sem  pretensão,  absurdo,  diversão,
ironia e coisas com um apelo mais sombrio” (MC-
NEIL, Legs; MCCAIN, Gillian, 2005, p. 266).

Já  James  Grauerholz,  lembra  que  a
nomenclatura original da revista vinha de uma obra
do  autor  William  Burroughs:  Junky.  A  cena  em
questão,  é  quando  os  personagens  do  livro  estão
roubando bêbados no metrô e há dois jovens punks
próximos.  “James  Grauerholz:  (...)  “Punks fodidos
acham que é engraçado.” Então soube que punk era
um descendente  direto  da vida  e  obra  de  William
Burroughs.” (MCNEIL; MCCAIN, 2005, p. 272). 

Durante  a  década  70  e  seu  final,  a  cena
underground de  Nova  York  estava  saturada  de
bandas consideradas “hippies”, novamente citando a
entrevista de Legs, ele diz “Legs: McNeil: (…) Isso
era 1975 e a ideia de tomar ácido e largar tudo era
tão  tola,  uns  dez  anos  atrasada.  E  a  comunidade
hippie  de  filmes  era  igualmente  tola.  Eu  odiava
hippies.” (MCNEIL, Legs; MCCAIN, Gilian, 2005,
p.264),  a  banda Ramones surgiu exatamente nessa
época. Os fundadores da revista  Punk citam que ao

tentarem entrevistar Lou Reed no CBGB's1, ouviram
a banda pela primeira vez. Os Ramones foram contra
tudo que o rock pregava naquela época, pois além de
terem  dificuldades  financeiras,  também  não
possuíam  talento  musical.  E  eles  se  aproveitaram
disso. “A ideia de tocar apenas o que conseguiam e
utilizar a falta de habilidade como linguagem música
e visual viriam a compor uma estética, o grupo surge
no  mercado  rompendo  barreira  entre  público  e
músicos” (BARCELLOS, 1990 p. 78).

O visual da banda também tornou-se um tipo de
inspiração para os jovens. Cronologicamente falando
houve  grupos  antecederam  musicalmente  os
Ramones como;  Patti  Smith and  group,  Blondie  e
Television.  Danny  Fields  cita  que  ambos  grupos
eram  punks muito  antes  do  termo  ter  existido.
Porém,  os  Ramones  foram  considerados  um  dos
iniciadores  dessa  nova  cena,  que  rompiam  as
barreiras  do  rock  já  estabelecido.  Comparados  às
outras bandas iniciais do punk, os Ramones tinham o
som  totalmente  cru  e  sem  grandes  distorções  ou
habilidades,  talvez  por  estes  motivos  tenham  se
tornado um símbolo direto do punk; pois mostravam
que qualquer um era capaz de tocar. 

Já o  punk inglês surgiu com Malcom McLaren.
que havia sido empresário por um curto espaço de
tempo  dos  New York  Dolls  e  quando  a  banda  se
desfez, acabou conhecendo Richard Hell e acabou o
adorando “Malcom McNeil: (...) E parecendo que na
verdade ele não dava a mínima pra você!  Era um
cara  maravilhoso,  entediado,  acabado,  marcado,

1 Sigla  para  Country,  Bluegrass,  and  Blues,  foi  uma  casa  de
shows  localizada  em  Manhattan.  Foi  inaugurada  em  1973  e
fechou  em 2006,  sendo  palco  de  diversas  bandas  punks  como
Ramones,  Blondie,  Velvet  Underground,  Iggy and the  Stooges,
etc.
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sujo, com uma camiseta rasgada.” (MCNEIL, Legs;
MCCAIN, Gilian, 2005, p. 259). Malcom levou esse
“estilo”  para  a  Inglaterra  disposto  a  transformá-lo
em  algo  mais  inglês  e  assim,  ele  e  Vivienne
Westwood  patrocinaram e  criaram os  Sex  Pistols,
que  querendo  ou  não,  foi  uma  banda  com  início
comercial por tal razão. Uma das criadoras da revista
Punk descreve  como  foi  ver  a  contracultura  na
Inglaterra. “Mary Harron: Dava pra sentir o mundo
realmente se movendo e balançando naquele outono
de 1976 em Londres. Senti que o que a gente tinha
feito como piada em Nova York fora levado a sério
na  Inglaterra  por  uma  plateia  mais  jovem e  mais
violenta.  E  que,  de  alguma  forma,  na  tradução,
aquilo tinha mudado,  tinha acendido alguma coisa
diferente” (MCNEIL; MCCAIN, 2009, p. 27)

Os ingleses levaram a sério toda a estética punk
e tornaram aquilo algo grandioso que se transferiu
para  o  resto  do  globo.  Diversas  bandas  surgiram
após  os  Pistols  fascinados  pela  ideia  do  “Do  It
Yourself!”2, como The Clash e The Damned. 

No Brasil  há  discordâncias  de  onde realmente
começou o movimento  punk no país. Alguns citam
Brasília  como  a  cidade  inicial,  usando  como
argumento que filhos de professores, embaixadores,
tinham contato com o exterior. Outros reivindicam o
nascimento à São Paulo,  mais especificamente em
sua  periferia. “Filhinho  de  diplomata,  fazendo  de
revoltadinho  em  Brasília,  falar  que  começou  o
movimento  punk?  Ah,  dá  licença.”  Ariel,  ex
vocalista  da  banda  Zorro,  foi  um  dos  principais
difusores do punk no Brasil. 

Uma  coisa  que  deve  se  chamar  a  atenção  no
país;  a  escassez  de  informações  sobre  o  punk era
alta, já que o país ainda estava em ditadura militar,
sendo  assim  grande  parte  das  mídias  chegavam
deturpadas,  e  originalmente  o  movimento  foi
colocado como moda em algumas revistas, fazendo-
o como algo comercial mais uma vez. Além disso,
levando  em  consideração  a  extensão  do  território
brasileiro,  havia  também uma dificuldade  de  criar
uma grande cena unida. Silvio Essinger, escritor do
livro  Punk no Brasil (1999), coloca que o  punk no
país teve início muito antes da nomenclatura chegar
ao território, com a banda Joelho de Porco, junto da
Banda do Lixo. 

Punk rock não é só pro seu namorado! 

O  punk deveria  ser  um lugar de igualdade ao
levar  em  consideração  a  ideologia  do  “faça  você
mesmo”,  e  não  há  como  negar,  existem  diversas
bandas  femininas  no  cenário  punk desde  antes  de

2 Traduzido como Faça você mesmo! Ou simplesmente utilizado
pela sigla em inglês: DIY!

sua  nomenclatura,  como Blondie.  Todavia,  devido
ao  punk ser  essencialmente  agressivo,  era  de  fato
muito ligado a figura masculina e seus devaneios de
violência,  por  tal  razão.  As mulheres  desta forma,
eram apagadas do meio  punk, talvez porque fora a
falta de empatia, se fazia presente também o velho
conhecido das mulheres: o silenciamento. Além de
um  vazio  na  identificação  musical.  “Quando  um
indivíduo punk se sente descontente com algo ela/ele
não deve só reclamar  deve fazer algo para mudar a
que lhe incomoda. E foi isso que as mulheres punks
fizeram.”  (MIRANDA,  2011,  p.  24).  Foi  no
movimento Riot  Grrrl ou  Riot  girl (Traduzido
literalmente como Garota Rebelde) que as mulheres
reinventaram o movimento punk. 

Movimento iniciado  em 1990 por mulheres,  o
riot  girl  foi  influenciado  pela  onda  de  feminismo
radical nos Estados Unidos e deu voz as mulheres.
Nele,  finalmente  o  sexo  feminino  tinha  o  poder
sobre  sua  voz  e  seus  atos  e  elas  clamavam  por
igualdade. Nos shows toda a raiva sentida e marcada
sobre  suas  opressões  eram liberadas  em forma de
música e protesto. Os discursos feministas iam para
além  da  música,  havia  uma  grande  produção  de
zines3 que  eram  distribuídas  paras  as  mulheres,
falando  sobre  feminismo,  aborto,  questionando  os
papéis  de  gênero  imposto  até  mesmo  dentro  do
movimento  punk.  A banda Bikini  Kill  também foi
percursora  nessa  área  através  do  zine de  mesmo
nome,  que  antecedeu  a  banda.  “Em  1990  essas
garotas  começam  a  fazer  bandas  e  a  formar  um
discurso mais coeso que eclodiu com um manifesto
“The  Riot  Grrrl  manifesto”  que  foi  publicado  em
1991  em  um  fanzine  chamado  “Bikini  Kill  Zine
escrito, dentre outras, pelas componentes da banda
americana homônima.” (MIRANDA, 2011, p.25) 

O  manifesto  grita  pela  igualdade  e  pelo
direito  de  as  mulheres  poderem  fazer  o  que  elas
querem. “PORQUE  nós  garotas  desejamos  fazer
discos e livros e fanzines que falem a NÓS e que
NÓS nos  sentimos  incluídas  e  possamos  entender
isso  de  nossas  próprias  maneiras. PORQUE  nós
estamos com raiva da sociedade que nos diz que  
Garotas = Idiotas, Garotas = ruim, Garotas = fracas.
PORQUE toda vez que NÓS pegamos uma caneta,
ou um instrumento, ou fazemos algo, NÓS estamos
criando  a  revolução.  Nós  SOMOS  a  revolução.”
(HANNA, Kathleen . Trad. DUARTE, Carla, 2013) 

Neste artigo, baseando-se nas bandas brasileiras,
pretendemos  analisar  duas  bandas  diferentes  e
comparar  suas  letras  a  partir  do  ponto  de  vista
feminino  e  masculino,  discutindo  e  apontando  as

3 Zines  são  basicamente,  pequenas  revistas,  de  origem
independente que é utilizada amplamente pelas subculturas para
divulgar ideias ou trabalhos.
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diferenças  entre  elas  para  salientar  a  discussão;  o
punk é  realmente  um  lugar  de  igualdade?  E
novamente,  desconstruindo  também  dessa  forma,
estereótipos  feitos  de  senso  comum  em  torno  da
cena punk. 

2. BULIMIA E D.F.C

Uma das bandas a ser trabalhada no artigo, é a
banda Bulimia. Sendo originaria de Brasília, apenas
lançaram um único CD: Se julgar incapaz foi o pior
erro que cometeu. Com letras que simbolizavam o
inconformismo diante do machismo nosso de cada
dia, a banda mesmo que tendo durado apenas 3 anos
(1998-2001),  é  lembrada  até  hoje  pela  cena  punk
feminista.  Oficialmente  a  banda  teve  seu  fim  em
fevereiro  de  2001,  quando  a  baterista  Berila  foi
encontrada morta afogada na Chapada dos Veadeiros
junto  de  seu  namorado.  Contudo,  segundo  a
vocalista Ieri, em entrevista, afirma que a banda já
havia tido seu fim antes do lançamento do álbum por
desavenças internas.  “Ieri: A banda já praticamente
não existia quando o disco foi para a fábrica. Mas
existia  todo  um  investimento  feito,  material  e
imaterial, então tínhamos combinado de fazer alguns
shows de lançamento e parar com a banda depois. Já
tinham  acontecido  umas  brigas,  sem  muita
importância...  mas o fato é  que já  estávamos bem
afastadas.” (FIORAVANTI, Rafael, 2017). 

Em  contraponto  as  letras  da  banda  feminina,
trabalharemos  a  banda  D.F.C  (Distrito  Federal
Chaos).  Formada em 1993, no qual o objetivo era
tocar  hardcore  puro  com  “consciência  protesto
atitude,  e  muita  diversão”.  A primeira  demo tape,
intitulada  “Erramos  ao  mesmo tempo agora”,  fora
lançada  no  dia  12  de  maio  de  1993.  A  banda
continua  em  atividade  atualmente,  tentando  se
manter longe de “polêmicas”. .

2.1. LUTE PELA SUA VIDA;  MULHERES II

Lute pela sua vida – Bulimia 

Eu acho feio uma garota dar em cima de um cara
Não é preconceito,
Eu só acho feio!

Nos empurraram uma tarefa
Nos reservaram um espaço

Nos colocaram num caminho, mas não temos que
seguir

Não importa se acham bonito ou feio uma garota dar
em cima de alguém

É a sua vida
Não importa se acham bonito ou feio uma garota

exercer certas atividades

É a sua vida
Lute por ela!

Não deixem que seus sonhos se tornem lembranças
de uma dona de casa passiva e submissa!

Mulheres II – D.F.C

Mulher tem que apanhar
Mulher tem que cozinhar

Mulher tem que calar

Mulher tem que lavar
Mulher tem que passar
Mulher tem que me dar

Mulher tem que costurar
Mulher tem que encerar
Mulher tem que chupar

Tem que sofrer
Tem que fuder
Tem que mexer
Tem que gemer
Tem que me dar

Tem que apanhar
Tem que calar

Tem que chupar
Sem reclamar!

3. METODOLOGIA

Até o século XIX, fontes historiográficas seria
apenas o que podemos considerar “oficiais”, ou um
conjunto de papéis escrito por alguém com alguma
importância.  Os  metódicos  buscavam  a  aclamada
objetividade, através de leituras que eram considera-
das  imutáveis  e  negando qualquer  outra  forma  de
leitura e de documentação.

Com o surgimento do Annales no séc. XX e seus
fundadores,  Febvre  e  Bloch,  a  definição  de
documento e fonte foram pouco a pouco expandidas
– sendo aprimoradas em outras correntes históricas,
como a história social inglesa, com expoentes como,
Raymond  Williams,  Thompson,  dentre  outros.
“Desde o século XIX, o conceito e a abrangência do
termo documento histórico foram sendo ampliados.
A Escola do Annales, no século XX, colaborou ainda
mais  para  o  alargamento  da  noção  de  fonte.  Ao
determinar que a busca do historiador seria guiada
por tudo o que fosse humano, Marc Bloch demonstra
que, ao mesmo tempo em que se amplia o campo do
historiador  amplia-se,  necessariamente,  a  tipologia
de sua fonte.” (KARNAL; TATSCH, 2009, p. 14)

Essa expansão também se deve pelas questões
levantadas  pela  sociedade  em  sua  atualidade
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ampliando  assim,  a  noção  de  documento.  Tal
ampliação  se  deve  aos  questionamentos  da
sociedade, desta forma o documento seria a visão do
passado baseada em questionamentos da atualidade.
Consequentemente,  a  noção  de  verdade  absoluta
junto  do  fetiche  por  objetividade  foram
desconstruídas.  Podemos  dizer  ainda,  segundo
Karnal e Tastch, que o documento é o pilar para a
questão  do julgamento  histórico.  E tal  pilar  não é
feito  através  de  fatos  absolutos  e  muito  menos
objetivos,  sendo  assim,  o  documento  é  uma
interpretação do ocorrido, e como representação, ele
não é fiel ao fato ocorrido, já que o modo que ele
será apresentado difere de acordo com quem relata,
sendo uma construção permanente. 

Atualmente,  vivemos  em  um  mundo  de
constante  mudança  e  liquidez,  onde  o  documento
histórico  também  sofreu  mudanças  e  acréscimos.
Ganhando  cada  vez  mais  espaço  no  mundo
acadêmico, trabalhar com fontes audiovisuais ainda
tem sido um desafio, principalmente ao se tratar de
fontes  subjetivas  como  a  música.  A  natureza
polissêmica  da  música  “sugere  certa  “ilusão  da
subjetividade”,  cujos  significados  sociológicos  e
históricos  seriam  produto  de  uma  dose  de
especulação  por  parte  do  historiador”
(NAPOLITANO, 2005, p. 236). 

Ao se trabalhar com música,  um dos cuidados
que o historiador deve ter é pensar além do escrito,
contextualizar  não  só  a  banda  e  a  música  mas  o
gênero musical e a recepção local também tem suma
importância para um desenvolvimento mais claro do
assunto. Em questão da análise interna da música é
necessário  considerar  as  variantes  em  relação  a
melodia e  ritmo.  “A(s)  melodia(s)  principal(is),  os
motivos  musicais,  o  andamento,  os  ritmos  e  a
harmonização, são elementos da linguagem musical
que  podem  ser  analisados  isoladamente  e  nas
relações  entre  si,  pois  tem  um  discurso  e
características  próprias  que  normalmente  apontam
indícios  importantes  e  determinantes  para  sua
compreensão.  Mas  eles  também  devem  ser
compreendidos  na  lógica  do  desenvolvimento  da
visão  de  mundo  do  autor  que  está,  obviamente,
vinculada também aos aspectos sociais e culturais de
um determinado gênero e estilo. Além disso, a forma
instrumental,  os  tipos  de  instrumentos  e  seus
timbres, a interpretação e também os arranjos de um
dado  documento  sonoro  contêm  indicações
fundamentais  para  compreender  a  canção  em  si
mesma  e  nas  suas  relações  com  as  experiências
sociais e culturais de seu tempo.” (MORAES, 2000,
p.215)

 E na análise externa é recomendado uma
subdivisão;  onde  a  primeira  deve  se  tratar  de  um

contexto  histórico  mais  amplo,  e  o  segundo
referindo-se a especificidade do documento, que no
caso,  seria  a  questão  do  processo  de  criação,
produção e recepção da música. Sintetizando a ideia
do autor, ao se trabalhar com música deve-se ater a
três  principais  aspectos da canção:  a  linguagem, a
visão de mundo que é incorporada e traduzida e a
perspectiva  social  ela  é  feita  e  construída
(MORAES, 2000) 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A música Lute pela sua vida da banda Bulimia,
possui apenas 1 minuto e 3 segundos, e segue exata-
mente a lógica punk, batida acelerada, mensagem di-
reta e curta e é um retrato da insatisfação perante as
tarefas  pré estabelecidas  na sociedade para o sexo
feminino.  Assim,  ao  dizer  “é  a  sua  vida,  lute  por
ela!” a música diz que não importa o que os outros
vão pensar, e sim que as mulheres não abaixem a ca-
beça  e  percam seus  objetivos  perante  a  sociedade
machista. 

Falando  mais  internamente,  a  socialização
criada  para  a  mulher  nos  obriga  a  isso;  desde  o
nascimento, somos condicionadas pela sociedade em
que  somos  criadas.  Não  se  nasce  mulher.  “Nos
empurraram uma tarefa/ Nos reservaram um espaço/
Nos colocaram num caminho, mas não temos que
seguir”  fala  justamente  sobre  tal  socialização;  o
espaço seria o âmbito familiar, a falsa ideia de que
mulher  fora  feita  unicamente  para  o  trabalho
domiciliar,  sendo assim, estar sujeita a  uma figura
masculina  (pai  ou  marido),  que  tenta  assim
naturalizar  todo esse processo;  seria  natural  então,
que  as  mulheres  se  dedicassem  as  práticas
domésticas,  a  socialização  dos  filhos,  e  a
maternidade. (SAFFIOTI, 1987.) 

A frase “Não deixem que seus sonhos se tornem
lembranças  de  uma  dona  de  casa  passiva  e
submissa!” fala justamente sobre tal característica da
sociedade essencialmente misógina, tendo como um
dos  ditos  populares  “lugar  de  mulher  é  em  casa”
mostra  a  ideologia  dominante  masculina,  e  desta
forma  ao  ficar  em  casa,  a  mulher  tem  menos
possibilidade  de  estimular  seu  potencial.
(SAFFIOTI, 1987.). “O argumento de que há muito
poucas  mulheres  dentre  os  grandes  cientistas,
grandes  artistas,  até  grandes  cozinheiros,  tenta
provar  que  também  em  termos  de  inteligência  a
mulher  e  inferior  ao  homem.  Os  portadores  e
divulgadores desta ideologia esquecem-se de medir
as oportunidades que foram oferecidas,  ou melhor,
negadas  as  mulheres.  Ao  se  atribuir  a  elas  a
responsabilidade praticamente exclusiva pela prole e
pela  casa,  já  se  lhes  esta,  automaticamente,
reduzindo as probabilidades de desenvolvimento de
outras  potencialidades  de  que  são  portadoras.”

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 196



(SAFFIOTI,  1987, p.14).  “Não  importa  se  acham
bonito ou feio uma garota dar em cima de alguém” a
liberdade sexual feminina, ainda que hoje utilizada
pelo  meio  machista  para  o  aproveitamento,  é
considerada um tabu. O corpo feminino ainda sim é
tido como algo “sagrado” e intocável. (BOURDIEU,
2002.) 

Faixa lançada em 1994, no álbum Tcha Nan Nan
Nan  Nan,  Mulheres  II,  causou  muita  polêmica  ao
longo  dos  anos.  Por  um  lado,  ter  passado
despercebido  durante  a  época  de  lançamento  pelo
meio punk, que a considerava uma música qualquer
e por outro pelo incomodo que causou as mulheres
que perceberam o teor misógino na letra. Atualmente
a banda excluí a música de seu repertório, junto a
Mulheres  III,  e  o  vocal  justifica  que  tudo foi  um
grande  mal  entendido,  e  que  eles  queriam apenas
“denunciar  a  violência  de  uma  forma  que
chocasse”4.

No Brasil, ainda que existam leis de proteção a
mulher como a Lei Maria da Penha, ainda em 2016
as taxas de violência contra as mulheres são altas,
em um índice dado pelo Ligue 180  - a Central de
Atendimento  a  Mulher  –,  12,23%  (67.962)  foram
sobre relatos de violência. 51,06% à violência física;
31,10%,  violência  psicológica;  6,51%,  violência
moral;  4,86%,  cárcere  privado;  4,30%,  violência
sexual;  1,93%,  violência  patrimonial;  e  0,24%,
tráfico de pessoas. E segundo a pesquisa do Instituto
Avon com o Data Popular de nov/2014, 3 em cada 5
mulheres já sofreram violência em relacionamentos.
Além  de  pesquisas  populares  que  mostram  que
grande parte dos homens acreditam que o estupro é
culpa da mulher por mostrar o corpo.5

Com letra totalmente oposta à de Lute por sua
vida!,  Mulheres  II,  tenta  afirmar  o  papel  de
submissão  feminina  ao  repetir  frases  sobre  o
trabalho  da  mulher  se  exclusivamente  em  casa,  e
ainda  sim,  aceitando  a  violência  imposta  a  ela.
Violência  até  mesmo  sexual,  já  que  na  letra  é
utilizado  o  termo  “ter”  como  se  fosse
obrigatoriedade  feminina  satisfazê-los.  Inclusive
essa  violência  sexual,  que  pode  ser  fundamentada
pela  lógica  capitalista  de  exploração,  através  da
privação  do  desejo  carnal  feminino  (e  também
masculino nesse caso), além da utilização do turismo
sexual  (esse  composto  basicamente  de  uma
população  marginalizada)  como  um  lucro,
principalmente  para  classes  altas.  “As  casas  de

4 Disponível  em:http://g1.globo.com/pernambuco/musica/abril-
pro-rock/2013/noticia/2013/04/longe-de-polemicas-dfc-
comemora-20-anos-de-carreira-no-abril-pro-rock.html
5 Disponível  em:
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/03/b-culpa-e-delasb-
e-o-que-pensam-os-brasileiros-sobre-violencia-contra-
mulher.html

massagem, relaxamento, saunas destinadas a homens
de  altas  rendas  propiciam  a  mecanização  do
exercício da sexualidade. Também aqui, para certas
faixas de renda, a indústria do sexo funciona como a
válvula  de  escape  para  a  tensão  nervosa  que  a
competição  e  o  excesso  de  trabalho  geram.
Menciona-se  este  fenômeno  com  mais  ênfase,
porque  ele  parece  mais  difundido  que  0  usa  de
drogas  pesadas,  como a  cocaína,  para  potenciar  a
capacidade de trabalho, sobretudo de executivos que
desejam  “vencer”  na  vida  o  mais  rapidamente
possível.  Todavia,  também  este  fenômeno  parece
estar  assumindo  proporções  preocupantes.”
(SAFFIOTI, 1987, p.27)

O lado  masculino  também pode  ser  analisado
nesta letra; se formos usar a teoria de que o punk é
lugar de fala, por hoje em dia, fornecer ideologias
pressupostas  “igualitárias”,  não  deveria  haver
distinção sobre a raiva que é posta no local. Todavia,
tal raiva que é gerada no meio punk, se tornou algo
exclusivamente  masculina,  graças  a  socialização
dada  aos  homens  que  é  imposta  na  sociedade
patriarcal.  Isso  é  algo  visível  na  letra;  além  da
divisão  antiquada  de  tarefas  domésticas  ou  ditas
femininas,  há  uma  necessidade  do  reforço  de
masculinidade ao se falar dos atos sexuais. A
sociedade  misógina  não  dita  apenas  o  que  é
feminino, mas também o que é masculino, criando
uma socialização dada como natural para os homens
serem de acordo com o esteriótipo, bruto, arrogante
e  egocêntrico,  desta  forma  punindo  quem  não  se
assemelha a tal figura de “macho alfa”. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao contrário do mito que gira em torno do punk
ser igualitário e sem preconceitos, podemos ver di-
versos traços da sociedade misógina em seu movi-
mento e principalmente de quem participa. Como a
socialização masculina é forte,  é  mais  que normal
ver alguns punks utilizando-se do discurso anti fas-
cista, anti xenofobia, anti racista e pró operário, mas
deslegitimar o movimento feminista por motivos in-
clusive  desconhecidos.  Tal  comportamento,  apenas
evidencia  os  problemas estruturais  de movimentos
ditos “livre de preconceito”. Voltando as letras, Lute
pela sua
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Resumo:: Ao se avançar a idade as demandas da necessidade de cuidados aumentam, inclusive aos 

cuidados relacionados a saúde bucal. Com este avanço há um declínio notório na higiene bucal que 

resulta em incidências de doenças bucais. O que se observa, é que com o comprometimento da saúde 

bucal nos idosos acontece a depressão, o isolamento, e causa de outras morbidades.Trata-se de um 

revisão integrativa (RI). O levantamento informacional se deu através das bases de dados: PUBMED, 

LILACS, SCIELO e MEDLINE. E foram selecionados os seguintes descritores controlados provenientes 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “idoso e  enfermagem e  saúde bucal, nos idiomas inglês, 

espanhol e português. No período de 2007-2017. A amostragem desta RI resultou em quatro artigos na 

Lilacs, onze artigos na Medline, um artigo na Pubmed e três na Scielo. Provenientes destes estudos e por 

meio da Hand Search, foram agregados mais um artigo na base de dados Lilacs, totalizando em vinte 

para exploração final. Em números percentuais, (25%) dos artigos estavam na Lilacs, (55%) na Medline, 

(5%) na PubMed e (15%) na Scielo. Conclui- se que a equipe de enfermagem é indispensável neste 

processo, uma vez que os enfermeiros desempenham ações de promoção e prevenção da saúde, e 

possuem um contato direto com a população idosa. 

Palavras-Chave: Idoso; Enfermagem; Saúde Bucal. 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Introdução 

O envelhecimento populacional trata-se 

de um fenômeno mundial uma vez que os 

avanços científicos e tecnológicos, 

principalmente no âmbito da saúde, vêm 

melhorando a qualidade de vida, assim obtendo 

uma maior expectativa de vida. Embora há 

fatores determinantes como as mudanças 

culturais, a redução do percentual da 

fecundidade e queda da mortalidade 

(LUCCHESI, 2017). 

Neste presente século XXI, acontece de 

forma acelerada o envelhecimento populacional, 

de acordo com um relatório da United Nations 

Population Division (ONU, 2015), a quantidade 

de indivíduos idosos com mais de 60 anos 

crescerá 56% entre 2015 a 2030, de 901 milhões 

para 1,4 bilhões (BRASIL, 2017). 

O processo de envelhecimento mostra- 

se célere nas nações menos desenvolvidas, 

parâmetros de porcentagem mostram que nos 

próximos 15 anos a América Latina e o Caribe 

têm projeção de aumento de 71% na população 

com mais de 60 anos, seguidos por Ásia, 66%, 

África, 64%, Oceania, 47%, América do Norte, 

41%, e Europa, 23% (SOUZA; MELO, 2017). 

Para Küchemann (2012), nos países 

desenvolvidos a taxa de fecundidade se declinou 

nas ultimas décadas do século XIX, aos que 

estão no processo de desenvolvimento este 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 199



 

processo se iniciou no final do século XX, 

contudo nestes são mais velozes 

(KÜCHEMANN, 2012). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), entre 1960 e 

2010, a fecundidade declinou- se em cerca de 

70% (6,28 filhos para 1,90) no Brasil (BRASIL, 

2017). 

Com o avanço da idade, há 

eventualidade de perdas cognitivas, mudanças 

comportamentais, e acometimento de doenças 

crônicas degenerativas, o que torna a 

necessidade do cuidado por outras pessoas 

(KÜCHEMANN, 2012). 

Com o aumento do avanço da idade a 

necessidade dos cuidados a serem aumentados, 

inclusive na demanda dos cuidados direcionados 

a saúde bucal. Esse avanço favorece na década  

visível na higiene bucal levando a incidências 

de doenças bucais. O que se observa, é que com 

o comprometimento da saúde bucal nos idosos 

acontece a depressão, o isolamento, e causa de 

outras morbidades (GOLÇALVES; MELLO; 

ZIMERMANN, 2010). 

 

A pesquisa Nacional de Saúde Bucal, 

demostrou mais de 3 milhões de brasileiros 

idosos, que carecem de próteses total (BRASIL, 

2011). O Ministério da Saúde em 2003 

implementou a Política Nacional de Saúde 

Bucal - Brasil sorridente, que tem como 

objetivo promoção, prevenção e recuperação da 

saúde dos brasileiros, compreendendo assim que 

a saúde bucal é importante para a qualidade de 

vida da população (BRASIL, 2015). 

 

A higiene bucal consiste na limpeza e 

conservação da cavidade bucal, assim se obtém 

a integridade dos dentes, prevenção de infecções 

bucais e cáries, problemas dos quais podem ser 

evitados perante o cuidado bucal regular e 

sistemático. Assim tornando necessário que 

estes cuidados sejam prestados adequadamente 

em instituições de longa permanecia (ILPIs) e 

em hospitais. Para atender as demandas dos 

idosos e obter uma assistência integral, o 

trabalho multiprofissional é necessário  

(ARAÚJO et al., 2010). 

 

Diante deste contexto o objetivo desta 

revisão integrativa é levantar questões sobre 

como é desenvolvido os cuidados de 

enfermagem frente a esta equipe 

multiprofissional que presta serviços a saúde 

bucal aos idosos. 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

Compreende-se de uma Revisão 

Integrativa de Literatura (RI), que tem como 

objetivo agrupar e sumarizar resultados de 

pesquisas em relação a um tema ou questão 

específica seguindo os passos de Mendes; 

Silveira; Galvão, (2008). 

 A questão norteadora da presente busca 

foi “Qual a contribuição dos cuidados de 

enfermagem na saúde bucal em idosos”? Já o 

levantamento informacional se deu através das 

bases de dados:, Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde LILACS, 

Scientific Electronic Library Online SCIELO e 

Literatura Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online MEDLINE e portal  

PUBMED. E foram selecionados os seguintes 

descritores controlados provenientes dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

“Aged and nursing and oral health”. 

 Os critérios de inclusão das pesquisas 

abordadas nesta RI foram: apenas artigos 

científicos, com textos completos e gratuitos, 

disponíveis eletronicamente que abrangessem os 

cuidados de enfermagem na saúde bucal em 

idosos, publicados entre janeiro de 2007 e 

março de 2017, disponíveis nos idiomas inglês, 

espanhol e português. Artigos que não se 

enquadraram nos critérios e/ou não abordaram o 

tema central foram excluídos, assim como, 

aqueles que se repetiram em bases de dados. 

A análise do nível de evidência se deu 

pela classificação: onde o nível I caracteriza 

evidências obtidas por meio do resultado de 

metanálise de estudos clínicos controlados e 

com randomização; nível II caracteriza 

evidências obtidas em estudos de desenho 

experimental; nível III caracteriza evidências 

obtidas de pesquisas quase experimentais; nível 

IV caracteriza evidências obtidas de estudos não 

experimentais, descritivos ou com abordagem 

metodológica qualitativa; nível V caracteriza 

evidências obtidas de relatos de caso ou 

experiência; e nível VI caracteriza evidências 

baseadas em opiniões de especialistas ou em 

base em normas ou legislação (STETLER et 

al.,1998). 

A Figura 1 abaixo demonstra as etapas 

desenvolvidas durante esta RI. Após a seleção 

dos artigos que se enquadraram nos critérios 

supracitados, houve uma leitura exaustiva e 

posterior retirada das informações pertinentes. 

O método de busca manual (hand search) 

também foi utilizado, com intuito de ampliar a 

área de busca por conhecimento condizente ao 

tema, tendo as referências dos artigos originais 

como fonte de busca.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostragem desta RI resultou em 

quatro artigos na Lilacs, onze artigos na 

Medline, um artigo na Pubmed e três na Scielo. 

Provenientes destes estudos e por meio da Hand 

Search, foram agregados mais um artigo na base 

de dados Lilacs, totalizando em vinte para 

exploração final. Em números percentuais, 

(25%) dos artigos estavam na Lilacs, (55%) na 

Medline, (5%) na PubMed e (15%) na Scielo. 

Levando em consideração o ano de 

publicação no ano de 2007 obteve 1 (5,5%), no 

ano de 2008 1 (5,5%), no ano de 2009 5 (20%), 

no ano de 2010 2 (13,5%), no ano de 2011 2 

(13,5%), no ano de 2012 5 (20%), no ano de 

2013 1(5,5%), no ano de 2014 1(5,5%), no ano 

de 2016 1(5,5%) e no ano de 2017 1(5,5%). 

A partir dos artigos de estudo, 

encontraram-se obras que permeiam a falta de 

programas, orientação e capacitação dos 

cuidadores profissionais ou leigos em 

Instituição de Longa Permanência (ILPI). 

Apontando elementos que a população de idoso 

tem condição de saúde bucal precária, tendo 

reflexo devido à carência do cuidado á saúde 

bucal no decorrer da vida (PRZYLYNSKI et al., 

2009). 

Já Sampaio et al., (2011) discorre que a 

capacitação dos profissionais na atualidade é 

difícil, uma vez que envolve diversos fatores 

como, as leis que deem um suporte para esse 

cuidadores/leigos e o investimento das 

Instituições de Longa Permanência nesse 

processo. Embora que as ILPI não requisitam 

aspectos considerados específicos ao candidato 

no ato de sua contração levando no decorrer a 

baixa carência do cuidado. 

Segundo Duarte; Melo; Azevedo, 

(2008) e Born, (2011)  relata que não tem 

nenhuma especificidade de regulamentação 

quanto se dirigi a formação/capacitação do 

cuidador/leigos e muito menos aos requisitos 

para contratação e atuação dos mesmos . 

Quanto à proveniência dos estudos, 

percebe-se que 50% (08) são oriundos da 

América do Sul, 25% da Europa (05) e 25% da 

América do Norte (05). A das publicações 

Americana do Sul pode ser justificada pelo 

método que a população sofrerá um fenômeno 

global devido aumento da população com mais 

de 60 anos (MELLO; 2007). 

Esse fenômeno global é preocupante 

para o mundo todo sendo que haverá mais 

idosos na população. Com isso os países estão 

preocupados a levar uma melhoria à qualidade 

de vida a essa população, as publicações 

cientificas dão ênfase na qualidade de vida em 

relação à saúde bucal dos idosos em Instituição 

de Longa Permanência (ILPI), devido grande 

maioria dos idosos são excluídos do cuidado à 

saúde bucal (MELLO, 2007; GOLÇALVES; 

MELLO; ZIMERMANN, 2010).Mediante 
preocupação global, objetiva-se a disseminar 
conhecimento aos cuidadores e leigos (ILPI) 
com capacitação teórica e prática de 
cuidadores. É de grande importância que os 
cuidadores e leigos sejam orientados a 
deliberar à saúde bucal ao cuidado que a ela é 
devido, assim priorizando o cuidado à saúde 
bucal dos idosos (SALIBA, 2017; WARDH, 2011).   

No entanto a falta de informação 

acarreta a carência do cuidado prestado por 

parte dos cuidadores e leigos, assim resultando a 

carência de ações no cuidado prestado, fazendo 

necessária a capacitação destes, para lidar com 

idosos, visto que durante o processo de 

contratação não são exigidos, pré-requisitos 

relativos à formação (VISSCHERE, 2010 ; 

WILLUMSEN, 2011). 

 

Em contrapartida o autor Jablonski et 

al., (2016), refere aos profissionais de saúde 

priorizando os enfermeiros, técnicos e auxiliar 

de enfermagem estão em posição de prestar 

cuidados bucais, garantindo a capacitação dos 

cuidadores e leigos (ILPI), orientando aos 

cuidados devido a saúde bucal . 

 

Sendo assim os autores Gonçalves, 

Mello, Zimmermann, (2010) destacam a 

importância de uma validação de instrumento de 

avaliação das condições de saúde bucal de 

idosos institucionalizados. Instrumento de 

Avaliação da Saúde Bucal para a Triagem 

Odontológica (ASBTO). 

 

Quanto ao número de publicações, a 

base de dados MEDLINE revelou um maior 

número de artigos selecionados o que evidencia 
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o cumprimento de sua função primordial desde 

sua criação como instrumento de pesquisa 

prática, livre e útil, com objetivo de reunir 

periódicos que já se destacavam na literatura 

existente com as publicações contemporâneas, 

em formato digital, com bases de dados 

bibliográficos e outros materiais de informação 

científica na área da Saúde (FALAGAS et al., 

2008; NORONHA, 2011).  

 

A predominância de artigos foi de nível 

III de evidencia cientifica, contendo evidências 

obtidas de pesquisas quase experimentais. Por 

meio do entendimento dos métodos de 

classificação de evidências, o enfermeiro e os 

demais profissionais da área da saúde 

conseguem realizar análises críticas dos 

resultados provenientes de estudos e, por fim, 

decidir se tais dados estão aptos a serem 

incorporados à prática relacionado o cuidado da 

saúde bucal. (GALVÃO, 2006; STETLER et 

al.,1998). 

 

Todos os artigos coletados para a 

produção desta RI convergem para a 

importância da melhoria da qualidade vida 

enfatizando o cuidado da saúde bucal 

implantando estratégias, questionários e 

instrumentos para evidência de melhoria a 

higiene bucal.  

 

Também ressaltam a importância do 

papel do enfermeiro, técnico e auxiliar de 

enfermagem como porta-voz na disseminação 

de informações sobre a prática do cuidado a 

saúde bucal dos idosos em (ILPIs) (FJELD, 

2013; MELLO, 2007; MELLO, 2008). 

 

4. CONCLUSÃO  

 Esta revisão integrativa teve- se como 

objetivo sintetizar os conhecimentos acerca de 

como é realizado os cuidados na saúde bucal 

dos idosos.  Visto isso conclui- se que a equipe 

de enfermagem é indispensável neste processo, 

uma vez que os enfermeiros desempenham 

ações de promoção e prevenção da saúde, e 

possuem um contato direto com a população 

idosa. 

Percebe- se que ainda há lacunas neste processo, 

como o conhecimento deficiente dos 

profissionais cuidadores de idosos, o que 

compromete na prestação de cuidados, e afeta a 

saúde bucal dos mesmos. Uma vez que se 

observa os dados estatísticos percebe que cada 

vez mais o número de idosos aumentará, assim é 

necessário pensar em estratégias que acolham 

esta população, e principalmente capacitação 

dos profissionais para o cuidado eficiente. 
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Resumo: A cerveja Skol publicou a propaganda “Reposter Skol” em homenagem às mulheres no Dia 

Internacional da Mulher, em março de 2017 e, justamente, o vídeo da campanha que tomamos aqui como corpus 

da nossa pesquisa. Este trabalho está fundamentado nas contribuições teóricas e metodológicas propostas pelo 

Círculo de Bakhtin, que nos deixa pistas para analisarmos enunciados não apenas verbais, como também, vocais 

e visuais. Diante disso nos propomos a analisar esse enunciado midiático e contemporâneo enquanto um 

enunciado verbovocovisual, bem como identificar os discursos que lhe são veiculados – como o machista e o 

capitalista – de modo a evidenciar a linguagem em seu funcionamento dialógico.   

 

Palavras-chave: Enunciado verbovocovisual. Círculo de Bakhtin. Cerveja Skol. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os estudos que visam discutir sobre questões 

voltadas ao feminino e sobre gênero veem 

apresentando resultados no sentido de promover 

discussões e o não aceitamento por parte do público 

— entre os quais incluímos também os internautas — 

de campanhas publicitárias machistas e misóginas, o 

que obriga e pressiona algumas empresas, em 

especial, de bebidas alcoólicas, a mudarem seus 

discursos para se manterem no sistema econômico, 

uma vez que, através da internet, os consumidores 

reclamam/criticam/denunciam. 

Dessa forma, compreendemos que as 

contribuições teóricas e metodológicas do 

pensamento do Círculo de Bakhtin nos permitem 

analisar discursos e, nesse caso, nos propomos a 

analisar o discurso verbovocovisual midiático e 

contemporâneo da campanha publicitária “Reposter 

Skol – Redondo é sair do seu passado” da cerveja 

Skol.   

Empregando a perspectiva dialógica do Círculo, 

analisaremos tal enunciado publicado no dia 8 de 

março de 2017, em comemoração ao dia internacional 

da mulher, na rede social Facebook e também no site 

do Youtube.  

Essa pesquisa tem como objetivo analisar o vídeo 

da campanha em seus extratos enunciativos verbal, 

vocal e visual, de modo a mostrar o funcionamento 

dialógico da linguagem, bem como os discursos que 

lhe são perpassados.  

Para a realização das análises, é preciso elencar 

um estudo acerca da noção de diálogo, que nos 

permitirá compreender as relações dialógicas 

estabelecidas entre o enunciado em análise, as outras 

campanhas da Skol e, claro a noção de enunciado para 

pensarmos o enunciado verbovocovisual. 

Além de ter natureza descritiva, analítica e 

interpretativa, a pesquisa também tem cunho 

bibliográfico, pois, apesar de não ter sido um 

estudioso acerca do enunciado verbovocovisual, 

Bakhtin e seu Círculo nos deixam aparatos teóricos 

para análises em que são considerados o verbal 

(verbo), a entonação (voco/voz), o gesto e imagem 

(visual).  

Logo, esperamos mostrar, por meio das 

análises da propaganda publicitária “Reposter – 

Skol”, os discursos que lhes são perpassados, 

trazendo, em sua temática, o machismo, o erótico, o 

misógino e também o capitalista, de modo a 

evidenciar a linguagem em seu funcionamento 

dialógico. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Da noção de diálogo do Círculo de Bakhtin  

 

A concepção de língua que o Círculo de Bakhtin 

se propõe a pensar parte do pressuposto de que seu 

papel está muito além da transmissão de mensagens 

ou decodificação de códigos, ou seja, parte do 

princípio de que é através da língua/linguagem que se 

torna possível a interação humana.  
É importante destacar que a noção nodal do 

Círculo de Bakhtin, a que desencadeia todas as outras, 

é a noção de diálogo, que não se trata de uma conversa 

ou uma discussão, mas sim de embate, de 

enfrentamento, e também duelo entre enunciados ou 

também entre sujeitos e enunciados, que se 

materializam por meio dos signos ideológicos. 

Assim, a partir da noção de diálogo, que o 

Círculo desenvolveu a teoria do dialogismo que trata 

das relações estabelecidas entre esses enunciados que 

dialogam entre si, e também das relações que existem 

entre enunciados e sujeitos, através da cultura, das 
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relações sociais e também da linguagem, permitindo 

uma pluralidade de sentidos na materialidade 

enunciativa.  

Com isso, o dialogismo possui caráter 

constitutivo, em que um enunciado se constitui de 

outros, e dessa forma torna a língua dialógica 

mostrando o funcionamento da linguagem que ocorre 

por e através de diálogos 

  

2.2 Da noção de enunciado 

 

Os mais diversos tipos de enunciados que ocorrem 

ou que proferimos pertencem, cada um deles, a um 

tipo de comunicação social, que é possível através da 

comunicação verbal.  

Esses enunciados se constituem na e pela 

interação entre interlocutores, ou seja, entre os 

homens, e estão relacionados a algum tipo de 

atividade humana. Dessa forma, eles nascem dentro 

dessas relações e apesar de não serem enunciados 

“novos” sempre serão proferidos em situações e 

momentos diferentes, o que poderá ocasionar sentidos 

e respostas diferentes, além de também exigir um 

interlocutor diferente.  

A interação entre os interlocutores não tem a 

obrigatoriedade de ser face a face, pois quando nos 

expressamos nos direcionamos ao outro, e assim, 

podemos observar que o enunciado se divide em duas 

partes fundamentais: a enunciação proferida pelo 

falante e a compreensão por parte do ouvinte. 

Com isso, concordamos com Bakhtin (2011, p. 

289) quando afirma que 

 

Todo enunciado é um elo 

na cadeia da 

comunicação discursiva. 

[...]. A escolha dos meios 

linguísticos e dos 

gêneros de discurso é 

determinada, antes de 

tudo, pelas tarefas (pela 

ideia) do sujeito do 

discurso (ou autor) 

centradas no objeto e no 

sentido.  

 

Dessa forma, a compreensão do ouvinte ao 

enunciado, o que irá provocar uma resposta não se 

concretiza necessariamente em palavras, porque por 

hábito acabamos respondendo aos enunciados, seja 

com gestos, com o olhar, com um sorriso etc. Assim, 

podemos compreender que os enunciados são 

respondidos dialogicamente, como afirma 

Volochínov (2013, p. 163): 

Habitualmente 

respondemos a qualquer 

enunciação de nosso 

interlocutor, se não com 

palavras, pelo menos 

com um gesto: um 

movimento de cabeça, 

um sorriso, uma pequena 

sacudidela da cabeça, 

etc.  

 

Apesar de não terem se dedicado ao estudo dos 

enunciados verbovocovisuais, especificamente, os 

escritos do Círculo deixam algumas pistas para 

pensarmos em enunciados não apenas verbais 

(verbo), mas que também são constituídos de sons 

(voco) e imagens (visual) e que não podem ser 

analisados de maneira fragmentada porque formam 

um todo arquitetônico em que o visual e o vocal 

contribuem para os sentidos do verbal. 

Para entendermos a dialogicidade do enunciado, 

como já foi dito, é preciso pensar que o falante não 

dialoga somente com o interlocutor, mas também 

com os enunciados já proferidos antes – visto que a 

linguagem é heterogênea – ou seja, enunciados 

anteriores e também com os enunciados-respostas, 

aquelas que são presumidas.  

Diante disso, podemos afirmar que não ocorre 

com o enunciado verbal, a constituição de um 

enunciado a partir de outros, como também em 

enunciados verbovocovisuais. Porque é possível 

encontrarmos o autor em qualquer obra de arte, seja 

uma peça de teatro, uma pintura, uma canção, um 

poema, um filme, uma propaganda etc., pois somos 

capazes de perceber e sentir as sensações, os 

posicionamentos, as ideologias do autor a partir de 

sua obra.  

Dessa maneira, também é possível atribuir 

reflexões ao enunciado verbovocovisual, uma vez 

que, conforme dito, os escritos do Círculo nos deixam 

pistas para pensa-lo, e é importante destacar que não 

podemos compreendê-lo separadamente, ou seja, o 

verbal separado do vocal e visual, pois ambos se 

tornam um todo enunciativo, que dialoga com outros 

enunciados e também com as respostas presumidas.  

 

3. METODOLOGIA  

 

O método de pesquisa adotado trata-se do 

dialógico (dialético-dialógico) da linguagem, que nos 

incentiva a pensar a vida através da linguagem, 

através das relações dialógicas. 

Essa pesquisa é de cunho bibliográfico, pois nos 

propomos a pesquisar nas obras do Círculo os 

aparatos teóricos deixados para abordarmos as noções 

sobre voz/entonação/sonoridade, sobre o não-

verbal/imagem e sobre o verbal, para pensamos os 

enunciados verbovocovisuais.  

E ainda, a natureza desse projeto de pesquisa é 

descritiva, porque descreveremos o vídeo da 

campanha publicitária da Cerveja Skol, que comporá 
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o corpus deste trabalho. É analítica porque 

analisaremos os discursos que perpassam o 

enunciado, bem como sua produção de sentidos e é 

interpretativista, porque buscaremos observar como 

ocorre a construção do enunciado verbovocovisual 

considerando a relação espaço-tempo, bem como a 

situação enunciativa.  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir do estudo das noções teóricas de diálogo 

e enunciado e com o objetivo de identificar os 

discursos que são perpassados pela propaganda e 

compreender de que modo eles dialogam entre si, 

provocando diversos sentidos, é possível destacar os 

discursos machista e capitalista.  

O discurso machista aparece de modo bastante 

explícito, uma vez que a empresa assume que no 

passado ele existiu e que era frequente em suas 

propagandas e, inclusive, no início do vídeo afirma-

se que  esses discursos machistas “fazem parte do 

passado”, porque “o mundo evoluiu e a Skol 

também”.  

O discurso capitalista, por sua vez, apresenta-se 

de modo velado, pois, mesmo que a Skol tenha 

tomado essa iniciativa de “evoluir” em seus 

posicionamentos e mesmo que tenha decidido 

propagar uma campanha publicitária 

conscientizadora contra o machismo que ela mesma 

promoveu em um outro momento, isso só ocorreu 

com o objetivo de melhorar as vendas, ou seja, com o 

propósito de não perder um público que agora é 

seletivo e crítico.  

É importante comparar as propagandas passadas 

da Skol com essa atual, pois existe um distanciamento 

temporal bem marcado entre elas, pois no próprio 

vídeo é destacado o fato de que agora haverá uma 

nova roupagem em suas propagandas, que não é 

preciso objetificar o corpo feminino para intensificar 

as vendas e que mulher também bebe cerveja.  

Este trabalho trata-se de um recorte do projeto de 

pesquisa apresentado ao Programa de Mestrado em 

Estudos da Linguagem, da UFG Regional Catalão e 

ainda se encontra em andamento e discussão. 

Contudo, alguns resultados podem ser visualizados 

como os discursos identificados no corpus, e 

comentados acima.  

Desta feita, esperamos que com esta pesquisa seja 

possível mostrar como são construídos o diálogo no 

vídeo, o modo como os enunciados dialogam entre si, 

ressaltando que não estão prontos e acabados, e que 

também são perpassados pelas ideologias o que nos 

permite definir como dialógica, o real funcionamento 

da linguagem. 
 

AGRADECIMENTOS  

 

Agradecemos à CAPES por financiar esta pesquisa. 

 

 REFERÊNCIAS  

 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 

6.ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. 

 

REPOSTER SKOL. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=g_8fnMtbdso. 

Acesso em: 18 ago. 2017. 

 

VOLOCHÍNOV, Valentin Nikolaevich. (1925-

1930). A construção da enunciação e outros 

ensaios. Tradução de João Wanderley Geraldi. São 

Carlos: Pedro & João, 2013.  

 

 

RESPONSABILIDADE AUTORAL  

 

 “As autoras são as únicas responsáveis pelo conteúdo 

deste trabalho”.

 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 206



A (RE)PRODUÇÃO DO URBANO: ESTUDOS SOBRE A 

TERCEIRIZAÇÃO EM CATALÃO – GOIÁS 

Mariana Fonseca Tofanelo 
Aluna da UAE Instituto de Geografia/UFG/Regional Catalão 

Universidade Federal de Goiás- Campus Catalão/PIBIC/CAC/UFG 
 

Carmem Lúcia Costa 
Professora adjunta da UAE Instituto de Geografia/UFG/Regional Catalão 

Dialogus - Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho 
Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFG/ Catalão 

RESUMO: Este artigo apresenta algumas considerações sobre a Lei 13.429 aprovada em 31 de março 

de 2017 no Brasil e os seus desdobramentos no mundo do trabalho. O artigo apresenta algumas 

considerações iniciais uma vez que foi aprovado como Iniciação Científica em 2017 e tem como 

objetivo investigar a Lei e como a mesma provocará mudanças no mundo do trabalho, especificamente 

na cidade de Catalão. A Lei tem como principal mudança a permissão das empresas para terceirizar as 

chamadas atividades essenciais, ou atividades-fim da empresa, e não apenas as atividades acessórias, 

chamadas de atividades-meio. Isso significa, por exemplo, que uma escola que antes poderia contratar 

apenas serviços terceirizados como limpeza, alimentação e contabilidade, agora poderá também 

contratar professores terceirizados. Esta lei permitirá um rearranjo no mercado de trabalho sem 

precedentes no país, o que significará novos elementos na reprodução do urbano, mais 

trabalhadores/as precarizados/as, direitos trabalhistas reduzidos, empregos temporários, perdas de 

ganhos, entre outros. Já de antemão, adiantamos a importância do grande número de mulheres que são 

trabalhadoras nas atividades terceirizadas até então – principalmente limpeza, alimentação e serviços 

de escritório – sendo um elemento responsável pelos baixos salários no setor, uma vez que tanto a 

mulher, como as atividades desenvolvidas nestes setores – ditos trabalhos femininos – são 

historicamente desvalorizados no processo, elemento que rende ganhos ao capital e perdas a classe 

trabalhadora como um todo. 

Palavras-chave: Geografia do trabalho; terceirização; precarização do trabalho 

___________________________________________________________________________ 

1. INTRODUÇÃO 

 O processo de reprodução do urbano 

em Catalão, interior de Goiás, tem sido marcado 

por elementos como a migração da população 

do campo para a cidade, atraídos principalmente 

pelos postos de trabalho gerados na indústria 

mineral e automotiva e, é claro, a rede que 

existe a partir destes elementos, como o grande 

número de empresas terceirizadas que compõem 

a rede industrial. 

 Neste processo, observa-se uma 

reestruturação na territorialização do capital e da 

mão de obra, sendo o Estado o agente que 

produz as condições estruturais para tal 

movimentação. No Brasil, desde o final do 

século XX, o capital tem migrado rumo à 

fronteira agrícola de regiões do Cerrado 

atraindo investimentos públicos, privados e 

migrantes. Em Catalão estes agentes atuam 

produzindo uma sociedade marcada pela 

industrialização em constituição com os 

problemas decorrentes desse processo.  

 Uma das características observadas no 

processo de industrialização é o crescimento do 

número de empresas prestadoras de serviços 

terceirizados na cidade.  

 A pesquisa tem como objetivo, ainda, 

analisar a Lei 13.429/17, apresentando a 

contribuição da mesma para o processo de 
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expansão e reprodução do capital, avaliar os 

impactos no mundo do trabalho e acompanhar a 

implementação da Lei na cidade de Catalão. 

2 – A Lei da terceirização no Brasil 

 A Lei 13.429/17 foi implantada no país 

após longos debates em meio a um contexto de 

perda de direitos trabalhistas e avanços de 

políticas de reestruturação do capital, sendo a 

mesma apontada como essencial ao crescimento 

econômico do Brasil. 

 A forma como o capital se realiza no 

território coloca para os/as trabalhadores/as o 

desafio da sobrevivência, a necessidade da 

venda de sua força de trabalho na sociedade do 

consumo, não sendo possível outro caminho 

senão a sujeição às leis deste mercado de 

trabalho. 

Como aponta Harvey (1992), a 

necessidade de reestruturação e de flexibilização 

alcança o mundo do trabalho impondo o 

trabalho parcial, temporário, informal e ilegal. 

Estima-se que tenhamos mais de 50%(IBGE) de 

trabalhadores ocupando estes postos no país 

caracterizando uma precarização nunca antes 

vista. Alves (2011) entende a flexibilidade do 

trabalho 

como sendo a plena capacidade de o 

capital tornar domável, complacente e 

submissa a força de trabalho, 

caracteriza o momento predominante 

do complexo de reestruturação 

produtiva é por isso que o debate sobre 

a flexibilidade é vinculado as 

características atribuídas ao chamado 

modelo japonês ou, mais precisamente, 

como ressaltaremos, ao modo 

“toyotista” de organização do trabalho 

e gestão da produção (ALVES, 2011, 

p.19). 

 

Desta forma, entendemos a Lei como uma 

estratégia do capital para organizar o mercado 

de trabalho, ressignificando as relações de 

exploração e excluindo direitos trabalhistas, 

uma vez que entendemos que haverá um 

movimento no mundo do trabalho em direção a 

terceirização. 

Os impactos imediatos com a 

aprovação do Projeto de Lei da terceirização 

serão perversos para a classe-que-vive-do-

trabalho, as empresas buscam reduzir custos e 

aumentar seus lucros e irão transferir para a 

empresa terceira (localizada dentro ou fora das 

dependências da empresa contratante) grande 

parte do processo produtivo.  

Assim todas as funções que não 

necessitam de qualificação poderão ser 

terceirizadas, principalmente aquelas que 

possuem planos de carreira e benefícios (vale 

alimentação, auxílio creche, entre outros). Nesse 

movimento as mulheres e os jovens poderão 

sofrer drasticamente, as mulheres por ocuparem 

funções geralmente fáceis de transferir e os 

jovens porque sua inserção dará por meio de 

uma empresa terceira. 

Enfim, o trabalho nas empresas 

terceiras é umas das formas encontradas pelo 

capital para a reorganização capitalista, na busca 

da superação da crise globalizada, ao criticar a 

terceirização estamos criticando 

simultaneamente o capitalismo que explora a 

força de trabalho de homens e mulheres quase 

sem limites, impondo a superexploração do 

trabalho.  

 

3 - METODOLOGIA 

 A pesquisa realiza, num primeiro 

momento, um levantamento bibliográfico sobre 

o urbano, industrialização e terceirização como 

estratégias do capital no século XXI, com 

enfoque nas novas relações de trabalho que 

marcam a Reestruturação Produtiva. Neste 

momento, autores/as como Harvey, Carlos, 
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Moreira, Antunes, Alves, Hirata, Costa e 

outros/as fornecerão os elementos teóricos para 

a discussão, que não poderá deixar de abordar a 

questão da considerável inserção de mulheres 

como força de trabalho na maior parte das 

atividades terceirizadas. Neste artigo serão 

apresentados os resultados desta parte da 

pesquisa. 

Levantamentos em fontes secundárias 

como IBGE, OIT, ONU, Ministério do trabalho, 

Prefeitura Municipal de Catalão, Federação das 

indústrias brasileiras, além de jornais de 

circulação nacional serão realizados para 

acompanhar as transformações promovidas pela 

nova Lei. O objetivo é acompanhar os impactos 

na forma de dados estatísticos no mundo do 

trabalho, as principais atividades a serem 

impactadas e as novas relações de trabalho daí 

resultantes. 

É intuito elaborar um mapeamento da 

terceirização pelo país e, em específico, em 

Catalão, observando as principais mudanças no 

mundo do trabalho. Entende-se que tal elemento 

pode contribuir para futuras pesquisas sobre o 

mundo do trabalho no país e na cidade, 

apontando caminhos para a luta pelo direito ao 

urbano e condições de trabalho melhores para 

todos e todas. 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Catalão é uma cidade do sudeste 

goiano com um forte setor industrial – com 

mineradoras e montadoras de veículos e 

máquinas agrícolas, além de outras que 

compõem a esfera destas. Neste sentido, 

entendemos que a cidade é um campo relevante 

para observação da implantação da Lei da 

terceirização. 

Costa (2017) aponta alguns resultados 

da pesquisa – O direito à diferença na 

(re)produção do urbano: a vida cotidiana das 

trabalhadoras em Catalão – Goiás -  que 

analisou o processo de terceirização na cidade e 

o uso de mão de obra de mulheres neste 

segmento da economia. Observamos um 

considerável número de empresas na área de 

prestação de serviços terceiros – total de 32 

empresas no final de 2016 – que emprega 

mulheres nos ramos de limpeza e manutenção 

de áreas internas e externas de indústrias de 

diferentes ramos instalados na cidade (Costa, 

2017). Também Araújo e Costa (2015) abordam 

a situação de trabalhadoras terceiras na 

Universidade Federal de Goiás, demonstrando a 

precarização das relações de trabalho neste 

segmento na cidade de Catalão.   Observa-se a 

precarização do trabalho e as péssimas 

condições de vida dos que trabalham nestas 

empresas promovidas pela terceirização de 

atividades meio – aquelas em que não envolve a 

produção da mercadoria final. Entende-se que 

há um comprometimento dos direitos 

trabalhistas além de uma precarização sem 

precedentes nestas atividades. 

O rápido crescimento do setor de 

prestação de serviços aponta uma tendência do 

processo de reestruturação produtiva – no final 

dos anos 1990 – que dilapida direitos 

trabalhistas e flexibiliza as relações de trabalho. 

Era uma resposta do capital a crise iniciada 

ainda no pós-guerra. De acordo com Antunes,  

Como resposta à sua própria crise, 

iniciou-se um processo de 

reorganização do capital e de seu 

sistema ideológico e político de 

dominação, cujos contornos mais 

evidentes foram o advento do 

neoliberalismo, com a privatização do 

Estado, a desregulamentação dos 

direitos do trabalho e a desmontagem 
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do setor produtivo estatal 

(...).(ANTUNES, 1995, p.31) 

 Entendemos, desta forma, que as 

perdas para a classe trabalhadora serão 

perversas e pretendemos observar a implantação 

desta Lei na cidade enfocando como este 

movimento alcança e transforma a vida dos/as 

trabalhadoras. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados esperados são a 

compreensão do processo de terceirização do 

mundo do trabalho, especificamente na cidade 

de Catalão, a partir da implementação da Lei e 

seus impactos no processo de reprodução do 

capital.  

 Espera-se compreender melhor como 

tal Lei alcança e transforma o mundo do 

trabalho – tanto em números de empresas e 

trabalhadores quanto na precarização realizada 

com a perda dos direitos trabalhistas e do 

aumento de trabalhos temporários, sazonais e 

intermitentes. Espera-se construir um banco de 

dados sobre a implantação da terceirização no 

país e na cidade que servirá de suporte a futuras 

pesquisas. 
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Resumo: Estre trabalho pretende pesquisar como se constitui o sujeito jornalista através da análise de 

enunciados do discurso midiático – representado aqui pelo Jornal “O Popular”, mídia tradicional goiana. Os 

meios de comunicação produzem hoje um discurso hegemônico sobre a realidade, pautando os eventos 

factuais para servir em agendas específicas ou segundo interesses ideológicos de determinada mídia. Essa 

pesquisa busca entender como se constitui o discurso midiático, e como ele pode servir para produzir ou ser 

produzido pelo sujeito jornalístico, usando como exemplo de análise o discurso produzido sobre as Congadas 

dentro do jornal “O Popular”. Assim, usando como corpus de análise matérias sobre as Congadas – festa 

religiosa de matriz africana celebrada em homenagem a Nossa Senhora do Rosário – publicadas no jornal, 

será estudada a forma como o Círculo de Bakhtin e seus trabalhos sobre filosofia da linguagem podem 

contribuir para a área de jornalismo. Resgatando os teóricos que se debruçaram para entender o papel da 

mídia na sociedade, ora como parte integrante de seu funcionamento, para os funcionalistas, ora como 

instrumento para manipulação das massas, para a Escola de Frankfurt, pretende-se chegar, por fim, aos 

estudos que entenderam a mídia como disseminadora ideológica, mas também como repleta de contradições e 

possibilidade de resistências. Assim, será possível chegar na constituição do que hoje é o sujeito jornalista, 

como sujeito que busca autonomia e mudança em seu ambiente de trabalho ou na criação de outras mídias, 

outras formas de se fazer jornalismo.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Círculo de Bakhtin; Foucault; Jornalismo; Congadas.  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Esta pesquisa busca compreender o papel do 

jornalista através do estudo de textos jornalísticos, 

ou seja, buscando, na leitura de reportagens, saber 

como ele se constitui como sujeito no discurso 

midiático. Até que ponto ele tem autonomia para se 

posicionar ou ele é porta-voz do veículo? O 

jornalismo pode funcionar como ferramenta de luta? 

A posição que ocupa o jornalista define a 

significação dada ao seu texto?  

Assim, serão analisadas matérias sobre o tema 

das Congadas de Catalão, a fim de se descobrir 

como o jornalista se posiciona como sujeito através 

da linguagem. A ideia é procurar, através de uma 

pesquisa bibliográfica e coleta de dados, explorar 

como o jornalista como sujeito discursivo pode, em 

seu texto, ter autonomia ou não e também como sua 

identidade é construída no e pelo discurso da mídia 

dominante, que será representado na pesquisa pelo 

jornal goiano “O Popular”. 

O objeto de estudo desta pesquisa – o sujeito 

discursivo –, como explica Fernandes (2005, p. 7), 

está, assim, relacionado com o contexto em que 

vive. Logo,  

importa o sujeito 

inserido em uma 

conjuntura social, 

tomado em um lugar 

social, histórica e 

ideologicamente 

marcado; um sujeito que 

não é homogêneo, e sim 

heterogêneo, constituído 

por um conjunto de 

diferentes vozes.  

Essas vozes são, para a filosofia de linguagem 

do Círculo de Bakhtin, de caráter social, ou seja, a 

linguagem interior do sujeito é marcada pela 

participação e orientação do “outro”, mesmo “as 

mais primitivas expressões de desejos, de 

percepções puramente fisiológicas, têm uma clara 

estrutura sociológica.” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 

157) 

Dessa forma, o texto jornalístico se insere nessa 

dinâmica dialógica, bem como a notícia, como 

produto de uma interação social, também tem em si 

traços de vozes e intervenção do “outro”. Para 

Schwaab (2007, p. 12), esse aspecto social da notícia 

não é tido apenas por esse não-verbal presente na 
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linguagem interior, mas também exteriormente “ao 

produzir a notícia, o jornalista estabelece uma série 

de relações, seja com as fontes, com a sociedade, ou 

com os membros da comunidade profissional”. 

Essas relações também podem servir para se analisar 

como o discurso da mídia é construído, como ele 

pode ser analisado. 

Nesse sentido, o jornalismo hoje pode ser 

entendido, seja dentro da grande área da 

comunicação, como mera ferramenta de 

comunicação de massa, seja dentro da teoria 

marxista, com sua tendência ao reducionismo 

ideológico do jornalismo como instrumento de 

reprodução do pensamento hegemônico das classes 

dominantes. Apesar disso, Genro Filho (1987, p. 15) 

considera que o jornalismo pode ser um “produto 

histórico da sociedade burguesa, mas um produto 

cuja potencialidade a ultrapassa”. Assim, o 

jornalismo como conhecimento pode ser 

contraditório e ambivalente, marcado “como 

dimensão simbólica da apropriação social do homem 

sobre a realidade”.  

Dessa forma, o jornalista também entra em 

embates antes de escrever seu texto, de modo que 

sua linguagem interior sofre intervenções do “outro” 

e, para Volochínov (2013, p. 165), 

sempre uma dessas 

vozes, 

independentemente da 

nossa vontade e de 

nossa consciência, 

coincide com a visão, 

com as opiniões e 

valorações da classe a 

que pertencemos.  

Logo, o jornalista está sempre confrontando seu 

conhecimento numa relação dialógico-dialética. 

Com o desenvolvimento do sistema de produção 

capitalista, num mundo que se pretende ser cada vez 

mais globalizado, sem fronteiras, a disseminação de 

informações permitiu a criação de empresas privadas 

que transformariam a notícia, o objeto do fenômeno 

jornalístico, em mercadoria,  

logo, desde o seu 

nascimento, o 

jornalismo teria de estar 

perpassado pela 

ideologia burguesa e, do 

ponto de vista cultural, 

associado ao que foi 

chamado mais tarde de 

“cultura de massa” ou 

“indústria cultural”. 

(GENRO FILHO, 1987, 

p. 22, grifo do autor)  

Essa pesquisa busca entender como se constitui 

então o discurso midiático inserido nessa lógica, e 

como ele pode servir para produzir ou ser produzido 

pelo sujeito jornalista, usando como exemplo de 

análise o discurso produzido sobre as Congadas 

dentro do maior veículo de informação privado do 

estado de Goiás, o jornal “O Popular”.  

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A Festa da Nossa Senhora do Rosário, como 

principal palco das Congadas, oficializou as 

festividades como uma das maiores dentro do 

sincretismo entre a religião católica e os rituais de 

matriz afro e união de diversos grupos de ternos da 

cidade, que todo ano, do final do mês de setembro 

até o começo de outubro, se reúne para assistir as 

danças e cantos. Segundo a Irmandade que organiza 

a festa na cidade, as Congadas têm origem no ano de 

1876, celebrando a alforria dos escravos que vieram 

à região. Entre 22 ternos – ternos de Congo, 

Moçambique, Catupés, Vilões, Penacho, Marinheiro 

e Marujeiro – e um reinado, as Congadas chegam a 

reunir 4 mil dançarinos em louvor à Nossa Senhora 

do Rosário. Segundo Cezar (2012, p. 188, grifo do 

autor),  

a origem da congada 

remonta às irmandades 

católicas de escravos e 

libertos congregados ao 

redor dos “santos de 

pretos”. 

Como referência interna – na cidade – e externa 

– no país –, através dos meios de comunicação, a 

festa é representada por uma visão de grandiosidade 

e união de duas crenças diferentes, além da memória 

dos escravos que iniciaram o costume. Dessa forma, 

pode-se analisar um discurso que é construído sobre 

as festividades e a cultura que ela representa, dentro 

dos enunciados divulgados pela mídia. As 

Congadas, assim, se tornam suscetível a ser narrada 

e noticiada de diferentes formas, por diferentes 

ângulos, a serem definidos pelo jornalista, como 

Cezar (2012, p. 188), referindo-se a Favret-Saada, 

torna explícito, a respeito do caráter das festas, que 

as “Congadas são rituais e todo ritual é dialógico, 

portanto polissêmico”. 

Bakhtin (2006), sobre isso, irá dizer que o 

problema da polissemia da palavra só poderá ser 

resolvido pela dialética, ou seja, através da análise 

dos processos que envolvem a palavra – sua 

presença viva e histórica – pode-se chegar à 

resolução das questões feitas nesse projeto. 

A pesquisa que será realizada em torno do tema 

busca discutir como esse evento é apreendido pelo 

discurso jornalístico, que representa a linguagem e 

as relações que envolvem a mídia, estudo que trouxe 

também como contribuição as análises de Pêcheux 

(1990), ao definir as formações imaginárias, pontos 

que serão pensados pelo jornalista ao redigir seu 

texto, primeiro como integrante de um discurso, 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 213



   

 

 

segundo ao pensar o público deste discurso. Sobre 

isso, Bakhtin (2006) completa dizendo que “aquele 

que apreende a enunciação de outrem não é um ser 

mudo, privado da palavra, mas ao contrário um ser 

cheio de palavras interiores”, ou seja, tanto o leitor 

como o próprio jornalista, em suas linguagens 

interiores, entrarão em embate com suas ideologias, 

podendo exteriorizá-las depois. 

Assim, o discurso construído pelo jornal pode 

ou não transformar a visão que se tem da Congada, 

tornando esse estudo não apenas importante por 

analisar o que é produzido sobre essa festa 

tradicional, mas também por utilizar do campo da 

filosofia da linguagem para abordar o discurso 

midiático, para discutir com profundidade os efeitos 

de sentidos que ele pode provocar. Lage (2001, p. 

40), fala sobre a importância do jornalismo na 

sociedade 

Sem informação 

jornalística – e pouco 

importa se ela o agrada 

ou desagrada, se lhe 

motiva paixão ou 

repulsa –, o homem 

contemporâneo não 

consegue orientar-se na 

vida civil, profissional e 

mesmo afetiva; os 

mercados regridem em 

dinamismo e agilidade; 

numa era de 

especialidades, 

especialistas e tribos, é 

pelo jornalismo que se 

consegue ter contato 

com o que pensam os 

outros, isto é, aqueles 

que têm outras 

especialidades, circulam 

em outros meios, 

preferem outras coisas. 

É por sua necessidade que também se torna 

elementar discutir os efeitos do jornalismo no 

cotidiano, como produção ideológica de um discurso 

hegemônico. Sendo assim, torna-se necessário 

discutir o jornalismo com suas especificidades e 

contradições, como menciona Genro Filho (1987, p. 

14)  

a ambivalência do 

jornalismo decorre do 

fato de que ele é um 

fenômeno cuja essência 

ultrapassa os contornos 

ideológicos de sua 

gênese burguesa, em 

que pese seja uma das 

formas de manifestação 

e reprodução da 

hegemonia das classes 

dominantes. 

 

3. METODOLOGIA  
 

O projeto, ainda em andamento, contará com 

uma pesquisa bibliográfica sobre o discurso a ser 

analisado, através das reportagens coletadas no site 

do jornal “O Popular”. Inicialmente, foi feita uma 

coleta de material acerca da festa das Congadas em 

diferentes edições do Jornal “O Popular”. Ao 

partirmos do método dialógico-dialético do Círculo 

de Bakhtin, o material coletado servirá como base 

para recorte e cotejamento de enunciados com o 

propósito de descrever, interpretar e analisar a 

constituição do sujeito jornalista no discurso 

midiático. Além disso, serão usados como aporte 

teórico os trabalhos de Foucault (2009) sobre 

enunciado e seu método arqueológico, bem como as 

teorias sobre sujeito e subjetivação através do 

discurso e da linguagem. 

Também será utilizado como material teórico os 

estudos sobre marxismo e jornalismo realizados por 

Genro Filho, que analisa as teorias que tentam 

desvendar o jornalismo e a prática dos veículos 

midiáticos através da perspectiva dialética marxista. 

Em sua proposta teórica, Genro Filho (1987, p. 4, 

grifo do autor)  

sob a inspiração da 

estética de Lukács, que 

definiu a arte como uma 

forma de conhecimento 

cristalizada no 

“particular” (típico), o 

jornalismo é 

caracterizado como uma 

forma de conhecimento 

centrada no “singular”. 

Assim, ele irá destacar o caráter crítico e 

revolucionário do novo, do excepcional nas 

reportagens jornalísticas, negando o fazer tradicional 

e atomizado de apreensão da realidade realizada pela 

mídia. 

O método escolhido servirá para dar resposta 

das questões feitas no início do projeto, elas trarão 

recursos para se (re)pensar o papel do jornalista na 

construção do discurso midiático, ou sua 

reprodução, e como é possível, através da 

linguagem, encontrar condições para se fazer 

outro(s) jornalismo(s). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Para compreender os questionamentos sobre o 

poder de narrativa dos sujeitos envolvidos num 

grupo, ou no caso dos jornalistas, na mídia com seu 

discurso tradicional que serve como porta-voz da 

ideologia dominante, precisa-se delimitar o que 
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caracteriza essa forma de agrupamento entre 

pessoas, que em si só não podem ser compreendidas 

como indivíduos isolados, mas como, em conjunto, 

constroem o discurso de sentidos que formam o 

grupo. Sobre isso, Bakhtin (2006, p. 25) afirma que  

“os signos só podem aparecer em um terreno 

interindividual.” Ele ainda completa, dizendo que  

é fundamental que esses 

dois indivíduos estejam 

socialmente 

organizados, que 

formem um grupo (uma 

unidade social): só 

assim um sistema de 

signos pode constituir-

se. 

Em sua obra, Bakhtin (2006) trata da linguagem, 

mas em uma análise sociológica, pois não separa os 

signos de seu caráter ideológico. Ou seja, os signos 

não podem ser separados de sua dialeticidade 

interna, como também são “expressão e produto da 

interação social de três: do falante (autor), do 

ouvinte (leitor), e daquele de quem ou de que se fala 

(protagonista)” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 85). Essa 

relação entre falante e interlocutor, tal seja a 

interação verbal, presente na palavra, é a base do 

pensamento dialógico do Círculo de Bakhtin. No 

caso do discurso jornalístico, pode-se pensar como é 

produzido o material sobre a congada pelo jornal “O 

Popular”, que será estudado nesse projeto. O objeto, 

nesse caso, não pode ser separado das relações que o 

permeia, como explica Foucault (2009, p. 51), ao 

dizer que  

o objeto (...) existe sob 

as condições positivas 

de um feixe complexo 

de relações. Essas 

relações são 

estabelecidas entre 

instituições, processos 

econômicos e sociais, 

formas de 

comportamentos, 

sistemas de normas, 

técnicas, tipos de 

classificação, modos de 

caracterização; e estas 

relações não estão 

presentes no objeto. 

Machado e Jacks (2001) irão dizer que, o 

jornalista, como responsável pela divulgação dos 

acontecimentos que permeiam o objeto, não se 

separa dessas relações, mas também é produto delas 

quando se utiliza da linguagem que lhe é própria, 

apagando as marcas de subjetividade como 

adjetivos, ironias ou metáforas, como a entender que 

ele próprio não reproduz um discurso marcado por 

opiniões, julgamentos, valorações. Ainda segundo 

Foucault (2009, p. 61-62), esse discurso determina 

“a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em 

relação a si mesmo”. 

Portanto, essas formações discursivas, categoria 

utilizada por Foucault, são carregadas de ideias 

sobre o mundo, o homem e seu percurso dentro do 

sistema socioeconômico, esse saber, para Pêcheux, é 

“um saber que não se transmite, não se aprende, não 

se ensina, e que, no entanto, existe produzindo 

efeitos.”. E também, para Foucault (2009, p. 28), 

“um ‘jamais-dito’, um discurso sem corpo, uma voz 

tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não 

é senão o vazio do seu próprio rastro”. 

Como um próximo passo, posterior a análise dos 

precedentes ideológicos de um discurso, ao deparar-

se, em especial com o discurso jornalístico, deve-se 

prestar atenção àquele que fala – o jornalista – o 

enunciador dessa formação específica. Machado e 

Jacks (2001, p. 8) tornam essa questão mais evidente 

ao dizer que “a Análise do Discurso pode mostrar o 

que no jornalismo habitualmente permanece oculto: 

quem fala e a partir de que posição ideológica”. 

O jornalista, no entanto, não representa apenas 

uma posição hegemônica, mas se distancia também 

por obter essa propriedade, que para Foucault (2009) 

se constitui como privilégio e forma de exclusão 

dentro das sociedades burguesas que surgiram a 

partir do século XVI. 

Para Volochínov (2013, p. 195), isso está 

refletido no caráter ideológico da palavra, ou seja, o 

signo “sendo produto da história humana, não só 

reflete, mas inevitavelmente refrata todos os 

fenômenos da vida social”. É por isso que a palavra, 

o discurso midiático, representa em seu cerne as 

relações da sociedade, por isso que ela também se 

define por seu caráter vivo, mutável e social.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Até o presente momento foram escolhidas sete 

matérias publicadas no site do jornal “O Popular” 

entre os anos 2010 a 2014. Os textos publicados de 

2010 a 2014 têm em comum – exceto uma matéria 

de 2013, “Tradicional terno fica de fora da festa” – 

que foram assinados pelo mesmo jornalista, que 

revela na matéria de 2013, no vídeo em que é 

entrevistado, que não só é jornalista, como também é 

congadeiro e já escreveu um livro a respeito do 

tema. Seu envolvimento com a festa lhe permite 

deixar ocultas as fontes da maioria dos seus textos, 

apesar de dar informações relevantes e detalhadas 

sobre a realização das festas ao longo desses anos. 

Em geral, há a descrição da programação daquele 

ano e uma novidade: a nomeação de um novo rei, a 

mudança da imagem da santa, entre outras. As 

matérias fogem da estrutura noticiosa “comum” – 

iniciar com o lead, linha fina, fontes 

oficiais/testemunhais – e se assemelham mais com o 
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gênero da reportagem e textos de magazine (logo, o 

nome da seção no site onde estão alocadas as 

matérias). 

Pretende-se, a seguir, interpretar como essa 

escolha das fontes, do gênero textual e da estrutura 

do texto marcam o posicionamento do jornalista-

autor mediante o assunto. Com isso, pode-se voltar-

se a problemática da constituição do sujeito através 

do ato discursivo, como foi levantado aqui através 

das perguntas iniciais e metodologia utilizada. 
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Resumo: OBJETIVO: Elucidar a experiência dos acadêmicos de uma Universidade Federal sobre a Atenção 

à Saúde Multiprofissional e suas vivências. METODOLOGIA: O relato de experiência se caracteriza pela 

descrição de uma atividade/vivência, visando a contribuição significativa para uma determinada área de 

atuação ou conhecimento, almejando sintetizar novas metodologias e ações motivadoras para a situação. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: Foi possível adentrar no espectro da vivencia do cuidado e não só teorizar 

como este deve ser. Experimentando o cuidar de uma forma diferente. CONCLUSÃO: O olhar multicêntrico é 

indispensável para qualquer forma de cuidar. 

  

Palavras-chave: Cuidado de Enfermagem. Atenção Psicológica. Atenção Básica.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O modelo médico hegemônico não abarca em 

muitos aspectos as necessidades da sociedade, por 

isso o atendimento domiciliar vem com o objetivo 

de preencher esse espaço ineficaz da medicina 

tradicional, de modo a promover um atendimento 

substituto ou complementar ao já existente 

(BRASIL, 2013).  

O atendimento domiciliar tem como objetivo a 

promoção, manutenção e reabilitação da saúde, além 

de um processo de desospitalização que tem como 

consequência o uso adequado dos custos, diminuição 

de infecções em pacientes já debilitados, além de um 

cuidado continuado com uma equipe 

multidisciplinar que acarreta em uma participação 

mais direta do paciente e dos cuidadores no processo 

de cuidado (BRASIL, 2013; CANTELE; ARPINI, 

2017). 

 A visita domiciliar se desenvolve por meio de 

ações de orientação educativa que abarque políticas 

econômicas, sociais e saúde, possuindo caráter 

pontual em que o contato paciente-profissional tenha 

como consequência uma visão mais ampla sobre as 

diferentes realidades de modo que o paciente se 

torne mais independente (BRASIL, 2013).  

Dentro deste processo a inclusão de 

profissionais de diversas áreas da saúde faz-se de 

suma importância na obtenção de um cuidado 

humanizado que respalde todas as necessidades do 

paciente/comunidade durante o planejamento e 

orientação da atenção primária. Além de construir 

uma relação entre essas esferas e suas realidades não 

focando apenas no campo biológico, mas entrando 

em contato com a cultura, a condição 

socioeconômica e angústias dessa população 

(CARVALHO; PARSONS, 2012).  

Logo, o presente relato tem como objetivo 

elucidar a experiência dos acadêmicos da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, 

sobre a Atenção à Saúde Multiprofissional e suas 

vivências. 

 

2. METODOLOGIA  

 

O relato de experiência se caracteriza pela 

descrição de uma atividade/vivência, visando a 

contribuição significativa para uma determinada área 

de atuação ou conhecimento, almejando sintetizar 

novas metodologias e ações motivadoras para a 

situação. Abrangendo considerações e impressões 

provenientes da experiência dos autores (PLATÃO; 

FIORIN, 1990).  

A fonte de pesquisa do presente relato deu-se 

através das seguintes bases dados: US National 

Library of Medicine National Institutesof Health 

(PUBMED), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO) e Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistemonline 

(MEDLINE). 

 Por meio da disciplina de Atenção a Saúde 

Domiciliar Multiprofissional ofertada como núcleo 

livre do curso de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Catalão (UFG/RC) 

acadêmicos de diferentes cursos puderam interagir, 

pela primeira vez, de forma dinâmica na assistência 

à saúde, com ênfase na Psicologia e Enfermagem.  

Após respaldo teórico-científico a cerca do 

cuidado multiprofissional e exemplificação das 
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diversas áreas que tal assistência abrange, os 

discentes foram divididos em três equipes que 

visavam à diversificação das áreas da saúde. 

Garantindo o objetivo da disciplina, que seria 

trabalhar com foco no multiprofissional. Em seguida 

foram encaminhados para o campo prático, 

fundamentado pela visita domiciliar e 

supervisionados de forma direta pela professora da 

disciplina. 

 Por meio de um diálogo prévio com a família 

assistida, foram pactuadas três visitas pontuais. Na 

primeira, foi realizado um acolhimento, por meio de 

apresentações e conversas que proporcionariam o 

aprofundamento à realidade do paciente e 

cuidadores, formação de vínculo e recolhimento da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), visando preservar a identidade 

da família, assim como elucidar dúvidas e possíveis 

riscos.  

No segundo encontro o diálogo também 

apresentou grande relevância, pois foi um momento 

de analisar criticamente a realidade encontrada, 

identificando possíveis fatores de risco e de 

proteção. A conversa com os cuidadores e paciente, 

a aplicação de escalas como a de Sobrecarga do 

Cuidador (ZARIT; ZARIT, 1983), o APGAR de 

Família (SMILKSTEIN, 1978), Escala de dor e 

Avaliação do Risco de Lesão por Pressão 

(BRADEN, 1999), cuidados de enfermagem e escuta 

ativa marcaram esta segunda etapa.  

Com o levantamento de dados e análise em 

equipe das fragilidades encontradas e necessidades 

de cuidado/orientação, foram estabelecidas 

intervenções realizadas na terceira visita. Esta 

contou com orientação e educação em saúde para 

um cuidado de melhor qualidade ao paciente, e 

também para os cuidadores. 

  

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

A dinamicidade com que as questões teóricas 

referentes à disciplina foram abordadas, assim como, 

a participação de professores de variadas áreas, 

auxiliou na elucidação de quão amplo é o 

conhecimento dentro da academia. E que os 

caminhos entre cursos de graduação não devem ser 

trilhados e entendidos separadamente, mas sim, 

vistos de forma única e complementar, como a 

Atenção Multiprofissional.  

Esta forma de visão tornou-se mais nítida com 

as visitas prestadas. Após o preparo e orientação da 

equipe, foi possível adentrar no espectro da vivencia 

do cuidado e não só teorizar como este deve ser. 

Logo, uma das contribuições mais marcantes da 

disciplina aos acadêmicos foi a possibilidade de 

interagir com o paciente de uma forma mais 

próxima, experimentando e conhecendo de modo 

diferenciado o que é cuidar.  

Por ser uma experiência nova para a maioria, a 

prática era vista com certo temor e apreensão. Mas 

com todo o percurso realizado e fomentação prévia, 

a realidade tornou-se totalmente contrária. Foi um 

momento de rica aprendizagem, combinada com 

momentos de descontração, sinergia e descoberta. 

 A disciplina também se demonstra inovadora ao 

possibilitar a concretização de um forte vínculo entre 

a psicologia e enfermagem. A estruturação de 

equipes de trabalho com alunos de diferentes cursos 

permitiu um novo olhar em ambas as áreas de 

atuação, proporcionando percepções pertinentes 

como a potencialidade da aproximação das áreas da 

saúde antes da graduação, favorecendo assim o 

dinamismo, respeito e cooperação dentro do cuidado 

multiprofissional. 

 O relato majoritário da equipe em relação à 

vivência se refere ao grande avanço acadêmico, 

profissional, teórico-científico, prático e individual 

mediante as experiências compartilhadas. Marcando 

uma nova etapa de crescimento e aprendizado dentro 

da universidade. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

O olhar multicêntrico é indispensável para 

qualquer forma de cuidar. Logo, a disciplina de 

Atenção à Saúde Domiciliar Multiprofissional se 

torna extremamente pertinente na formação e 

atuação dos acadêmicos e futuros profissionais do 

cuidado.  

Se novas formas didáticas como a vivenciada 

fossem mais comuns dentro da universidade, com 

ênfase nos acadêmicos da saúde, a graduação seria 

um ambiente ainda mais rico, possibilitando a troca 

de conhecimento interpessoal em esferas ainda 

maiores.  

O amadurecimento profissional, ético e 

individual é nítido ao término da disciplina, logo 

esta é responsável pela formação de futuros 

profissionais cada vez mais preparados para 

adentrarem e compreenderem a rede do cuidado, 

com um olhar mais abrangente e saudoso a novas 

experiências e transformações na síntese e difusão 

do conhecimento. 
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Resumo: O presente trabalho se propõe a realizar uma revisão bibliográfica a fim de levantar informações acerca 

da atuação do psicólogo na equipe de cuidados paliativos, objetivando compreender, de forma mais ampla, como 

se dá a inserção da Psicologia na prática dos Cuidados Paliativos, sua relevância e os aspectos que circundam 

esse contexto; se propõe também a apresentar e definir o que são cuidados paliativos, explicitar o papel do 

psicólogo na equipe interdisciplinar, analisar as contribuições da prática de psicólogo em Cuidados Paliativos. 

Este trabalho é resultado de uma atividade proposta na disciplina de Investigação e Métodos em Psicologia: 

Processos Psicossociais que está incluída na graduação de Psicologia da Universidade Federal de Goiás/ 

Regional Catalão. 

 

Palavras-chave: psicologia, cuidados paliativos, equipe multidisciplinar.     
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1. INTRODUÇÃO 

 

Partindo da proposta da escolha de uma temática 

afim de produzir um projeto a ser avaliado no final da 

disciplina de Investigação e Métodos em Psicologia: 

Processos Psicossociais, ministrada pela professora 

Ms. Lady Daiane Martins Ribeiro, elegeu-se a ênfase 

em Psicologia Hospitalar, mais especificamente a 

atuação do psicólogo em conjunto a uma equipe 

interdisciplinar nos cuidados paliativos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

compreende Cuidados Paliativos como uma 

abordagem que objetiva melhorar a qualidade de vida 

de pacientes e de seus familiares no enfrentamento de 

doenças ameaçadoras da vida. Através da atuação 

com uma equipe multi e interdisciplinar, esses 

cuidados consideram a totalidade do indivíduo como 

ser biopsicossocioespiritual, e apresentam como 

finalidade a prevenção e o alívio do sofrimento, 

tratando da dor e de problemas de ordem física, 

psicossocial e espiritual. 

A palavra ‘paliativo’ origina-se do latim pallium, 

que significa “o manto que cobria os peregrinos 

cristãos que cruzavam a Europa em busca de perdão”. 

Os Cuidados Paliativos surgiram oficialmente na 

década de 1960, como uma extensão da área de 

atenção em saúde. Cicely Saunders foi a médica 

responsável por dar início a esse movimento, que 

incluiu a assistência, o ensino e a pesquisa. Em 1970, 

houve disseminação desse movimento, sendo enfim 

trazido para a América. 

Inicialmente, os cuidados paliativos eram 

direcionados à pacientes portadores de câncer, e logo 

se tornaram um dos pilares básicos da assistência 

oncológica. Em 2002, este conceito foi reformulado, 

acrescentando assistência a outras doenças. 

Posteriormente, em 2004, foi publicado um novo 

documento, que incluiu o cuidado paliativo como 

parte da assistência completa à saúde no tratamento a 

todas as doenças crônicas, inclusive em programas de 

atenção aos idosos. Hoje em dia, este conceito tem 

sido ampliado, sendo adaptável a realidade de cada 

local, aos recursos disponíveis e ao perfil 

epidemiológico dos grupos a serem atendidos.  

No que diz respeito à prática dos Cuidados 

Paliativos, é de suma importância uma abordagem 

multidisciplinar e o trabalho com uma equipe 

interdisciplinar, a fim de que haja uma concordância 

entre membros de diferentes áreas, com foco em 

amenizar diversos sintomas como físicos, 

psicológicos, sociais entre outros. Dentre os 

profissionais dessa equipe, o psicólogo se apresenta 
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como um aliado na ressignificação da experiência do 

adoecimento, tanto para o paciente, quanto para seus 

familiares.  

A Psicologia, inserida nesse contexto, procura 

resgatar o sujeito para além da dimensão físico-

biológica incluindo-o num contexto maior, dando 

ênfase a sua subjetividade. Propõe-se a considerar o 

sujeito em sua totalidade, promover qualidade de vida 

respeitando sua individualidade e buscando 

compreender de forma mais ampla a complexidade 

que envolve o processo vida-morte.  

Tendo sido realizado esse preâmbulo, o presente 

projeto se propõe a discorrer sobre esse campo da 

Psicologia Hospitalar, a partir de uma revisão 

bibliográfica, mais especificamente sobre as 

possibilidades de atuação e as contribuições do 

psicólogo nos cuidados paliativos. Poucos foram os 

artigos da Psicologia encontrados que discorriam 

sobre essa prática, evidenciando a necessidade de se 

promoverem mais pesquisas acerca da temática e das 

suas vertentes. Logo, no decorrer do texto, serão 

abordas questões referentes a definição de cuidados 

paliativos, a Psicologia Hospitalar e o papel do 

psicólogo, sendo a atuação desse profissional o objeto 

primeiro de análise desse tema. 

 

2. METODOLOGIA  

 

As metodologias escolhidas neste trabalho 

foram: pesquisa qualitativa, análise bibliográfica e 

pesquisa bibliográfica.  

 

 

A pesquisa se desenvolverá a partir da análise 

bibliográfica, que para Fonseca (2002, p.32 apud 

Gerhardt & Silveira, 2009, p.37), “é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. (...) 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se 

estudou sobre o assunto”. 
Fonseca (2002) apud Córdova & Silveira 

apresenta que o objetivo da pesquisa bibliográfica é 

recolher conhecimentos ou informações prévias sobre 

o problema do qual deseja encontrar respostas. A 

partir da leitura seletiva de artigos publicados na 

internet, foram selecionadas algumas informações 

que correspondessem a temática a ser discutida na 

pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com Simonetti (2004), a Psicologia 

Hospitalar é o campo de entendimento e tratamento 

dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento. 

Esta área atua nos aspectos psicológicos de toda e 

qualquer doença, visto que esta é um fenômeno 

complexo não apenas biológico, mas que atua na 

subjetividade do indivíduo. Assim, torna-se de suma 

importância compreender aspectos referentes ao 

hospital enquanto campo de atuação do psicólogo 

junto à equipe multiprofissional, sendo que neste caso 

mais especificamente sua atuação na prática de 

cuidados paliativos. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), pode-se definir Cuidados Paliativos como  

 

[...] uma abordagem para melhoria da 

qualidade de vida de pacientes e familiares 

que enfrentem uma doença ameaçadora da 

vida, através da prevenção e do alívio do 

sofrimento, através da identificação precoce 

e impecável avaliação e tratamento da dor e 

outros problemas, físicos, psicossociais e 

espirituais. (OMS, 2007, apud, GOMES & 

OTHERO, 2016, p.158) 

 

Logo, compreende-se por cuidados paliativos a 

assistência de profissionais prestada a pacientes cujo 

objetivo é oferecer melhorias da qualidade de vida 

para estes, bem como para seus familiares. Deste 

modo, essa abordagem voltada para a compreensão 

do ser humano na sua integralidade, busca uma 

intervenção que minimize os sintomas de ordem 

física, social, emocional e espiritual (GOMES & 

OTHERO, 2016) 

Nunes (2012) salienta que a prática de cuidados 

paliativos não se restringe à assistência a pacientes 

em fase final de vida. Esses tipos de cuidados 

compreendem âmbitos diversos (tais como: 

enfermaria, ambulatório, visita domiciliar entre 

outros) oferecendo assim tanto ao paciente quanto a 

seus familiares humanização do tratamento. 

Um dos princípios básicos dos cuidados 

paliativos é o princípio bioético da autonomia, 

segundo o qual “[...] evita os abusos potenciais de um 

julgamento unilateral, por isso trabalha-se com o 

desejo do paciente em primeiro lugar, não com a 

vontade do médico, deixando para traz o modelo 

médico paternalista” (MORAIS, 2010, apud 

FERREIRA, LOPES & MELO, 2011, p.95). 

A partir desse pilar, evidencia-se a necessidade 

de se estabelecer uma comunicação informativa com 

o paciente, permitindo que este tome suas próprias 

decisões a respeito do seu tratamento, visando “[...] à 

qualidade de vida e à manutenção da dignidade 

humana no decorrer da doença, na terminalidade da 

vida, na morte e no períodode luto”. 

(MATSUMOTO, 2012, p.26) 

Estudiosos dessa temática afirmam que a 

assistência de cuidados paliativos, por oferecer um 

atendimento ao paciente que integre todas as 

dimensões do ser, deve ser um trabalho 

necessariamente interdisciplinar e multiprofissional. 

Como a medicina paliativa se baseia numa 

perspectiva holística, que busca de forma 
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integrada, identificar e minimizar problemas de 

ordem física, psicológica, social e espiritual; é 

essencial a atuação conjunta de uma equipe 

multidisciplinar composta por médicos, 

psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, 

conselheiros espirituais, entre outros 

profissionais que prestem assistência ao paciente 

e a seus familiares com o objetivo de minimizar 

o sofrimento (COSTA FILHO, COSTA, 

GUTIERREZ & MESQUITA, 2008; KRUSE, 

VIEIRA, AMBROSINI, NIEMEYER & SILVA, 

2007; MARTA et al., 2010 apud, FERREIRA; 

LOPES & MELO, 2011, p.89)  

 

Nesse sentido, segundo Tonetto & Gomes 

(2007), o trabalho com equipe multidisciplinar se 

constitui a partir do atendimento de vários 

profissionais a um mesmo paciente de forma 

autônoma. Vale ressaltar, porém, que mesmo que a 

equipe possua liberdade para atuar de forma 

independente é fundamental que médicos, 

enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes 

sociais e os demais profissionais se integrem com o 

intuito de atender o paciente em sua totalidade a fim 

de que todas suas necessidades sejam contempladas 

(FOSSI & GUARESCHI, 2004). 

Para as autoras, devido às circunstâncias 

imprevisíveis e complexas que compõe o ambiente 

hospitalar imagina-se que apenas uma área do saber 

não será capaz de abarcar todas as necessidades do 

paciente e proporcioná-lo bem-estar, sendo 

necessário, portanto, um trabalho conjunto. Além 

disso, é possível notar maior interesse pelo trabalho 

multidisciplinar em instituições que tenham como 

base o modelo biopsicossocial (TONETTO & 

GOMES, 2007). 

No entanto, mesmo em instituições que adotam 

tal modelo nota-se certa dificuldade em estabelecer 

comunicação entre múltiplas “frentes” de trabalho 

uma vez que cada área possui uma noção própria de 

saúde, o que pode gerar uma fragmentação do próprio 

paciente contribuindo para maior sofrimento deste. 

Segundo Fossi & Guareschi (2004) além de haver 

disputa de poder entre as áreas da saúde dentro da 

instituição, há também falta de conhecimento em 

relação as possibilidades de atuação de outros 

profissionais no que tange o atendimento de 

determinado paciente. 

 

No âmbito hospitalar, a falta de clareza quanto às 

atribuições dos diferentes profissionais, 

principalmente em profissões emergentes, é um 

dos fatores que dificulta o trabalho em equipe. O 

hospital é uma instituição complexa, que envolve 

um grande número de especialidades. Esses 

profissionais são preparados para tomar decisões 

importantes em curto espaço de tempo. 

Tradicionalmente, tais decisões competem aos 

médicos. No entanto, com o aparecimento de 

novas especialidades, os médicos contam hoje 

com o auxílio de diversos profissionais de 

campos emergentes. Um desses campos é a 

Psicologia. (TONETTO; GOMES, 2007, p.2) 

 

Uma das grandes críticas feitas é com relação à 

hegemonia do saber médico no hospital, uma vez que 

é utilizada uma linguagem rebuscada e pouco 

acessível, dificultando não só o acesso do paciente a 

informações referentes ao seu próprio quadro, mas 

também de outros profissionais que se sentem 

inibidos diante de tal postura. (FOSSI & 

GUARESCHI, 2004) 

No que se refere à psicologia esta é por vezes 

incumbida de questões “somente” de fundo 

emocional, o que transmite a ideia de que o indivíduo 

é dividido em partes orgânicas, emocionais, sociais 

entre outros, sendo esta uma visão limitada. 

 

No dia-a-dia do hospital os psicólogos muitas 

vezes ocupam o lugar de tradutores entre os 

médicos e os usuários, podendo tomar-se o 

entendimento de que as questões subjetivas são 

exclusivas do psicólogo e as orgânicas do 

médico. Entretanto, o ser humano não é só 

somático ou psíquico, ou seja, a fragmentação do 

atendimento à saúde pode não contemplar a 

complexidade do ser humano, devido aos 

diferentes campos de saberes e poderes 

envolvidos no atendimento ao usuário. (FOSSI; 

GUARESCHI, 2004, p.38) 

 

É fundamental que cada profissional se 

responsabilize por sua área de saber para que haja um 

atendimento sério, comprometido e com foco no 

indivíduo. Isso não representa trabalhos separados e 

que não se complementam, ao contrário, é preciso que 

haja integração entre os campos a fim de 

proporcionarem melhora nos atendimentos e para que 

o paciente seja comtemplado em sua totalidade. 

 

O trabalho em equipe, um dos pressupostos dos 

Cuidados Paliativos, demandado psicólogo (bem 

como de todos os seus colegas de equipe) a 

habilidade de comunicar-se com profissionais de 

outras áreas do conhecimento. Para tanto, ele 

precisa ter clareza sobre o seu próprio trabalho, 

procurando ao mesmo tempo conhecer o fazer de 

seus colegas de equipe. A valorização da atuação 

multiprofissional se fundamenta na compreensão 

de que o doente sofre globalmente. Cada membro 

da equipe aborda o sofrimento desde a 

perspectiva que seu saber lhe autoriza. O objetivo 

comum é o de garantir que necessidades distintas 

do doente, da família e da equipe possam ser 

reconhecidas e atendidas pela articulação de 
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ações de diferentes naturezas (NUNES, 2012 

p.337) 

 

A Psicologia, segundo Fossi & Guareschi (2004) 

não deve seguir a ideia de que saúde é sinônimo de 

“ausência de doença”. Cabe a esta ciência se propor a 

pensar uma concepção de sujeito que vá além de 

aspectos orgânicos, considerando questões que 

perpassam seu cotidiano levando-o a sofrer 

consequências que tocam o emocional e o âmbito 

social, como no caso nada incomum de violação de 

direitos (segurança, saúde, moradia entre outros). 

 

Assim, para o profissional da psicologia, não 

estão restritas somente as atividades 

concernentes à saúde mental; todo o trabalho que 

seja exercido no campo de trato da coletividade 

com a finalidade da promoção do bem-estar e da 

saúde e que seja possível o trabalho da psicologia 

serão de interesse, ou seja, o profissional da saúde 

também deve estar presente na formulação, 

organização e desenvolvimento das políticas 

públicas e sociais de saúde. (FOSSI; 

GUARESCHI, 2004, p.41) 

 

Ferreira, Lopes & Melo (2011) ressaltam a 

importância da formação na área de cuidados 

paliativos para o profissional de psicologia que 

objetive adentrar este campo, posto que, para essas 

autoras, a formação nesta área permite ajudar o 

paciente na busca por estratégias de enfrentamento e 

elaboração das experiências relacionadas ao período 

de adoecimento. O psicólogo deve, portanto, ter “[...] 

cuidado para não ocupar o lugar de mais um elemento 

invasivo no processo de tratamento, mas de 

facilitador no processo de integração do paciente, da 

família e da equipe multidisciplinar, mantendo como 

foco o doente (não a doença) [...]” (FERREIRA; 

LOPES & MELO, 2011, p.95) 

As autoras ainda salientam que  

 

Além da intervenção técnica, também devem 

estar presentes no trabalho do psicólogo a 

empatia e a escuta acolhedora verbal e não-

verbal, permitindo que o paciente possa 

confrontar com seus conteúdos internos, suas 

angústias e sentimentos em geral, para que a 

partir daí inicie o processo de aceitação, 

elaboração e superação no que diz respeito ao 

adoecimento. A escuta permite ao psicólogo 

identificar as reais demandas do paciente 

(OTHERO & COSTA, 2007, apud, FERREIRA; 

LOPES &MELO, 2011, p.93) 

 

Logo, compreendendo que a psicologia 

hospitalar visa, primordialmente, minimizar o 

sofrimento gerado pela hospitalização, visto que este 

processo muitas vezes despersonaliza o paciente, 

percebendo-o apenas como portador de determinada 

patologia, torna-se necessário que o profissional de 

psicologia compreenda sua atuação, e que o psicólogo 

abranja na sua prática as sequelas e decorrências 

emocionais deste período de hospitalização 

(ANGERAMI, 1994). Assim,  

 

[...] é muito importante que o psicólogo tenha 

bem claros os limites de sua atuação para não se 

tornar ele também mais um dos elementos 

abusivamente invasivos que agridem o processo 

de hospitalização e que permeiam largamente na 

instituição hospitalar. Ainda que o paciente em 

seu processo de hospitalização esteja muito 

necessitado da intervenção — e seguramente 

muitos dos pacientes encaminhados ao processo 

de psicoterapia também estejam necessitados de 

tratamento mas preservam a si o direito de 

rejeitarem tal encaminhamento — a opção do 

paciente de receber ou não esse tipo de 

intervenção deve ser soberana e deliberar a 

prática do psicólogo. (ANGERAMI, 1994, p.25) 

 

A partir dos estudos realizados para a elaboração 

deste trabalho percebe-se que as discussões realizadas 

pela Psicologia nesse âmbito ainda são muito tímidas 

e carecem ainda trilhar um caminho de reflexões e 

problematizações para que este saber científico seja 

visto como um importante contribuinte para a prática 

de Cuidados Paliativos. A necessidade de se ter 

esclarecido o porquê de tal contribuição parte da  

ideia de que, como colocado por Tonetto & Gomes 

(2007), o profissional de Psicologia deve buscar ter 

completa noção quanto a sua atuação e as 

expectativas referentes ao seu trabalho para que então 

consiga promover um serviço eficaz e a partir daí 

alcançar resultados que de forma gradual o auxiliem 

a inserí-lo na equipe enquanto serviço necessário. A 

articulação entre teoria e prática, assim como uma 

formação na área de cuidados paliativos, são 

elementos capazes de promoverem transformações 

no modo como a doença é percebida no ambiente 

hospitalar, além de modificar a percepção do paciente 

e de seus familiares sobre o adoecimento.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ou 

CONCLUSÕES  
 

O presente trabalho se mostrou relevante ao 

mostrar a necessidade de ampliar os estudos 

dedicados à Psicologia inserida no contexto 

hospitalar referente aos Cuidados Paliativos. Através 

da atuação conjunta com outros profissionais, o 

psicólogo apresenta-se como importante figura na 

promoção da qualidade de vida, dedicando um olhar 

mais humano e empático ao sujeito adoecido, bem 

como a seus familiares. 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 223



   

 

 

Faz-se necessária a atuação do profissional de 

psicologia com o intuito de garantir aos pacientes 

alívio de seu sofrimento ao levar em conta a 

complexidade das dimensões que o compõe, que vão 

além do aspecto orgânico, dando ênfase à sua 

subjetividade, sua singularidade, sua forma única de 

se expressar frente ao mundo e os desafios impostos 

por ele. 

O paciente deve ser enxergado e contemplado em 

sua totalidade e para isso, conta-se com a ação 

conjunta de profissionais multidisciplinares, no qual 

cada um apresenta um foco de saber, um tipo de 

cuidado, mas todos têm o paciente como centro. 

Todos os profissionais são indispensáveis para que 

haja um trabalho de fato transformador e 

reconfortante naquela fase de vida. 

O objetivo do psicólogo, e dos profissionais 

envolvidos como um todo, é fazer com que o paciente 

se reconheça dentro daquele processo, dentro da sua 

história, dentro da sua subjetividade, se distanciando 

do papel de mero portador de uma patologia, como as 

instituições tendem a tratá-lo, e fazer com que ele se 

perceba e se conscientize de que ele é autor da sua 

própria história. Ao se respeitar a singularidade do 

paciente, respeita-se o indivíduo como um todo e não 

há processo mais humano do que esse. 
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMO PROCEDIMENTO 

PROCESSUAL PENAL GARANTISTA DA EFETIVA 

APLICABILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL. 

 

 

Sandro Paes Sandre1 

 

RESUMO  

 

O estudo ora posto, tem a finalidade única de analisar o surgimento do instituto da audiência de 

custódia com sua efetiva implantação no sistema penal brasileiro, verificando sua adequação legal com 

as normas nacionais vigentes e se sua plena aplicabilidade resulta na real e eficiente garantia de emprego 

dos direitos humanos aos casos concretos de prisões realizadas no Brasil. Desenvolver uma reflexão 

crítica e teórica que possibilite entender os mecanismos de aplicação do citado instituto no sistema 

processual penal pátrio. Utilizou-se a metodologia científica fundamentada em pesquisas bibliográficas 

e documentais, com o emprego do método dedutivo e observação direta de artigos científicos, relatórios 

das Nações Unidas, Tratados, Pactos e Acordos Internacionais em cotejo com as normas processuais 

penais brasileiras e com os dados estatísticos fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

Constatou-se que, apesar do instituto da audiência de custódia não ter sido implantado pelas vias 

normais, ou seja, por lei aprovada pelo Poder Legislativo nacional, o que de fato gerou muitas críticas 

por parte dos operadores do direito, ainda assim, citado procedimento tem sido adotado pelo Poder 

Judiciário brasileiro e tem atingido os principais resultados propostos na Resolução nº 213 – CNJ que o 

instituiu, quais sejam, romper com a cultura do encarceramento reduzindo a população prisional e ainda, 

impedir a violação ou supressão de direitos humanos do segregado. Propõe-se uma maior adequação 

processual do instituto da audiência de custódia com sua instituição e regulamentação por lei. 

Palavras-chave.: superlotação; presídio; encarceramento; prisão; direitos humanos. 

1. INTRODUÇÃO. 

Em que pese, o instituto procedimental da audiência de custódia ter sido deveras discutido nos 

anos de 1966 e 1969, pelos países signatários do “Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos - 

PIDCP” na Assembléia Geral das Nações Unidas, da “Conveção Européia de Direitos Humanos - 

CEDH” e da “Covenção Americana de Direitos Humanos – CADH - Pacto de San José da Costa Rica”, 

respectivamente, e ainda, de ter sido previsto no corpo de ambos2, referido instituto ainda não havia sido 

instituído legal ou normativamente no sistema penal brasileiro de forma explícita e com a roupagem 

descrita nos textos dos referidos pactos. 

 

No Brasil, há muito se fala em práticas de abusos de autoridades, de torturas e de maus-tratos 

de pessoas durante a realização de suas respectivas prisões em flagrante delito e até mesmo, após a 

realização da referida detenção. O “Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação de Gestão Organizacional da Universidade Federal de Goiás – 
Regional de Catalão – Go, Especialista em MBA em Liderança Executiva e Gestão Organizacional pelo 
IPOG/Franklyn Covey Business School, Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail.: sandrosandre@ig.com.br 
2 Art. 7º, item 5 da CADH, art.9º, item 3 do PIDCP e art. 5º, item 3 da CEDH. 
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Cruéis, Desumanos ou Degradantes” da Organização das Nações Unidas, em seu relatório de visita ao 

Brasil confeccionado em 08/02/20123, evidenciou que os juízes brasileiros, em sua grande maioria, não 

tinham contato direto com o preso e que as confissões de presos são admitidas como provas judiciais 

pelo sistema penal brasileiro, com exceção daquelas obtidas mediante violação de preceitos legais e 

constitucionais, e que, inobstante tais vedações, discorreu-se sobre a existência de notícias dando conta 

de que as confissões, inclusive aquelas obtidas mediante tortura, foram efetivamente utilizadas em 

procedimentos judiciais.  

Relativamente às práticas de torturas e maus-tratos dos presos em ações policiais e em cadeias 

públicas existentes em delegacias de Polícia, citado relatório indicou que referidas práticas ocorriam em 

sua grande maioria, enquanto os presos permaneciam sob a custódia policial. 

A superlotação dos presídios nacionais também é objeto de discussão no âmbito da segurança 

pública brasileira há muito tempo, tendo se intensificado nos últimos anos. 

Visando atacar diretamente toda essa problemática, foi que, em 2015, o Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ editou a resolução nº 213 normatizando a implantação do instituto da audiência de 

custódia em nossa processualística penal. 

Diante dos fatos, o que se propõe neste estudo é analisar a origem legal e normativa do instituto 

da audiência de custódia, mediante pesquisas bibliográficas e documentais, com observância direta da 

legislação em vigor no País e os Tratados Internacionais; esclarecer a forma em que o mesmo foi 

implementado no sistema penal brasileiro por meio de reflexões teóricas e críticas; refletir sobre a 

contribuição dada pela realização da audiência de custódia à promoção dos direitos humanos dos presos 

brasileiros; apresentar sugestões. 

2. METODOLOGIA. 

Método é um procedimento ou caminho para alcançar determinado fim e que a finalidade da 

ciência é a busca do conhecimento, podemos dizer que o método científico é um conjunto de 

procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A metodologia aplicada ao estudo ora realizado teve como ponto de partida a realização de 

pesquisas bibliográficas, eletrônicas e documentais, visando dar maior robustez e credibilidade às 

reflexões críticas e teóricas desenvolvidas no decorrer da produção deste artigo científico, bem como, 

identificar a origem histórica do instituto da audiência de custódia no Brasil através do método histórico 

de pesquisa que, segundo PRODANOV e FREITAS (2013, p. 36;37), é o método cujo foco está na 

investigação de acontecimentos ou instituições do passado, para verificar sua influência na sociedade 

de hoje; considera Metodologia do Trabalho Científico 37 voltar sumário principal Capa sumário 

capítulo avançar que é fundamental estudar suas raízes visando à compreensão de sua natureza e 

função. 

De posse dos documentos pesquisados, entre eles: leis, tratados e pactos internacionais, além de 

sites eletrônicos, passou-se à coleta de dados relacionados com a população prisional do Brasil, de Goiás 

e de outros países, bem como, daqueles relacionados com o número de audiências de custódia realizados 

e suas respectivas consequências, com a utilização do método estatístico que passa a se caracterizar por 

razoável grau de precisão, o que o torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com preocupações 

de ordem quantitativa (GIL, 2008, p. 17). 

Estudou-se a possibilidade de adequação legal do atual instituto da audiência de custódia criado 

pelo CNJ aos Tratados e Pactos Internacionais dos quais o Brasil é signatário, permeando o método de 

pesquisa hipotético-dedutivo que, segundo PRODANOV e FREITAS (2013, p. 32), origina-se com um 

problema ou com um vazio no conhecimento científico, transita pela elaboração de hipóteses e culmina 

com o processo de inferência dedutiva. 

                                                           
3 CAT/OP/BRA/R.1. Relatório Das Nações Unidas, 2012. 
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Procedeu-se à uma reflexão teórica acerca da origem do instituto da audiência de custódia no 

mundo até sua implantação em território nacional e promoveu-se uma pesquisa descritiva acerca dos 

resultados obtidos a partir de sua implantação no Brasil, visando uma melhor compreensão de sua 

aplicabilidade e eficiência. 

Por fim, apresentou-se sugestões visando a imediata adequação legal do procedimento de 

audiência de custódia ao sistema processual penal brasileiro. 

Embora reconhecendo a importância de o pesquisador seguir um método como referência, 

entendemos que o ideal é empregar métodos e não um método, visando a ampliar as possibilidades de 

análise, considerando que não há apenas uma forma capaz de abarcar toda complexidade das 

investigações (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS. 

Anteriormente à implantação do instituto da audiência de custódia no Brasil, apenas o código 

de processo penal pátrio dispunha sobre os procedimentos legais que deveriam ser adotados quando da 

apresentação do preso ao Delegado de Polícia, prevendo tão somente a homologação ou não da prisão 

em flagrante delito e sua respectiva comunicação ao Juízo competente4. 

Desde a aprovação do código processual penal, os congressistas brasileiros promoveram 

consideráveis alterações na lei processual penal, tendo passado, por exemplo e inclusive, a tornar 

compulsória a comunicação imediata da prisão em flagrante noutrora realizada e o envio do auto de 

prisão em flagrante delito do preso ao Juízo competente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas5 

Além de se preocuparem com a preservação dos direitos fundamentais do preso no momento de 

sua efetiva prisão em flagrante, os legisladores pátrios também perceberam o intenso aumento da 

população carcerária do Brasil em um verdadeiro paradoxo com a expansão do sistema prisional 

nacional, fato que motivou a edição e aprovação da Lei nº 12.403/116, que permitiu ao Delegado de 

Polícia o arbitramento de fiança ao preso em flagrante delito, desde que a pena máxima prevista como 

sanção não ultrapassasse 4 (quatro) anos de prisão7, além da aplicação ao preso de outras medidas 

cautelares diversas da prisão. 

Inobstante a adoção de tais medidas, suas implantações não surtiram os efeitos esperados, tanto 

assim, que ao final da visita dos representantes das Nações Unidas no Brasil em fevereiro de 2012, foi 

elaborado o relatório de constatação (CAT/OP/BRA/R.1), descortinando os mesmos problemas que o 

País já enfrentava há anos. 

Segundo SILVA e COSTA (2015), a cultura histórica do encarceramento no Brasil, tendo a 

prisão como única medida capaz de solucionar a problemática da criminalidade no País exerce grande 

influência negativa sobre a aplicação de alguma outra pena diversa da prisão, fato que impossibilita o 

Estado de realizar o controle carcerário, culminando com a superlotação dos presídios e com a falência 

do sistema prisional8. 

Estudos realizados pelo Conselho Nacional de Justiça, traduzem a realidade do sistema prisional 

brasileiro, conforme demonstram os gráficos a seguir:  

                                                           
4 Art. 304, § 1º do CPP. 
5 Art. 306, § 1º do CPP. 
6 Apelidada de nova Lei de Fiança, também  trouxe em seu corpo várias medidas cautelares diversas da prisão, 
que podem ser aplicados pelo Juízo ao suspeito no momento de sua prisão.  
7 Art.322 do CPP. 
8 Artigo Científico “A audiência de custódia como garantia constitucional. 
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Imagem 1 – relação do número de pessoas presas no sistema penitenciário e em prisão domiciliar em 

2014. (Fonte.: site: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal#/sistema-carcerario-e-

execucao-penal, CNJ, 2014) 

 

Imagem 2 – Relação do número de presos no sistema penitenciário e em prisão domiciliar que excede o 

número de vagas existente no cárcere brasileiro em 2014. (Fonte.: site: http://www.cnj.jus.br/sistema-

carcerario-e-execucao-penal#/sistema-carcerario-e-execucao-penal, CNJ, 2014). 
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Imagem 3 – Relação do número de presos nos sistemas penitenciários existentes em alguns países da 

América do Sul, da América do Norte, da África e da Europa. (Fonte.: site: 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal#/sistema-carcerario-e-execucao-penal, 

CNJ, 2014). 

E, por fim, um panorama do sistema prisional nacional até o mês de junho de 2014. 

 

Imagem 4 – Informações relacionadas às condições de funcionamento do sistema penitenciário nacional 

em 2014. (Fonte.: site: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal#/sistema-carcerario-

e-execucao-penal, CNJ, 2014). 
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Inobstante o fato da Resolução nº 213 de 2015 do CNJ ter dado maior ênfase para a prisão 

efetuada em flagrante delito, já que é nela que o custodiado fica mais vulnerável e suscetível de 

submissão a atos de abuso, tortura e maus-tratos, haja vista ter sido detido no momento da prática delitiva 

ou logo após sua ocorrência, não podemos olvidar que referido ato normativo também teve a intenção e 

de fato abarcou as prisões executadas em cumprimento à ordem judicial9. 

Dados coletados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ até abril de 2017, revelam a eficiência 

da aplicação do instituto da audiência de custódia: 

Total de audiências de custódia realizadas 229.634 

Casos que resultaram em liberdade 103.669 (45,15%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva 125.965 (54,85%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão 11.051 (4,81%) 

Casos em que houve encaminhamento social/assistencial 24.721 (10,77%) 

Imagem 5 – Relação do número de procedimentos processuais penais e alguns de seus resultados em 

2017. (Fonte.: site: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-
custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil, CNJ, 2017). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.    

Apesar de ainda não existir uma lei implantando ou regulamentando a utilização da audiência 

de custódia no Brasil, é fato que sua inclusão no sistema processual penal através da Resolução nº 213 

de 2015, editada pelo CNJ, tendo por fundamento os tratados internacionais de proteção dos direitos 

humanos e os julgados prolatados pela Suprema Corte do País, contribui sobremaneira para a redução 

dos eventuais abusos, das práticas de torturas e de maus-tratos no momento da prisão do cidadão, bem 

como, para a prevenção de referidas práticas, para a transparência do ato da prisão e, sobretudo, para 

evitar a já combatida superlotação das unidades prisionais e o consequente colapso do sistema prisional 

brasileiro. 

Não podemos olvidar também que, a implantação do instituto processual penal ora estudado, 

facilitou a ressocialização do preso viabilizando ao detento uma nova oportunidade de seguir vivendo 

distante da delinquência, mais próximo de seus familiares e ainda, podendo prover o sustento de seu 

núcleo familiar com o produto de seu trabalho que, caso permanecesse segregado, não seria possível 
que tais circunstâncias fossem levadas a cabo. 

Inobstante as críticas existentes, há de se destacar que caso o instituto da audiência de custódia 

tivesse sido implantado no País no instante em que foram assinados os Tratados e Pactos Internacionais, 
possivelmente não estaríamos assistindo atualmente o pleno colapso do sistema prisional pátrio. 

O sistema de execução penal acaba por se beneficiar diretamente da utilização do instituto da 

audiência de custódia, no instante em que ameniza a supressão de direitos humanos no interior das 

unidades prisionais, deixando de acomodar um número ainda maior de detentos em uma mesma cela. 

Por todas essas razões, o instituto da audiência de custódia deve ser fortalecido e ratificado de 

maneira definitiva no sistema processual penal brasileiro, com a respectiva e necessária aprovação do 

Projeto de Lei do Senado Federal nº 554/2011 ou de qualquer outro projeto de lei que o substitua, já que 
apenas à União compete legislar em matéria processual penal10. 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

                                                           
9 Art. 13, § único da Resolução nº 213 de 2015 do CNJ. 
10 CF/88, art.22, I. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo identificar, por meio de uma perspectiva histórica, o processo de 

popularização e democratização dos serviços bancários no Brasil, em específico do Banco Bradesco S.A. Para 

tanto, utilizou-se pesquisa secundária em dados obtidos na literatura e em documentos e site da organização 

analisada, as informações coletadas foram analisadas de forma qualitativa, descritiva e exploratória, por meio 

do seu conteúdo e discurso. Além disso, este trabalho pode ser considerado um estudo de caso, pois baseia-se 

na história de uma empresa do setor financeiro nacional. Entre os resultados encontrados observou-se que, 

paralelamente ao nascimento do Bradesco, surge um novo mercado de crédito e de serviços, que até então, os 

grandes bancos não tinham interesses, como a pulverização do crédito e a concessão em larga escala, tal 

mercado começa a ser explorado pelo Bradesco, que por meio de seu marketing adota a estratégia de 

democratização dos serviços bancários no Brasil.  

 

Palavras-chave: Banco, Bradesco, Valor, Marca, Democratização. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  

 

Fundado em 1943, na cidade de Marília – SP, por 

Amador Aguiar e sócios, a partir da compra da Casa 

Bancária Almeida, e sob o nome inicial de Banco 

Brasileiro de Desconto S.A, atualmente o Banco 

Bradesco S.A., juntamente com outras coligadas, 

formam uma das maiores organizações financeiras do 

país, e da América Latina. Paralelamente ao 

crescimento de seu poder econômico, vemos a 

evolução de sua marca, e, igualmente proporcional, 

de uma moderna e eficiente gestão dos ativos da 

empresa. Desde sua fundação, constata-se a 

majoração contínua do valor de sua marca no 

mercado, bem como a evolução e adaptação da marca 

às condições sociais e políticas às quais esteve 

inserida.  

O nascimento do Bradesco ocorreu em meio à 2ª 

Guerra Mundial. As instituições financeiras 

existentes, à época, concentravam seus esforços e 

investimentos no atendimento aos grandes produtores 

rurais, empresários e pessoas de posses. O Banco 

Brasileiro de Descontos S.A. surgiu com a proposta 

inovadora de democratizar os serviços bancários, 

buscando inicialmente pequenos comerciantes, 

funcionários públicos e pessoas de poucos recursos. 

Uma clara demonstração de sua estratégia foi a de 

buscar o maior número de brasileiros como clientes, 

descentralizando a alocação de recursos do banco e 

fomentando o crédito nas classes mais baixas da 

sociedade, bem como mitigar seu risco operacional. 

Não por acaso, seu fundador, Amador Aguiar, 

declarava que “nunca empreste muito a poucos, e sim 

pouco a muitos”, política mantida até a atualidade. 

Alinhado à estratégia de seu fundador, de popularizar 

o banco e alcançar um número cada vez maior de 

pessoas, o desafio de Marketing para o Bradesco era 

o de adequar a comunicação e proposta de marca da 

instituição ao país e aos seus clientes. 

Com base nesta conjuntura, questiona-se: Qual 

o papel do marketing no período inicial do banco? 

Quais os novos produtos e serviços ofertados pelo 

banco, em sintonia com a ideologia de seu fundador? 

Quais as ações desenvolvidas e aplicadas pelo 

marketing para o novo conceito implantado? Quais 

ações de marketing do banco evidenciam sua 

adaptação à sociedade no contexto da história? Qual 

a visão do banco hoje sobre o valor e gestão de sua 

marca?  

Para entender e atender às questões colocadas, 

os objetivos deste trabalho são: a) pontuar os produtos 

e serviços ofertados, num contexto de pioneirismo, ao 

que o banco se propôs, que efetivamente demonstre 

sua estratégia de mercado; b) levantar as estratégias 

adotadas pelo marketing a fim de se implantar esta 

nova filosofia; b) buscar as ações de marketing 

utilizadas pelo banco que evidenciam sua adaptação e 

integração social ao longo da história; e c) levantar e 

conhecer a visão e estratégias do banco nos tempos 

atuais, envolvendo o valor e a gestão de sua marca. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Valor da Marca 
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A partir da definição da American Marketing 

Association (AMA, 2009), que também é aceita por 

Keller (1992) e Kotler (2001), vemos que “a marca é 

definida como um nome, termo, design, símbolo, ou 

qualquer outro aspecto que identifica um produto ou 

serviço de um vendedor como diferente dos outros 

vendedores”. 

Segundo Aaker (1996a), o valor da marca 

engloba tanto o valor da percepção para os clientes 

quanto para a empresa. Segundo Aaker, trata-se de 

um agrupamento de ativos e passivos que se 

adicionam ou se subtraem ao valor proporcionado por 

um produto ou serviço, em benefício de seus clientes, 

assim como para a empresa.  

Kotler (2006) nos traz os elementos essenciais 

na formação de uma marca: nome, logotipo, símbolo, 

mascote e embalagem. Adiciona-se ainda a o registro 

da marca e o brand equity (valor da marca). 

  Em sintonia com estudos do marketing, o 

Banco Bradesco sintetiza com muita clareza o 

pensamento da importância do valor da marca, em 

seus três enfoques: a partir da visão do cliente, da 

empresa e financeira (Keller e Lehmann, 2005). O 

valor da marca Bradesco na visão do cliente, fica 

bastante evidente pelo contexto da filosofia do banco 

implantado em sua fundação, e a permanência desta 

filosofia até a atualidade. Segundo Keller e Lehmann, 

a “atração ou repulsão gerada pela parte não 

objetiva” da empresa com seus clientes torna possível 

esta mensuração. Na visão da empresa, também 

segundos os mesmos autores, “é o valor adicional 

acumulado ao longo do tempo”, valor este que não 

existiria se não fosse a sua marca. E a visão 

financeira, como “o valor da marca como o preço que 

a marca traz ou pode trazer no mercado financeiro” 

((Keller e Lehmann, 2005, p. 16). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Foi realizada pesquisa secundária em dados 

obtidos na literatura e em documentos e site da 

organização analisada, as informações coletadas 

foram analisadas de forma qualitativa, descritiva e 

exploratória, por meio do seu conteúdo e discurso. 

Além disso, este trabalho pode ser considerado um 

estudo de caso, pois baseia-se na história de uma 

empresa do setor financeiro nacional, o Bradesco. 

 Os dados foram extraídos da internet, de sites 

ligados à Organização Bradesco, de artigos já 

publicados sobre o tema em questão, e em referências 

bibliográficas que tratam sobre os conceitos e temas 

propostos. Textos, imagens e sons foram analisados 

para a comprovação das estratégias de marketing 

utilizadas pela Organização.  

Os dados foram analisados buscando a relação 

do crescimento do banco com a evolução do 

Marketing, desde sua fundação até os dias atuais. E 

que, em todas as ações publicitárias apresentadas, 

foram buscados componentes que identificavam os 

elementos da democratização e inclusão bancária, em 

nosso país, proposta por seu fundador. 

 

4. O PIONEIRISMO E AS ESTRATÉGIAS 

PARA UM NOVO MERCADO 

 

Com o objetivo claro de não só atender aos 

clientes bancários tradicionais à época de sua 

fundação, mas, principalmente, buscar a inclusão 

bancária de toda a população, as ações propostas pelo 

Bradesco foram marcadas por inovações e 

pioneirismo no segmento financeiro. Como exemplos 

destas ações, cita-se: foi o primeiro banco a colocar 

seus gerentes em área de atendimento direto ao 

público, primeiro banco onde os gerentes 

incentivavam e ensinavam seus clientes a 

preencherem e a utilizar cheques, o primeiro banco do 

país a receber contas de energia elétrica, da empresa 

Ligth. Mas foi com o lançamento da primeira Conta 

Corrente Popular Juvenil, no ano de sua fundação 

(1943), que o marketing do Bradesco ganha destaque 

e as ações do banco, de democratização, se tornam 

conhecidas e ganham destaque nacional.   

Com a campanha “devagar se vai longe”, que 

utilizava a figura de uma tartaruga como seu primeiro 

mascote, o banco marca esta época. O personagem 

aparece, na única imagem ainda disponível, 

representando uma pessoa comum, com trajes 

comuns, usando chapéu, gravata borboleta e bengala. 

Traços que davam ao personagem uma identificação 

com o novo público que o banco, recém inaugurado, 

buscava.  

Numa clara alusão a popularmente conhecida 

narrativa da disputa em uma corrida entre a tartaruga 

e a lebre, o banco buscava despertar nas pessoas 

vários conceitos e atitudes. Dentre elas: a 

possibilidade de todos poderem fazer parte da 

“corrida”, no caso, participar do sistema bancário e 

ser cliente de um banco – sentimento de inclusão; que 

qualquer um poderia vencer, dependendo apenas de si 

próprio; que os mais poderosos poderiam ser 

enfrentados sob as mesmas regras; e que era possível 

a partir do “pouco” fazer “muito”. Esta última posição 

fica bem clara no título da campanha.  

Ainda na Figura 1, é possível observar o 

incentivo à poupança, por meio da ideia do 

“cofrinho”, como forma de guardar o “pouco” para 

realizar o “muito”, e da frase “Vá guardando seus 

centavos num cofrinho da Conta Juvenil”. Também é 

utilizado o valor da taxa oferecida, como forma de 

atração ao investimento.  

 

Figura 1 – Publicidade do Bradesco 
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Fonte: Site Bradesco, 2017. 

 

 

5. EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DE 

MARKETING NO CONTEXTO SOCIAL  

 

No decorrer dos anos o banco alcançou novos 

territórios. Pioneirismo e superação sempre fizeram 

parte da filosofia e estratégia do banco, tanto na área 

comercial quanto no marketing. Entre as décadas de 

1950 a 1999, o banco focou suas ações publicitárias, 

principalmente, na evolução tecnológica e no 

descobrimento de um mundo novo para seus clientes 

com as constantes novidades e facilidades bancárias. 

Dentre tantas inovações implantadas, destacam-se 

algumas: 

Em 1950 o Bradesco inova nos processos e 

estruturas já adotadas por bancos por meio da 

interligação de sua matriz com outras 05 agências por 

meio do código Morse. Em 1960 lança o primeiro 

cartão de crédito do Brasil e o primeiro computador – 

IBM 1401 com 4 K de memória, visualizados na 

Figura 2 e na Figura 3. 

 

Figura 2 – Primeiro cartão de crédito do Brasil 

Fonte: Site Bradesco, 2017. 

 

Figura 3 - Primeiro computador IBM 1401 com 4 K 

de memória usado no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Site Bradesco, 2017. 

 

Em 1970 lança e primeira transação instantânea 

via satélite entre São Paulo e Roraima e todas as suas 

agências passam a ter telefone particular, bem como 

lança o Primeiro Caixa Eletrônico. Além disso, 

desenvolve mecanismos para o atendimento a 

qualquer hora do dia. Na Figura 4, em uma rara 

imagem promocional do banco na década de 1970, o 

banco associa o conceito de socorro, com o “SOS”, 

ao atendimento ao cliente a qualquer hora do dia: uma 

revolução para a época. Em uma outra frase, faz uma 

paródia com o horário padrão das agências 

tradicionais, destacando o período de atendimento 24 

horas da “agência automática”. 

 

Figura 4 – Promoção do Bradesco SOS 

 
Fonte: Site Bradesco, 2017. 

 

Em 1980 o banco cria cartões magnéticos, sua 

Home Banking Brasil por vídeo texto e Fone Fácil. 

 

Figura 5 – Primeiro Cartão de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Site Bradesco, 2017. 

 

Em 1990 lança a retirada de talões de cheques em 

máquinas e a implantação do Internet Office Banking, 

inclusive para deficientes visuais, sendo a primeira 

empresa brasileira Ponto.com. Como exposto na 

Figura 6. 

 

Figura 6 – Publicidade do Bradesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Site Bradesco, 2017. 

 

O fundador (Amador Aguiar) do Banco 

Bradesco afirmava que “todos, sem exceção, 

deveriam ter acesso à educação gratuita de 

qualidade”. Assim, a segunda linha de marketing do 

banco era voltada para o cunho social, tendo a criação 

da Fundação Bradesco seu ponto forte, e de ampla 

exploração comercial da marca. Os conceitos de 

democratizar os serviços bancários, de promover 
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evolução tecnológica e de fazer inclusão social, 

faziam todo o sentido para a Organização em sua 

estratégia de marketing. Até os dias atuais, o 

marketing do Bradesco se utiliza desta premissa em 

suas ações publicitárias.  

No período de 2000 a 2010, com a crescente 

vocação mundial para a solução dos problemas 

socioambientais e conscientização mundial a respeito 

da destruição do planeta pelo homem, as estratégias 

de marketing do banco passaram a focar na 

sustentabilidade. A política do banco é alterada com 

esta nova visão, e o banco passa a participar de 

eventos e premiações mundiais nesta questão. Assim, 

o banco adere aos Princípios do Equador e ao Pacto 

Global; Lançamento do Banco do Planeta (um 

conceito de posicionamento da Organização sobre as 

questões socioambientais); torna-se cofundador da 

Fundação Amazonas Sustentável, em parceria com o 

Governo do Amazonas. 

Outro ponto fundamental para o banco nesta 

década, e em harmonia com sua filosofia inicial, a de 

democratizar o banco, o Bradesco chega a todos os 

Estados brasileiros, e a remotos municípios, como 

Santa Rosa do Purus – AC e Novo Santo Antônio – 

MT, por meio do Banco Postal, em parceria com os 

Correios. Chegar a todos os lugares continuou sendo 

considerado uma obsessão para o Banco. A Figura 7 

de 2009 mostra a chegada do Bradesco Expresso à 

cidade de Tabatinga – AM por meio do barco 

Voyager III (Figura 8). 

 

Figura 7 – Chegada do Bradesco em regiões remotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Site Bradesco, 2017. 

 

Figura 8 - Chegada do banco em regiões remotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Site Bradesco, 2017. 

 

6. VALOR E A GESTÃO DA MARCA 

 

Alinhado com Kotler (2000), que afirma que as 

organizações trabalham fortemente para construir 

uma imagem sólida e positiva por meio de sua marca 

na mente de seu público, o Bradesco possui um 

histórico de evolução de sua marca, tanto visual 

quanto conceitual, que reforçam o conceito de Kotler. 

Em 1997, o banco passou a adotar sua logomarca com 

os seguintes aspectos simbólicos:  

 
[...] incorpora elementos geométricos que dão forma 

ao tronco e à copa de uma árvore. Símbolo de vida, 

crescimento, abrigo e suporte, é o melhor modo de 

traduzir o inabalável relacionamento do BRADESCO 

com seus clientes, criando elos que se renovam com 

o tempo. Cada elemento gráfico da marca tem um 

significado: 

 

Figura 9 – Aspectos simbólicos da logo do Bradesco  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Site Bradesco, 2017. 

 

Em notícia veiculada pelo site g1.com, em 

03/02/2015, com o ranking feito pela Brand Finance, 

em parceria com a revista The Banker, dos 500 bancos 

com as marcas mais valiosas no mundo (TOP 500 

Banking), o Bradesco aparece como o primeiro 

colocado entre os bancos da América Latina, com 

valor de marca em U$12,4 bilhões. Uma evolução de 

17% frente ao ano anterior, que lhe dá o destaque de 

ser o 10º banco em evolução do valor da marca no 

mundo, naquele ano. 

As campanhas publicitárias do Banco no 

contexto histórico, ao qual atravessou, sempre trouxe 

integração com o país no momento em que ocorreu. 

Mais recentemente, tomamos dois exemplos: o 

evento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 

e o momento de crise (2017) que o país enfrenta. 

Vejamos alguns detalhes duas ações de marketing: 

Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 

como um dos patrocinadores masters do evento, o 

banco usou uma linguagem totalmente voltada para o 

esporte, com imagens de atletas buscando a 

superação, num conceito de incentivar a população 

brasileira a se identificar com o momento olímpico e 
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com a superação de suas adversidades. Também 

utilizou o slogan “BRA de Brasil, BRA de Bradesco”, 

utilizando as iniciais dos dois nomes para dar uma 

interligação entre o banco e o país. 

 

Figura 10 – Propaganda Bradesco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Site Bradesco, 2017. 

 

No momento atual de crise, o banco se utilizou 

de uma linguagem motivadora, com o slogan “PRA 

FRENTE”, com locução do repórter e apresentador 

da Rede Globo, Pedro Bial. Num tom de seriedade, 

que é pertinente nos momentos difíceis, o texto 

levanta questões, que envolvem escolhas e tomadas 

de decisões das pessoas, para a solução de problemas 

em alguma área da vida. Segundo Domenico 

Massareto, CCO da Publicis,  

 

“Queríamos mostrar com esta campanha que 

conquistar é progredir, não importando em que 

estágio de vida cada pessoa se encontra ou se 

ela precisa do bem para agora ou para o 

futuro”. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

A história do Banco Bradesco S.A., sua 

evolução no mercado financeiro, e a revolução 

tecnológica proporcionada pelo banco no sistema 

financeiro nacional, se confunde com a própria 

evolução e revolução do país neste setor.  

Buscou-se por meio deste artigo apresentar o 

surgimento da democratização bancária no país, os 

benefícios da inclusão bancária, a evolução histórica 

das ações de marketing no setor bancário nos 

últimos70 anos. Além destes, conhecer um case de 

sucesso, desde o surgimento, crescimento e 

consolidação de um brand marketing e brand equity, 

até a contemporaneidade.  
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Resumo: Esta revisão integrativa teve como objetivo reunir as evidências científicas acerca dos temas 
!Satisfação no Trabalho" e !Qualidade de Vida" (QV), buscando verificar de que modo a satisfação 
profissional afeta a qualidade de vida dos profissionais de saúde. A busca dos artigos foi realizada nas bases de 
dados MEDLINE, LILACS e BDENF # Enfermagem, utilizando-se os seguintes descritores controlados: 
satisfação no emprego; condições de trabalho; qualidade de vida; pessoal de saúde. Os critérios de inclusão 
foram: artigos completos e disponíveis, nos idiomas português, inglês ou espanhol. Vinte e quatro artigos 
atenderam aos critérios de inclusão do estudo, dos quais, após leitura do título e resumo e exclusão de 
publicações duplicadas, foram selecionados seis artigos, publicados entre os anos de 2003 e 2015, envolvendo 
uma ou várias categorias profissionais da saúde para a construção desta revisão.Os estudos demonstraram 
comprometimento nos domínios físico, psicológico, social e ambiental do indivíduo relacionado às condições de 
trabalho, estando a insatisfação associada com as seguintes condições: desequilíbrio esforço-recompensa, 
impacto do trabalho e carga horária. Verificou-se, portanto, que o trabalho exerce uma influência considerável 
na vida do trabalhador, sendo a satisfação no trabalho um parâmetro importante a ser avaliado. Os 
trabalhadores da saúde são propensos a ter qualidade de vida ruim por motivos relacionados às condições de 
trabalho. A insatisfação no emprego esteve associada com a diminuição nos escores de avaliação de QV, com 
predominância nos domínios físico, ambiental e mental.  
Palavras-chave:satisfação no emprego. condições de trabalho. qualidade de vida. pessoal de saúde. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O ser humano possui uma relação muito 
próxima com o trabalho, de modo que o seu 
significado social vai muito além do sustento. 
Segundo Morin (2001), !o trabalho representa um 
valor importante nas sociedades ocidentais 
contemporâneas exercendo uma influência 
considerável sobre a motivação dos trabalhadores, 
assim como sobre sua satisfação e sua 
produtividade". O trabalho é também uma 
necessidade intrínseca do ser humano, na qual ele 
se desenvolve econômica, social e psiquicamente. 
Desta forma, a atividade laboral está relacionada à 
promoção da saúde e, caso não haja satisfação, 
pode se tornar fator de adoecimento (FERRO & 
ANTUNES, 2014). De acordo com Padilha e 
Souza apud Cecagno et al (2002), o trabalho é 
algo significativo e necessário na construção do 

conceito de qualidade de vida, permitindo a 
conquista de bens materiais e realização de 
desejos.  

A Qualidade de Vida (QV) é um tema 
amplo que levanta muita discussão nos dias atuais 
e que apresenta diversos conceitos, abordagens e 
formas de avaliação. Compreendida como um 
fenômeno multidimensional e com domínios 
subjetivos, a Organização Mundial de Saúde 
define Qualidade de Vida como !a percepção do 
indivíduo de sua posição na vida em um contexto 
cultural e seu sistema de valores, em relação aos 
seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações" (WHO, 1995).  

Diversos instrumentos foram elaborados 
com o intuito de mensurá-la, sobretudo na Europa 
e nos Estados Unidos, no entanto, o uso 
transcultural destes instrumentos foi questionado. 
Com o objetivo de desenvolver instrumentos 
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potencialmente aplicáveis em uma perspectiva 
transcultural, um Grupo de Qualidade de Vida 
(Grupo WHOQOL) foi criado por especialistas da 
Organização Mundial de Saúde (WHO), o que 
originou os instrumentos WHOQOL-100 (World 
Health Organization Quality of Life) e 
WHOQOL-bref, versão reduzida, composta por 
apenas 26 questões (FLECK, 2000).  

Segundo Almeida et al (2012), a definição 
de QV como área de conhecimento, ainda está em 
processo de construção de identidade, pois é uma 
área de pesquisa nova que abrange a 
interdisciplinaridade das humanidades, da 
biologia, da economia, da sociologia e outras. 
Basicamente a qualidade de vida está relacionada 
à percepção positiva de bem-estar relacionada a 
todas as áreas do existir humano, seja sua 
habitação, sua diversão, seu trabalho, sua saúde 
física e emocional, sua alimentação, entre outras. 
QV é o conjunto de percepções sobre todos esses 
domínios, embora possa estar se referindo a 
apenas um deles. Minayo, Hartz & Buss (2000) 
apresentam qualidade de vida em uma noção 
humana e polissêmica, acrescentando também que 
esses vários significados são reflexos culturais e, 
consequentemente, em construção. Mencionam 
ainda que, embora contenha elementos subjetivos, 
a QV pode ser mensurada e comparada, pois há 
elementos objetivamente reconhecidos como de 
qualidade de vida negativos, tais como a 
violência, o desemprego, a exclusão social, assim 
como seus positivos correspondentes.  

De modo geral, a qualidade de vida é 
influenciada por diversos fatores, entre eles a 
satisfação do indivíduo em diversos aspectos da 
vida. Neste artigo, abordar-se-á a satisfação no 
trabalho, que pode ser definida como !uma 
consequência do ambiente organizacional sobre a 
saúde do trabalhador e é considerada um dos três 
componentes psicossociais do conceito de bem-
estar no trabalho: comprometimento, bem-estar e 
satisfação no trabalho" (FIGUEIREDO apud 
SIQUEIRA, 2008), podendo ser influenciada 
tanto com pelas condições de trabalho quanto por 
fatores da organização. Para Teixeira & França, 
(apud ROBBINS, 2013), a satisfação no trabalho 
!é um estado emocional agradável que resulta da 
percepção de que o trabalho ajuda a pessoa a 
atingir resultados valorizados", ou seja, a forma 
como os  trabalhadores enxergam sua atividade 
laboral, se com satisfação ou não, terá impacto 
direto sobre sua produtividade. Trabalhador 
satisfeito expressa-se com boa produtividade, 
insatisfeito expressa-se com descaso ou 
negligência.  

O objetivo deste trabalho foi verificar de que 
modo a satisfação profissional afeta a Qualidade 
de Vida dos profissionais de saúde. Procurou-se 
identificar quais indicadores podem interferir na 

Qualidade de Vida do profissional de saúde e 
quais domínios são mais afetados pelas condições 
do trabalho. 
 
 

2.  METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma revisão integrativa que 
tem como objetivo reunir as evidências científicas 
sobre os temas Satisfação no Trabalho e 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) a fim de 
responder a seguinte questão norteadora: !De que 
modo a satisfação no trabalho afeta a qualidade de 
vida  do pessoal de saúde?" 

Os passos para a elaboração deste estudo 
foram: formulação da questão norteadora e da 
hipótese; definição de critérios de inclusão e 
exclusão, seleção do material; leitura e análise dos 
artigos científicos selecionados; organização das 
informações; apresentação dos resultados e 
discussão (MENDES, SILVEIRA & GALVÃO, 
2008). 

Foi realizada uma busca inicial na BVS 
Brasil (Biblioteca Virtual de Saúde) com busca 
posterior nas seguintes bases de dados: 
MEDLINE (Medical LiteratureAnalysis and 
Retrieval System Online), LILACS (Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde) E BDENF # Enfermagem (Base de Dados 
em Enfermagem), com o uso dos seguintes 
descritores controlados: satisfação no emprego; 
condições de trabalho; qualidade de vida; 
pessoal de saúde. Foram incluídos no estudo 
artigos completos e disponíveis gratuitamente, 
nos idiomas português e inglês. Não houve artigos 
publicados no idioma espanhol. O período de 
publicação foi inicialmente estabelecido como 
critério de inclusão (2009 a 2016), no entanto, os 
intervalos longos de tempo entre as publicações 
chamaram-nos a atenção, e optamos por não 
considerar este critério.Inicialmente, foram 
encontrados 42 artigos, no entanto apenas 24 
atenderam aos critérios de inclusão. Os artigos 
repetidos foram excluídos da amostra, resultando 
em 22 artigos, dos quais, após leitura do título e 
resumo, foram selecionados 6 para leitura na 
íntegra e construção desta revisão integrativa 
(Fig. 1). 

A análise dos dados foi realizada através 
da adaptação de um instrumento proposto e 
validado por Ursi (2005). Os artigos foram 
organizados em um quadro contendo: título do 
artigo, nome dos autores, revista e ano de 
publicação, detalhamento metodológico, 
população estudada (amostra), instrumento 
utilizado para coleta de dados e resultados.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A amostra deste estudo foi composta por seis 
artigos que abordavam o tema de interesse, 
publicados em periódicos especializados em 
temáticas de Enfermagem (33%), Psiquiatria 
(33%) e Multidisciplinar (16%) entre os anos de 
2003 e 2015. 

Dentre os artigos selecionados para esta 
revisão integrativa, cinco (83%) foram estudos 
brasileiros e um italiano (16%). No Brasil, o 
maior número de estudos (33%) foi realizado no 
estado de São Paulo. Um dos artigos não 
identificou o local de realização do estudo. 

As publicações ocorreram entre os anos de 
2003 e 2015, sendo que, dois estudos foram 
publicados 2 e 4 anos após sua realização. Houve 
predominância de artigos com abordagem 
quantitativa com método transversal descritivo 
(66%), conforme demonstra a Fig. 1. 

 
 

Figura 1 - Distribuição de artigos por localização, 
ano de publicação e abordagem metodológica 
(2017). 

 
 

 
Em relação ao instrumento utilizado para 

avaliação da Qualidade de Vida, 50% dos artigos 
utilizaram o SF-36 (Medical Outcomes Study 36 - 
Item Short - Form Health Survey), instrumento 
validado no Brasil, composto por 36 questões 
relacionada à Qualidade de Vida na Saúde 
(HRQL - Health-related Quality of Life), 
divididas em 8 domínios: capacidade funcional, 
aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 
vitalidade, aspectos sociais, emocionais e saúde 
mental (Ciconelli et al, 1999). Um artigo (16%) 
utilizou o WHOQOL-100 (World Health 
Organization instrument Quality of Life), 
composto por 100 questões em 6 domínios (físico, 
psicológico, nível de independência, relações 
sociais, meio ambiente e espiritualidade) 
(FLECK, 2000), e dois (33%) utilizaram questões 

abertas.Todos os artigos incluíram pessoal de 
saúde, sendo uma ou várias categorias 
profissionais, divididas por áreas de atuação: 
Estratégia de Saúde da Família e Atenção Básica, 
Saúde Mental e Alta complexidade. Quatro 
artigos (60%) incluíram as categorias 
profissionais: médicos e enfermeiros. Um artigo 
incluiu apenas médicos residentes e outro apenas 
enfermeiros. As demais categorias abordadas 
foram: técnicos e auxiliares de enfermagem (50% 
dos artigos), dentistas (50%), técnicos e auxiliares 
de consultório dentário (33%), psicólogos (16%), 
assistentes sociais (16%), terapeutas ocupacionais 
(16%), fonoaudiólogos (16%) e agentes 
comunitários de saúde (16%). Em todos os 
estudos, houve predominância amostral de 
mulheres.  

Quanto ao conteúdo dos artigos, 
distinguem-se duas linhas de análise: 1) os 
significados que os trabalhadores atribuem à 
qualidade de vida e 2) quais domínios da vida do 
trabalhador são influenciadas pela satisfação no 
trabalho. 

O primeiro artigo desta revisão, 
publicado por Teles et al (2014) abordou 
trabalhadores da saúde no contexto da atenção 
básica. Neste estudo foi observado 
comprometimento nos domínios físico, 
psicológico, social e ambiental do indivíduo 
relacionado às condições de trabalho. A 
insatisfação no trabalho foi associada com as 
seguintes condições: baixa remuneração, isto é, 
desequilíbrio esforço-recompensa, impacto do 
trabalho e carga horária.  

Trabalhadores com desequilíbrio 
esforço-recompensa, sendo alto esforço e baixa 
recompensa, e altamente comprometidos com o 
trabalho são mais prejudicados nos domínios 
físico e ambiental, sendo a maior prevalência de 
QV ruim no domínio físico, evidenciado por 
presença de sintomas como dor, necessidade de 
uso de medicamento para conseguir trabalhar, 
falta de energia suficiente para o dia a dia, sono 
insatisfatório e incapacidade para trabalhar. Tais 
condições estão associadas à emissão de atestados 
médicos, intenção de se aposentar ou abandonar 
sua posição. Alguns parâmetros relacionados ao 
domínio ambiental foram a qualidade do ambiente 
físico (clima, barulho, poluição, agradável), 
disponibilidade de dinheiro suficiente para 
atender às necessidades (remuneração) e 
oportunidade de realizar atividades de lazer 
(TELES et al, 2014).  

Estudo de Haikal et al (2013), realizado 
em Minas Gerais também com trabalhadores da 
atenção primária, identificou alta proporção de 
insatisfação, sobretudo entre médicos e agentes 
comunitários de saúde, sendo o domínio 
ambiental o mais afetado pelas condições de 
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trabalho. Cirurgiões dentistas, médicos e 
enfermeiros apresentaram maior prevalência de 
saúde física e psíquica debilitada com 
comprometimento dos domínios: energia/fadiga, 
sono, pensamentos positivos, auto-estima, 
aparência e espiritualidade. 

Artigo publicado por Macedo et al 
(2009) (2), realizado apenas com médicos 
residentes, mostra que o residente médico que se 
dedica a atividade profissional além do seu 
programa de treinamento ou que atende pacientes 
críticos por mais de 30 horas semanais tem uma 
redução na QV. Os principais preditores de 
qualidade de vida foram: tempo suficiente para 
lazer e satisfação com o treinamento, com maior 
influência nos domínios físico e mental. O 
aumento do esforço resulta em um alto impacto 
do trabalho na vida pessoal, reduzindo o tempo de 
lazer e a prática de hábitos de vida saudáveis e 
influenciando diretamente na diminuição da 
satisfação.  

Ramalho et al (2007), em estudo também 
realizado com residentes, demonstrou a 
necessidade de intervenções institucionais de 
capacitação e apoio  para que o profissional possa 
lidar com as variáveis da atividade assistencial 
prevenindo contra o estresse profissional ou 
Burnout.  

No estudo 3, realizado por De Marco 
(2008) com profissionais de saúde mental, a 
satisfação no trabalho relacionou-se de modo 
inversamente proporcional ao tempo de serviço, 
sendo menos satisfeito o trabalhador que trabalha 
há mais tempo naquela função. Por outro lado, 
quanto maior a idade do trabalhador menor o 
impacto emocional no trabalho, sugerindo que a 
experiência aumenta a segurança para tomada de 
decisões. Trabalhadores insatisfeitos 
apresentaram escores mais baixos de dor, estado 
geral de saúde e vitalidade. Os trabalhadores mais 
afetados pelo impacto do trabalho foram os 
terapeutas ocupacionais e os assistentes sociais. 

 Estudo de Rebouças et al (2008), 
também realizado com profissionais de saúde 
mental, aponta que quanto maior a escolaridade, 
menor a satisfação no trabalho, demonstrando 
ainda uma necessidade de desprecarização do 
trabalho em saúde mental. De acordo com 
Guimarães, Jorge & Assis (2011), espera-se, por 
parte da administração pública, maiores 
investimentos na infra-estrutura física dos 
serviços, bem como adequação do número de 
recursos humanos e materiais, o que resultaria em 
um atendimento satisfatório para o paciente e, 
consequentemente, satisfação dos profissionais de 
saúde.  

Dois estudos (4 e 6) investigaram o 
significado da QV relacionada ao trabalho para os 
profissionais, sendo um realizado com 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) (BRACARENSE et al, 2015) e outro com 
enfermeiros (CEGACNO et al, 2002). Ambos 
apontaram a ligação entre Satisfação no Trabalho 
e Qualidade de  Vida. Nos trabalhadores da ESF o 
significado de satisfação no trabalho foi 
compreendido como !gostar do que faz", sendo 
diretamente proporcional às condições de trabalho 
(carga horária, remuneração, segurança). Na 
percepção de enfermeiros, o conceito de 
Qualidade de Vida é multidimensional, sendo 
satisfação profissional, condições de trabalho e 
questões financeiras os principais fatores ligados 
ao trabalho que exercem influência na QV. 
Quanto aos principais significados atribuídos, 
destacam-se as condições de trabalho, seguida 
pelos relacionamentos interpessoais, sendo visto 
como importante o fato de estar em um bom 
ambiente de trabalho e se relacionar bem com as 
pessoas deste ambiente, onde se passa grande 
parte da vida. Além dos fatores relacionados ao 
trabalho, foram evidenciadas ligações entre saúde, 
família, ambiente de trabalho e lazer como uma 
relação importante para se obter qualidade de 
vida. Neste contexto, os trabalhadores destacaram 
ainda, que o trabalho favorecia uma melhor 
qualidade de vida por oferecer ao trabalhador uma 
oportunidade de proporcionar bem-estar à sua 
família e adquirir bens materiais. Ressaltaram 
também que algumas condições no ambiente de 
trabalho precisam estar em harmonia.  

Destacam-se novamente os 
relacionamentos interpessoais e as condições de 
trabalho, envolvendo além dos aspectos físicos do 
local de trabalho, a humanização deste ambiente. 
Outro fator de destaque identificado  é o aspecto 
financeiro, onde os trabalhadores descrevem a 
condição de receber !salários justos" como uma 
possibilidade de melhorar suas condições 
econômicas, sua satisfação pessoal e profissional. 
Nestes artigos, foi possível identificar que a 
relação entre trabalho e vida pessoal é estreita e 
configura os principais aspectos do que se define 
como qualidade de vida.  

Alguns destes aspectos são verificados 
em outros estudos, como o publicado por 
Schrader et al (2012), que discutiu as implicações 
para a qualidade de vida dos enfermeiros no 
trabalho da Unidade Básica de Saúde realizado na 
cidade de Pelotas-RS. Este estudo revelou que 
entre outros fatores, as condições inadequadas de 
trabalho são um dos principais fatores 
relacionados à baixa QV dos enfermeiros neste 
contexto, enquanto as relações interpessoais 
foram relacionadas positivamente ao desempenho 
profissional e à qualidade de vida. Neste mesmo 
ano, Santos et al (2012) publicou um artigo que 
investigava estudos acerca da vulnerabilidade e 
fatores de risco nas práticas dos profissionais que 
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atuam na Atenção Primária à Saúde, e foi 
verificado que tais fatores estavam relacionados, 
entre outros aspectos, à deficiência de recursos no 
trabalho. 

No artigo 5, realizado com trabalhadores 
de várias categorias (médicos, enfermeiros, 
técnicos em segurança do trabalho e 
tecnologistas) na Itália, os resultados não 
mostraram associação direta da satisfação no 
trabalho com qualidade de vida. O estudo 
demonstrou que trabalhadores da saúde têm 
escores mais baixos para vitalidade, função social 
e papel emocional com maior prevalência de 
saúde física e mental debilitada. No entanto, têm 
uma percepção melhor da vida quando comparada 
com a população em geral.  

Estudo brasileiro realizado com médicos 
demonstra uma relação entre Distúrbios Psíquicos 
Menores e alta exigência de trabalho, 
corroborando com os resultados apresentados por 
Kheiraoui et al (2012) e Macedo et al (2009). De 
acordo com Nascimento Sobrinho et al (2006) 
isto se deve à elevada sobrecarga de trabalho, 
regime de plantão, baixa remuneração, entre 
outros aspectos.  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O trabalho exerce uma influência 

considerável na vida do trabalhador, sendo a 
satisfação no trabalho um parâmetro importante a 
ser avaliado. Percebeu-se que os trabalhadores da 
saúde são propensos a ter qualidade de vida ruim 
por motivos relacionados às condições de 
trabalho. As principais condições que influenciam 
a satisfação no trabalho estão relacionadas à 
remuneração, relações interpessoais e ambiente de 
trabalho. A insatisfação no emprego esteve 
associada com a diminuição nos escores de 
avaliação de Qualidade de Vida do Pessoal de 
Saúde, com predominância nos domínios físico, 
ambiental e mental. Sugere-se a realização de 
mais estudos primários que abordem a influência 
da satisfação no trabalho na qualidade de vida do 
trabalhador. 
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Resumo: Neste trabalho revisitamos o assunto teoria de jogos com o objetivo geral de estudar um jogo 

específico: o jogo de Nim. Assim, retomamos o artigo de C. L. Bouton na prestigiosa revista Annals of 

Mathematics, intitulado Nim, a game with a complete mathematical theory, com o objetivo específico de 

buscarmos uma alternativa algébrica às afirmações centrais do artigo, a saber, aquelas que garantem uma 

estratégia para vencer no jogo. Concluímos positivamente esta possibilidade, mostrando como deduzir 

algebricamente uma estratégia para vencer no jogo de Nim.  

 

Palavras-chave: Jogos. Matemática. Jogo de Nim.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A matemática, que em tudo está, também está 

presente na diversidade de jogos: xadrez, jogo de 

sinuca, duelo, jogos de cartas, de palitos, só para citar 

alguns fartamente conhecidos. Mais geralmente, 

sempre que há uma interação entre um ou mais 

agentes de decisão alguns fenômenos podem ser 

observados e torna-se possível a criação de uma teoria 

matemática a partir destas observações, esta é a 

denominada teoria dos jogos. Conforme Bortolossi, 

ela exibe uma linguagem que descreve os processos 

que apresentam possibilidades de escolhas 

envolvendo um ou mais indivíduos (BORTOLOSSI 

et. all, 2004). A teoria dos jogos vai além e acaba por 

estudar assuntos inesperados como evolução genética 

e eleições, assim, ela se amplia em alcance e estudos, 

abordando assuntos que envolvem decisões sem, 

necessariamente, relacionar-se aos jogos em si, 

alcançando uma vertente na matemática pura. 

Contudo, este trabalho é parte de um projeto de 

pesquisa maior cujo objetivo é introduzir estudantes 

de graduação em Matemática na iniciação à pesquisa 

e, por assim ser, tivemos o cuidado de não nos propor 

a mergulharmos imediatamente nas profundezas das 

formalidades teóricas da teoria dos jogos, mas nos 

voltarmos a contemplar esta teoria via estudos de um 

exemplo específico de jogo, a saber, o jogo de Nim. 

Trata-se de um antigo jogo chinês de palitos para dois 

jogadores que em 1902 foi objeto de um artigo 

científico na prestigiosa revista Annals of 

Mathematics, de autoria de C. L. Bouton (1902). No 

artigo, intitulado Nim, a game with a complete 

mathematical theory, Bouton mostrou textualmente 

que há uma estratégia que, quando adotada, levará, 

inexoravelmente, à vitória.  Nosso objetivo central foi 

o de buscar uma alternativa algébrica para explicitar 

a teoria matemática presente no jogo. Para tanto, 

analisamos o artigo de Bouton e propomos uma 

releitura atualizada e em detalhes dos resultados lá 

apresentados. De fato, nesta releitura desenvolvemos 

e apresentamos demonstrações de cunho algébrico às 

afirmações textuais de Bouton.  

Iniciamos trazendo um breve levantamento do 

percurso histórico da teoria dos jogos.  

 

2. HISTORICIDADE DO PERCURSO DA 

TEORIA DOS JOGOS 

 

A importância atual e os avanços obtidos pela 

teoria dos jogos tanto para o desenvolvimento da 

própria matemática quanto para os de outras áreas 

como, por exemplo, da economia, podem ser 

observados a partir da análise do seu percurso 

histórico e nos situam no âmbito da compreensão da 

motivação de desenvolver estudos nesta área. 

Conforme Bortolossi (BORTOLOSSI et. all, 

2004), os registros históricos sobre teoria dos jogos 

remontam ao século XVIII, quando James 

Waldegrave analisou um jogo de cartas chamado 

"leHer" apresentando uma solução que em si iniciou 

uma teoria que foi estendida à uma abordagem geral. 

No início do século XIX Augustin Cournot 

apresentou um trabalho, em que avaliou o problema 

de duopólio entre duas empresas, apresentando uma 
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solução de compatibilidade entre elas. No século XX, 

Cournot (1927) ganhou notoriedade entre os 

economistas. 

Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo, em 1913, 

publicou o primeiro teorema matemático da teoria 

dos jogos, onde provou que, em cada estágio do jogo 

de xadrez pelo menos um dos jogadores tem uma 

estratégia em mãos que lhe proporcionará a vitória ou 

conduzirá o jogo ao empate, neste sentido o jogo de 

xadrez é estritamente determinado (ZERMELO, 

1913).  

O francês Emile Borel foi outro grande 

matemático a se interessar pela teoria dos jogos, foi o 

precursor da ideia de estratégia ou método de jogo, 

transpondo a números e descrições o que cada 

jogador deveria fazer, estudando situações de conflito 

como a arte da guerra, especulações financeiras e 

econômicas. 

Um matemático de grande destaque, John Von 

Neumann, em 1928, demonstrou que todo jogo finito 

de soma zero com duas pessoas possui uma solução 

em estratégias mistas, assim, ele conseguiu alterar o 

panorama de pouca atenção que em seu início a teoria 

dos jogos despertava. Ao se interessar pela economia, 

em 1944, Neumann proporcionou que a teoria dos 

jogos avançasse nesta área e por consequência na 

matemática aplicada (NEUMANN, 1959). 

O matemático John Forbes Nash Júnior publicou 

em 1950 artigos relevantes para a chamada Teoria dos 

Jogos Não-cooperativos, que são aqueles jogos onde 

não existe um contrato negociado entre as partes que 

jogam. Ele justificou a existência de um equilíbrio de 

estratégias mistas para os jogos não-cooperativos, 

conhecido como o equilíbrio de Nash (NASH, 1949, 

1951). A importância de seus trabalhos alcançou o 

reconhecimento do prêmio Nobel de Economia em 

1994, quando Nash compartilhou o prêmio com o 

economista John Harsanyi e com o Alemão Reinhard 

Selten. 

 

3. CONHECENDO O JOGO DO NIM  
 

Não se tem muitas informações históricas sobre 

o surgimento do jogo de Nim, mas acredita-se que ele 

seja oriundo da China e que seja jogado desde a 

antiguidade. O nome Nim foi utilizado primeiramente 

por Charles Leonard Bouton, professor da Havard 

University, em razão de seus estudos acerca da teoria 

matemática envolvida no jogo (BOUTON, 1901). 

Bouton afirma que seu interesse pelo jogo de Nim 

adveio de uma aparente complexidade que o envolve 

e, da descoberta de uma teoria matemática simples e 

completa que o rege (BOUTON, 1901). A palavra 

Nim é utilizada como proveniente do inglês arcaico e, 

portanto, se aproxima em sentido da palavra apanhar 

(GARDNER, 1986). 

 

3.1. O Jogo de Nim e suas Regras 
 

Existem algumas variantes desse jogo, mas em 

sua forma original Nim é um jogo para dois 

participantes que se alternam nas jogadas.  

Dispõe-se sobre uma mesa três grupos de objetos 

quaisquer, que para nós serão grupos de palitos. Cada 

um dos grupos pode ter uma quantidade arbitrária 

mas positiva de palitos. Cada jogador, na sua vez, 

deve escolher um único grupo e dele retirar qualquer 

quantidade não nula de palitos, podendo inclusive 

retirar todos os palitos do grupo escolhido. Os 

jogadores se alternam nas jogadas e aquele que retirar 

o último palito ou os últimos palitos da mesa ganha o 

jogo. 

No que segue, iremos estabelecer uma estratégia 

de tal modo que, se um dos jogadores em sua vez de 

jogar conseguir deixar certa configuração de palitos 

na mesa e em suas jogadas seguintes seguir certas 

regras que estabeleceremos então ele ganhará o jogo. 

 

3.2. Um Exemplo Particular 

 

Para um exemplo particular, tomemos 29 palitos 

separados em 3 grupos, e denotemos por 𝑃 o primeiro 

grupo com, digamos, 9 palitos, por 𝑆 o segundo grupo 

com 5 palitos e 𝑇 o terceiro com 15 palitos. 

A estratégia para ganhar o jogo consiste: a cada 

jogada, escrever na base 2, base binária, o número de 

palitos de cada grupo e em seguida efetuar a soma 

desses termos em base 10. Esta soma, a cada etapa, 

chamaremos de chave do jogo. Assim, para o 

exemplo dado, 𝑃 = 9 = 1.23 + 0.22 + 0. 21 + 1. 20, 

ou ainda, 𝑃 = 1001 em notação binária, assim como 

𝑆 = 101 e 𝑇 = 1111: 

 

𝑃 1 0 0 1
𝑆 + 1 0 1
𝑇 1 1 1 1

 

___________________ 

𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒  2 2 1 3 
 

O primeiro jogador poderá, com uma jogada, 

tornar par cada um dos algarismos da chave. Por 

exemplo, poderá escolher o grupo 𝑇 e retirar 3 palitos, 

obtendo: 

 

𝑃 1 0 0 1
𝑆 + 1 0 1
𝑇 1 1 0 0

 

___________________ 

𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒  2 2 0 2 

 

Agora, é interessante notar que qualquer jogada 

que o segundo jogador efetue transformará a chave 

2202 numa chave com pelo menos um algarismo 

ímpar, o que mediante outra jogada conveniente, 
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poderá recolocar a chave na situação de ter todos os 

algarismos pares e assim sucessivamente até chegar-

se a chave 0000.  Como 0000 é uma chave com todos 

os algarismos pares, concluímos que a estratégia para 

o jogador ganhar o jogo será a de se manter sempre 

na condição de jogador que transforma todos os 

algarismos da chave em pares. 

Uma situação em que a chave possui todos os 

algarismos pares será chamada de posição segura, 

enquanto que, quando pelo menos um dos algarismos 

da chave é ímpar, será uma posição insegura. 

No que segue provaremos as afirmações feitas 

anteriormente, a saber, de uma posição segura, 

qualquer que seja a jogada, só se pode chegar a uma 

posição insegura. Também, de uma posição insegura 

há sempre uma jogada conveniente que leva a uma 

posição segura. Estes são os resultados principais pois 

são eles que garantirão a efetividade da estratégia 

para vencer o jogo. 

 

3.3. Resultados que Garantem uma Estratégia 

para Vencer 

 

Antes de estabelecermos os teoremas principais 

que garantem uma estratégia para vencer no jogo de 

Nim, vejamos o seguinte lema. 

 

Lema 1. Considere uma quantidade positiva n de 

palitos, em notação binária  

𝑛 = 𝑎𝑘𝑎𝑘−1 … 𝑎2𝑎1𝑎0 = 

= 𝑎𝑘 . 2𝑘 + 𝑎𝑘−1. 2𝑘−1 + ⋯ + 𝑎1. 21 + 𝑎0.. 20        (1) 

onde cada 𝑎𝑖 , 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘, assume valor 0 ou 1. Ao 

retirarmos de 𝑛 uma quantidade positiva de palitos, 

algum algarismo 𝑎𝑗 = 1 tornar-se-á 𝑎𝑗
′ = 0. 

Reciprocamente, ao trocarmos em 𝑛 um algarismo 

𝑎𝑗 = 1 por um 𝑎𝑗
′ = 0 estaremos retirando de n uma 

quantidade 2𝑗 de palitos. 

 

Demonstração. Note que ao retirarmos de 𝑛 uma 

quantidade positiva 𝑝 de palitos obtemos em notação 

binária: 𝑛′ = 𝑛 − 𝑝 = 𝑎𝑘
′ 𝑎𝑘−1

′ … 𝑎2
′ 𝑎1

′ 𝑎0
′ . Como,  

𝑛 > 𝑛′, então existe 𝑗, 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘, tal que 𝑎𝑗 > 𝑎𝑗
′. 

Isto implica que 𝑎𝑗 = 1 e que 𝑎𝑗
′ = 0. 

Reciprocamente, ao trocarmos em 𝑛 um algarismo 

𝑎𝑗 = 1 por um 𝑎𝑗
′ = 0, estaremos trocando, na soma 

(1), a parcela 1. 2𝑗 pela parcela 0. 2𝑗 e, portanto, 

estaremos retirando de 𝑛 exatos 2𝑗 palitos. ■ 

 

Lema 2. Sejam n e 𝑛′números inteiros positivos 

representados na base binária por  

𝑛 = 100 … 000 = 

= 1. 2𝑘 + 0. 2𝑘−1 + ⋯ + 0. 22 + 0. 21 + 0. 20  e 

𝑛′ = 11 … 111 = 

= 0. 2𝑘 + 1. 2𝑘−1 + ⋯ + 1. 22 + 1. 21 + 1. 20, 
então 𝑛 > 𝑛′. 

 

Demonstração. Temos para    𝑖 = 0,
1, 2, … , 𝑘 − 1, que  1. 2𝑖 = (2 − 1)2𝑖 = 2𝑖+1 − 2𝑖. 

Tomando o somatório em ambos os membros da 

igualdade acima ao variar i, obtemos 

1. 2𝑘−1 + ⋯ + 1. 22 + 1. 21 + 1. 20 = 

1. 2𝑘 − 1. 20 < 1. 2𝑘 ⟺ 𝑛′ < 𝑛.■ 

 

 O lema anterior nos garante que, ao trocarmos 

em n um algarismo 𝑎𝑘 = 1 por 0, então poderemos 

trocar qualquer algarismo à direita de 𝑎𝑘 pelo valor 1 

ou pelo valor 0 que ainda assim teremos como 

resultado um valor 𝑛′ menor que n. Isto será essencial 

para passarmos de uma posição insegura para uma 

segura. 

 

Teorema A. Em um jogo de Nim com três grupos 

não-vazios 𝑃, 𝑆 e 𝑇 de palitos, encontrando-se numa 

posição segura, qualquer que seja a jogada seguinte, 

só se poderá chegar a uma posição insegura. 

 

Demonstração. Por hipótese, está-se em uma 

posição segura, digamos com a seguinte 

configuração: 

 
𝑃             𝑎1𝑛       … 𝑎12 𝑎11   𝑎10

𝑆      +   𝑎2𝑛      … 𝑎22 𝑎21   𝑎20

𝑇             𝑎3𝑛       … 𝑎32 𝑎31    𝑎30

 

____________________________ 

  𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒      bn       …    b2        b1     b0 
 

onde cada algarismo 𝑎𝑖𝑗  assume valor 0 ou 1, ao 

custo de incluir alguns zeros à esquerda, e os 

algarismos 𝑏𝑖 da chave são todos pares, isto é,     

𝑏𝑖 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 2. A jogada seguinte implicará na 

retirada de um ou mais palitos de um único grupo 

(𝑃 ou 𝑆 ou 𝑇). Sem perda de generalidade, 

suponhamos que seja 𝑆 o grupo escolhido para a 

retirada de palitos. Segue do lema 1 que algum 

algarismo 𝑎2𝑗 = 1, após a retirada dos palitos, 

passará a assumir o valor 0. Note que, na chave, o 

algarismo correspondente 𝑏𝑗 é positivo, já que 

𝑎2𝑗 = 1. Assim, na chave será alterado o 

correspondente algarismo par 𝑏𝑗 , que passará a 

  𝑏𝑗 − 1, ímpar. Portanto, a chave passa de uma 

posição segura para uma posição insegura. ■ 

 

 

Teorema B. Em um jogo de Nim com três grupos 

não-vazios 𝑃, 𝑆 e 𝑇 de palitos, estando em uma 

posição insegura, há sempre uma jogada conveniente 

que leva a uma posição segura. 

 

Demonstração. Por hipótese, está-se em uma 

posição insegura, digamos com a seguinte 

configuração: 
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𝑃             𝑎1𝑛       … 𝑎12 𝑎11   𝑎10

𝑆      +   𝑎2𝑛      … 𝑎22 𝑎21   𝑎20

𝑇             𝑎3𝑛       … 𝑎32 𝑎31    𝑎30

 

____________________________ 

   𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒          bn        …    b2        b1      b0       
 

onde cada algarismo 𝑎𝑖𝑗  assume valor 0 ou 1 e pelo 

menos um dos algarismos 𝑏𝑖 da chave é ímpar. Seja 𝑘 

o maior dos índices tal que 𝑏𝑘 seja ímpar, isto é, 

𝑏𝑘+1, 𝑏𝑘+2, ⋯ , 𝑏𝑛, são todos pares. Para tornar para o 

algarismo 𝑏𝑘 será necessário escolher um dos grupos 

𝑃, 𝑆 ou 𝑇 e alterar o respectivo algarismo 𝑎𝑖𝑘 tendo o 

cuidado de também alterar aqueles algarismos 

𝑎𝑖(𝑘−1), 𝑎𝑖(𝑘−2), … , 𝑎𝑖0, em que os respectivos 

algarismos  𝑏𝑘−1, 𝑏𝑘−2, ⋯ , 𝑏0 da chave for ímpar, de 

forma a torná-los todos pares. Assim, se 𝑏𝑘 é impar 

então 𝑏𝑘 = 1 ou 𝑏𝑘 = 3. 
Caso 𝑏𝑘 = 1, na 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 coluna da 

configuração dada anteriormente, apenas um dos 𝑎𝑖𝑘 

assume valor 1, e os dois restantes assumem valor 

zero. Suponhamos, sem perda de generalidade, que 

𝑎1𝑘 = 1 (grupo 𝑃). Neste caso, retiramos uma 

quantidade de palitos, maior ou igual a 2𝑘, de forma 

que 𝑎1𝑘 passará a assumir o valor 0. 

Simultaneamente, esta retirada será de tal forma a 

também alterar, de 1 para 0 ou de 0 para 1, aqueles 

algarismos 𝑎1(𝑘−1), 𝑎1(𝑘−2), … , 𝑎10 em que os 

respectivos 𝑏𝑘−1, 𝑏𝑘−2, ⋯ , 𝑏0 forem ímpares, 

tornando-os pares. Isto sempre será possível em 

decorrência do lema 2. 

Caso 𝑏𝑘 = 3, na 𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 coluna da 

configuração dada anteriormente, todos os 𝑎𝑖𝑘 

assumem o valor 1. Assim, podemos em qualquer dos 

grupos, digamos em 𝑇, retirarmos uma quantidade de 

palitos, maior ou igual a 2𝑘, de forma que 𝑎3𝑘 passará 

a assumir o valor 0. Simultaneamente, esta retirada 

deverá ser de tal forma a também alterar, de 1 para 0 

ou de 0 para 1 aqueles algarismos 

𝑎3(𝑘−1), 𝑎3(𝑘−2), … , 𝑎30 em que os respectivos 

𝑏𝑘−1, 𝑏𝑘−2, ⋯ , 𝑏0 forem ímpares, tornando-os pares. 

Isto sempre será possível em decorrência do lema 2. 

■ 

 

4. GENERALIZAÇÃO DO JOGO DE NIM  
 

Podemos nos perguntar se a escolha de apenas 

três grupos de palitos para se jogar é necessária, ou se 

podemos escolher mais grupos de palitos, quatro ou 

cinco grupos, por exemplo. A resposta é que podemos 

escolher uma quantidade arbitrária desses grupos e 

utilizarmos das mesmas regras para jogar. No que 

segue mostraremos que a estratégia para vencer no 

jogo de Nim permanece válida e independente da 

quantidade de grupos que se escolha para iniciar o 

jogo. Para tanto, basta provarmos as generalizações 

dos teoremas A e B anteriores. 

 

Teorema C. Em um jogo de Nim com m grupos, 

𝑚 ≥ 2, não-vazios 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, ⋯ , 𝑃𝑚, de palitos, 

encontrando-se numa posição segura, qualquer que 

seja a jogada seguinte, só se poderá chegar a uma 

posição insegura. 

 

Demonstração. Note que a demonstração 

apresentada no Teorema A não se baseia na 

quantidade de grupos existentes e, portanto, a 

demonstração aqui se dá de maneira análoga a ela. ■ 

 

Teorema D. Em um jogo de Nim com m grupos, 

𝑚 ≥ 2, não-vazios 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, ⋯ , 𝑃𝑚, de palitos, 

estando em uma posição insegura, há sempre uma 

jogada conveniente que leva a uma posição segura. 

 

Demonstração. Da experiência obtida na 

demonstração do Teorema B, faremos raciocínio 

análogo para o caso de uma quantidade m de grupos. 

Por hipótese, está-se em uma posição insegura, 

digamos com a seguinte configuração: 

 
𝑃1             𝑎1𝑛       … 𝑎12 𝑎11     𝑎10

𝑃2              𝑎2𝑛      … 𝑎22 𝑎21     𝑎20

𝑃3      +     𝑎3𝑛       … 𝑎32  𝑎31       𝑎30

 

⋮                 ⋮            ⋮        ⋮           ⋮            ⋮ 
     𝑃𝑚             𝑎m𝑛       …     𝑎m2     𝑎m1    𝑎m0    
__________________________________ 

 𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒         𝑏𝑛         …       𝑏2        𝑏1       𝑏0    
 

onde cada algarismo 𝑎𝑖𝑗  assume valor 0 ou 1 e pelo 

menos um dos algarismos 𝑏𝑖 da chave é ímpar. Seja 𝑘 

o maior dos índices tal que 𝑏𝑘 seja ímpar, isto é, 

𝑏𝑘+1, 𝑏𝑘+2, ⋯ , 𝑏𝑛, são todos pares. Assim, sendo 𝑏𝑘 

impar, na 𝑘-ésima coluna da configuração dada 

anteriormente, algum algarismo 𝑎𝑟𝑘 assume o valor 

1. Podemos então fazer 𝑎𝑟𝑘 = 0, isto é, retiramos no 

r-ésimo grupo uma quantidade de palitos maior ou 

igual a 2𝑘 e inferior a 2𝑘+1, consequentemente, 𝑏𝑘 

assumirá o valor 𝑏𝑘 − 1, portanto par. 

Simultaneamente, esta retirada deverá ser de tal 

forma a também alterar, de 1 para 0 ou de 0 para 1, 

aqueles algarismos 𝑎r(𝑘−1),  𝑎r(𝑘−2), … , 𝑎r0 em que os 

respectivos 𝑏𝑘−1, 𝑏𝑘−2, ⋯ , 𝑏0 forem ímpares, 

tornando-os pares. Isto sempre será possível em 

decorrência do lema 2. ■ 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O jogo de Nim é um excelente exemplo para 

comprovar quão interessante e desafiador é a área que 

envolve a teoria de jogos. Uma estratégia para vencer 

no jogo envolve variados conceitos matemáticos 

relativamente simples, tais como: divisibilidade, 

congruências e mudanças de bases. Estes saberes 

matemáticos quando concatenados em um processo, 

possibilitam uma modelagem do jogo de Nim que 
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responde positivamente a um problema prático e 

interessante.   

Desenvolver tais conceitos e aplicá-los em uma 

estratégia de vitória pode ser algo relativamente 

complexo. Entretanto, como vimos neste trabalho, 

uma vez conhecidas as regras e estratégias por ambos 

os jogadores, a vitória no Jogo de Nim deixa de ser 

determinada por uma boa utilização das estratégias de 

vitória e passa a ser determinada pela configuração 

inicial do jogo (quantidade inicial de palitos em cada 

fila). 

A autora Regina Célia Grando, em sua tese de 

doutorado sobre a utilização de jogos no ensino de 

matemática, trabalhou com uma versão do jogo de 

Nim. Segunda ela o jogo “deixa de existir” a partir do 

momento que o jogador que inicia já sabe que irá 

vencer desde que a configuração inicial esteja ao seu 

favor, obviamente (GRANDO, 2000). Grando reitera 

essa ideia ao expor um relato dos sujeitos de sua 

pesquisa: “Jogar novamente seria, como eles próprios 

declaram: decidir quem vence no par ou ímpar” 

(GRANDO, 2000, p. 190).  

Mas sabemos que não é uma tarefa simples se 

chegar a uma estratégia vencedora, para a versão do 

jogo aqui apresentada, a partir de experiências de 

jogo, isto é, jogando. A estratégia apresentada é 

deveras sofisticada para se deduzir simplesmente a 

partir de experiências e vivências do jogo.  

O que é fascinante no jogo de Nim é esta aparente 

complexidade que o jogo se nos apresenta e, talvez, 

mais admirável e encantador ainda seja a descoberta 

de Bouton de uma concatenação de saberes 

matemáticos, relativamente simples, que regem o 

jogo completamente. 

As demonstrações apresentadas por Bouton dos 

teoremas principais foram textuais e, portanto, com 

todas as imprecisões que a linguagem possibilita, 

contudo, não menos verídicas que as aqui 

apresentadas. Nossa contribuição neste trabalho foi a 

de repensar algebricamente o problema posto por 

Bouton e de elaborar e apresentar novas 

demonstrações, agora de cunho algébrico para os 

teoremas centrais, que em nosso entendimento exaure 

as imprecisões anteriores. 
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Resumo: A educação básica consiste uma das etapas de grande relevância na formação do sujeito e na 

construção de pessoas cientificamente pensantes, para que aconteça é necessário que estabeleça uma interação 

com a cultural que a criança está inserida proporcionando contribuições no processo de ensino e 

aprendizagem. O professor tem o papel de intermediador na formação da criança e do conhecimento, levando o 

ensino da matemática utilizando-se da cultura imaterial local presente na vida de sujeitos imersos em um meio 

social e cultural no qual é vivenciado dia a dia. O presente artigo tem como objetivo geral demonstrar uma das 

etapas do desenvolvimento de um projeto realizado na zona rural do município de Paracatu-MG com alunos da 

educação básica utilizando a matemática e a cultura no processo de ensino e aprendizagem.  Dentre os 

objetivos específicos: realizar uma breve apresentação do projeto; descrever uma das etapas do projeto com 

subtítulo “Receitas” utilizando a matemática e a cultura imaterial, conhecer o desenvolvimento desta etapa no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática na cultura imaterial. A metodologia adotada, para alcançar 

o objetivo proposto, será a descrição de uma das etapas do projeto no que compreende o ensino da matemática. 

Utilizamos como embasamento teórico autores como Freire (1996); Libâneo (2006); Teixeira (1997). A 

pesquisa levou a concluir que é possível ensinar matemática usando a cultura imaterial de uma forma dinâmica 

e compreensível usando de recursos evidenciados na vida da criança e que podem tornar objetos de ensino e 

aprendizagem.  

 
Palavras-chave: Projeto; matemática; ensino e aprendizagem; cultura imaterial.  

 
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

O presente artigo procura esclarecer a 

importância da educação básica como etapa de 

grande relevância na formação do cidadão fazendo 

diferença na construção da vida e autonomia do 

sujeito. A educação como transformadora leva ao 

desenvolvimento do sujeito que busca na educação a 

abstração do conhecimento cientifico aplicável no 

cotidiano. No entanto, se faz necessário levar em 

consideração que, o educando esta inserido em um 

contexto social presente em seu meio sociocultural e 

que tudo isso deve ser levado em consideração no 

processo de ensino a aprendizagem. Não parte do 

professor  apenas a função de ensinar um 

conhecimento pronto e acabado como agente 

transmissor de determinado conhecimento único e 

próprio do educador. Cabe a este profissional a 

necessidade de fazer uso deste conhecimento já 

abstraído no contexto social do aluno procurando 

transformá-lo em conhecimento cientifico. Tudo isso 

provavelmente só é possível através de um olhar 

caracterizado a um modelo de escola nova, com 

novas metodologias que poderão ser adotadas pelo 

professor formador, sendo aquele que busca 

conhecimentos além dos adquiridos no campo 

educacional proporcionando um ensino prazeroso 

envolvendo o contexto social do educando. 

 Neste sentido é possível através de projetos, 

levando em consideração a cultura imaterial regional 

e local bem como o contexto social do aluno, levar o 

ensino curricular da matemática presente dentro do 

sistema educacional, abandonando métodos 

tradicionais, e partindo daquilo que é vivenciado na 

vida do educando oportunizando uma aprendizagem 

significativa que será evidenciada na vida da 

criança, podendo deixar de lado aquele ensino de 

matemática dado como desestimulante ao interesse 

do aluno deixando de levar em consideração as  

atribuições que poderiam ser utilizadas na vida. 

Sendo assim o que se pretende é fazer uso de novos 

praticas educacionais proporcionando cada vez mais 

conhecimentos ampliando oportunidades indo de 

encontro com a realidade do aluno, assim 

descrevendo uma das formas de ensinar matemática 

atribuídas pelo professor usando da cultura imaterial 

como objeto instigador do processo de ensino a 

aprendizagem ao educando. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
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A educação básica é uma etapa de grande 

relevância na vida e formação do sujeito em 

construção, buscando proporcionar uma boa base 

para as demais fases que irão surgir durante a sua 

vida educacional e que poderá ocasionalmente fazer 

a diferença em seu percurso como sujeito em 

formação na busca do conhecimento. A Constituição 

Federal de 1988 deixa isso evidente no artigo 22 

estabelecendo que a educação básica tem a 

finalidade do desenvolvimento do educando, 

afirmando que esta etapa é indispensável para o 

exercício cidadão levando ao suporte básico para a 

progressão no trabalho e em estudos posteriores. O 

que se espera é uma educação básica que seja cada 

vez mais transformadora e reflita no papel da 

formação de sujeitos que sejam conhecedoras a fim 

de tornarem pessoas reflexivas no processo de 

formação.  

Para que isso aconteça é necessário abandonar 

aos poucos o modelo de escola tradicional única e 

autoritária, buscando um novo olhar voltado ao que 

é chamado por Anisio Teixeira  de “Escola Nova ” 

como ele afirma: 

A escola ampliou os seus deveres até participar 

de todos os deveres do lar, assumindo a 

responsabilidade de dar às crianças todas as 

condições que lhe asseguram – ou lhe deviam 

assegurar – na família, a continuidade e a 

integridade de uma ação formadora completa. 

Educação e não instrução apenas. Condições de vida 

e não condições de ensino somente. Mas nem por 

isso a escola substitui integralmente o lar. Esse 

continuará e, para continuar, deve também ser 

refundido em suas bases intelectuais e sociais, como 

já o foi nas suas bases econômicas (Teixeira, 1997, 

p. 65). 

Não temos mais aquela escola passiva com 

alunos passivos que recebiam uma educação 

autoritária, este novo ensino pretende buscar com 

que o aluno se liberte e se prepare para viver como 

afirma Charlot (2006,p.18) “a escola ideal é aquela 

que faz sentido para todos e na qual o saber é fonte 

de prazer.” Neste sentido a escola tem o proposito de 

levar educação com métodos que busquem ampliar o 

conhecimento do aluno privilegiando o saber 

vinculado as realidades sociais, e para isso é preciso 

métodos que favoreçam a correspondência dos 

conteúdos com os interesses dos alunos (LIBÂNEO, 

2006, p.40) neste sentido a escola deve possibilitar 

novos horizontes de ensino e aprendizagem aos 

educandos respeitando a sua cultura e o seu meio 

social. 

A escola de hoje é formadora dá suporte ao 

educando preparando para a construção de uma vida 

cidadã com participação em meio social e 

econômico repercutindo na tomada de decisões 

como ressalta Teixeira:  

A escola deve fornecer a cada indivíduo os 

meios para participar, plenamente, de acordo com as 

suas capacidades naturais, na vida social e 

econômica da civilização moderna, aparelhando-o, 

simultaneamente, para compreender e orientar-se 

dentro do ambiente em perpétua mudança que 

caracteriza esta civilização (Teixeira, 1997, p. 86). 

Estabelecendo este contato como meio social na 

formação de sujeitos pensantes que serão 

estabelecidos a partir de conhecimentos adquiridos 

durante a formação educacional do educando, para 

isso existe a necessidade de professores capacitados 

em promover uma educação formadora. 

Para Libâneo:  

Aprender, dentro da visão da pedagogia dos 

conteúdos, é desenvolver a capacidade de processar 

informações e lidar com estímulos do ambiente, 

organizando os dados disponíveis da experiência. 

Em consequência, admite-se o princípio da 

aprendizagem significativa que supõe, como passo 

inicial, verificar aquilo que o aluno já sabe. O 

professor precisa saber (compreender) o que os 

alunos dizem ou fazem, o aluno precisa 

compreender o que o professor procura dizer-lhes. A 

transferência da aprendizagem se dá a partir do 

momento da  síntese, isto é, quando o aluno supera a 

visão parcial e confusa e adquire uma visão mais 

clara e unificadora. (LIBÂNEO, 2006, p. 42) 

Através desta visão é possível levar uma 

educação onde o conhecimento cientifico realmente 

aconteça partindo da cultura do aluno que com a 

intervenção do professor formador que tem o 

domínio do saber, levará uma educação 

significativa. Freire (1996, p.52) diz que: 

“(...)saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção”. 

Diante disso o professor não esta no ambiente 

educacional como sujeito único detentor do 

conhecimento sendo este, transferível para um 

sujeito pacifico que estará ali para recebe-lo como 

único, verdadeiro e acabavel. Mas são alunos 

produtores de conhecimento que podem utilizar dos 

seus saberes culturalmente abstraídos dentro do seu 

meio social e que através de mediação possibilitará 

que se torne conhecimento cientifico comprovado, 

onde o professor com um dos inúmeros instrumentos 

como são os projetos possam utiliza-los como forma 

de intervenção neste processo de mediação entre o 

conhecimento e o aluno o que proporcionará a 

apropriação da aprendizagem através deste processo 

interventivo do educador. Neste sentido refletimos o 

papel do professor e da escola: 

“É preciso que a Escola e seus educadores 

atentem que não têm como função ensinar aquilo 

que o aluno pode aprender por si mesmo e sim, 

potencializar o processo de aprendizagem do 

estudante. A função da Escola é fazer com que os 
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conceitos espontâneos, informais, que os educandos 

adquirem na convivência social, evoluam para o 

nível dos conceitos científicos, sistemáticos e 

formais, adquiridos pelo ensino. Eis aí o papel 

mediador do docente”. (LEV. S. VYGOTSKY, 

1998) 

Considera-se ai a escola como local de abstração 

de conhecimento na geração de aprendizagem 

sistêmica refletindo na vida do educando e ao 

professor como sujeito mediador que faz do 

conhecimento abstraído durante sua formação objeto 

de condição para conduz estratégias de ensino que 

serão levadas ao aluno que tem grande potencial de 

aprendizagem e abstração de conhecimento 

cientifico a ser assimilado. 

Usar a cultura com o proposito de conhecimento 

dentro do campo educacional partindo do processo 

empírico para ao conhecimento cientifico poderá 

proporcionar ao aluno um conhecimento além 

daquele já assimilado dentro do meio social, 

conduzindo a abstração de uma determinada 

disciplina como neste estudo, a matemática, fazendo 

uso do conhecimento já adquirido e que através do 

suporte e da condução do professor formador lavará 

ao processo de ensino e aprendizagem dentro do 

contexto vivenciado pelo aluno. Como afirma 

Lourenço Filho (1978, p.247) À medida que a 

pessoa se desenvolve, amplia-se também esse 

ambiente do qual assimila a cultura, vindo depois a 

dela, participar.   

 A cultura imaterial está presente neste processo 

de construção do conhecimento para a definição do 

o Iphan (2006) subtende que cultura imaterial sendo: 

(...) bem cultural de natureza imaterial as 

criações culturais de caráter dinâmico e processual, 

fundadas na tradição e manifestadas por indivíduos 

ou grupos de indivíduos como expressão de sua 

identidade cultural e social; [...] para os efeitos desta 

Resolução, toma-se a tradição no seu sentido 

etimológico de „dizer através do tempo‟, 

significando práticas produtivas, rituais e simbólicas 

que são constantemente reiteradas, transformadas e 

atualizadas, mantendo, para o grupo, um vínculo do 

presente com o seu passado. 

Assim a cultura imaterial é algo  existente no 

cotidiano social do educando permeado de tradições 

e conhecimento repassados de gerações e que se faz 

presente até os dias atuais. Ainda segundo Brayner 

“Os bens culturais imateriais estão relacionados aos 

saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, aos 

modos de ser das pessoas. (BRAYNER,2007,p.16)” 

Neste sentido é possível usar desta cultura 

relacionadas as pessoas e que são trazidas para 

dentro do ambiente escolar com o proposito  de 

favorecimento ampliando o contexto vivenciado 

tornando possível aprender matemática usando de 

mecanismos que possam tornar o estudo interessante 

e instigue o aluno a aprender de forma prazerosa. 

Ponte (1994, p. 2) diz que:  

Para os alunos, a principal razão do insucesso na 

disciplina de Matemática resulta desta ser 

extremamente difícil de compreender. No seu 

entender, os professores não a explicam muito bem 

nem a tornam interessante. Não percebem para que 

serve nem porque são obrigados a estudá-la. Alguns 

alunos interiorizam mesmo desde cedo uma 

autoimagem de incapacidade em relação à 

disciplina. De um modo geral, culpam-se a si 

próprios, aos professores, ou às características 

específicas da Matemática. 

Assim é possível ensinar matemática usando 

aquilo que a criança já traz consigo que é a cultura 

tornando-a atrativa e percebível para fazer uso no 

dia-a-dia dentro do contexto social que a criança 

vivencia. Paulo Freire trata sobre isso falando que:  

Eu acho que uma preocupação fundamental, não 

apenas dos matemáticos mas de todos nós, sobretudo 

dos educadores, a quem cabe certas decifrações do 

mundo, eu acho que uma das grandes preocupações 

deveria ser essa: a de propor aos jovens, estudantes, 

alunos homens do campo, que antes e ao mesmo em 

que descobrem que 4 por 4 são 16, descobrem 

também que há uma forma matemática de estar no 

mundo. (FREIRE apud D‟AMBRÓSIO, 2006, p. 4) 

È possível fazer uso da matemática usando 

mecanismos de abstração e conhecimento no meio 

social e cultural valendo assim o papel do professor 

em decifrar o contexto social e imergir um processo 

de ensino e aprendizagem que leve a criança a 

aprender com autonomia e prazer.  

A matemática deve estar inserida dentro do 

espeço educacional como algo autônomo que leve o 

sujeito a fazer uso da mesma em todos os lugares 

usufruindo de seus benefícios para vida em 

sociedade estimulando novos olhares e visões a 

partir daquilo que é vivenciado cotidianamente em 

no meio cultural. Não devemos “Conceber a 

matemática como pronta, acabada, imutável é 

inaceitável na pratica dos professores da atualidade”. 

(FREIRE ,1987, p. 8). Para Steen  a matemática tem 

que ir além de ensinar números e formulas muita das 

vezes usuais porem deve ser colocada em pratica 

como evidencia (2001, p. 5).  

Cidadãos quantitativamente alfabetizados 

precisam conhecer mais que fórmulas e equações. 

Eles precisam de uma predisposição para olhar o 

mundo através de olhos matemáticos, para ver os 

benefícios (e riscos) de pensar quantitativamente 

acerca de assuntos habituais, e para abordar 

problemas complexos com confiança no valor do 

raciocínio cuidadoso. Poderia ser a chamada 

alfabetização quantitativa que dá poder às pessoas ao 

fornecer lhes ferramentas para que pensem por si 

próprias, para fazer perguntas inteligentes aos 

especialistas, e para confrontar a autoridade com 
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confiança. Estas são habilidades requeridas para 

prosperar no mundo moderno. 

Só assim a matemática poderá tomar seu 

verdadeiro beneficio envolvendo o aluno nesta 

dinâmica de interesse qualitativo para o mundo usual 

afim de que possa usufruir e apropriar daquilo que se 

estabelece como ensino dentro do sistema 

educacional. Neste contexto que este trabalho se faz 

necessário apresentado uma das possibilidades de 

ensinar matemática utilizando de estratégias a partir 

da cultura em que a criança esta inserida e que será 

descrita na metodologia adotada dentro do projeto 

evidenciado abaixo. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O projeto titulado “II RECIENCANTO: A 

CULTURA Imaterial ao encontro de todos nós” foi 

realizado em uma escola rural no município de 

Paracatu-MG e contou com a participação estimada 

de mais ou menos 110 alunos entre a educação 

infantil (4 e 5 anos) ao quinto ano das series iniciais 

do ensino fundamental. È um trabalho de valor 

descritivo conduzindo ao passo a passo da realização 

do projeto subdividido em cinco etapas  ou semanas, 

Uma das etapas aqui registradas e que será descrita 

trabalho com o subtema “RECEITAS” que ira fazer 

uso dos saberes da cultura imaterial para o ensino da 

matemática. 

 

4.  RESULTADOS E DISCURSSÃO 

  

4.1 Caracterizando a escola na realização do 

projeto 

  

A da realização do projeto aconteceu em uma 

escola municipal localizada na zona rural a 37 km da 

cidade de Paracatu-MG,  possui uma média de 380 

alunos desde a educação infantil até o terceiro ano 

do ensino médio, sendo que o ensino médio funciona 

como segundo endereço e é coordenado por uma 

escola estadual  situada em um bairro na cidade de 

Paracatu-MG. Apenas uma parcela dos professores 

reside na zona rural a maioria vem da cidade 

utilizando de ônibus para trabalharem. Todos os 

alunos e funcionários dependem do transporte 

escolar para chegar à referida escola. Os alunos são 

filhos de produtores rurais, assentados, meeiros, 

agregados ou trabalhadores rurais. 

 O projeto envolveu professores e alunos desde a 

educação infantil ao quinto ano das series iniciais 

contando com a participação estimada de 110 alunos 

e sete professores com a cooperação da diretora e 

vice-diretora. Contou também com a parceria da 

cooperativa agropecuária de laticínio e a historiadora 

da secretaria municipal de cultura da cidade de 

Paracatu-mg.  

 

4.2 Descrevendo a prática de ensino da 

matemática    

 

Todo o desenvolvimento do projeto titulado “II 

RECIENCANTO: A cultura Imaterial ao encontro 

de todos nós” aconteceu entre os meses de setembro 

a outubro de 2016 dividido em etapas semanais 

chegando ao total de cinco semanas. O projeto foi 

intercalado com demais atividades trabalhando com 

as diversas disciplinas curriculares sendo elas 

português, matemática, ciências, geografia, historia, 

artes e religião. Fazendo um breve contexto de cada 

semana e os trabalhos desenvolvidos; a primeira 

semana foi trabalhado o que é cultura imaterial e 

material no brasil e na região valorizando o 

patrimônio material e imaterial regional; segunda 

semana focando a cultura imaterial trabalhou-se com 

as lendas e historias regionais estas duas semanas 

teve participação da historiadora da cidade e 

morador da região; já a terceira etapa é a que será 

evidenciada neste artigo são as receitas que será 

mais bem detalhada posteriormente; quarta semana 

danças regionais e locais; por fim,  a quinta semana 

com a realização da culminância com a apresentação 

do projeto para a comunidade com comidas típicas, 

danças, teatro e apresentação artísticas e dos alunos 

e empreendedorismo de produtos regionais. 

 Trabalhando no projeto a matemática e a 

cultura imaterial com o subtema da terceira semana 

“receita”. Os alunos do primeiro ao quinto ano 

receberam cada um, cadernos com o nome do 

projeto na capa, ficha individual, justificativa do 

projeto, cada etapa com as atividades desenvolvidas 

durante a semana eram anexadas por eles no mesmo. 

Na terceira semana os alunos receberam algumas 

receitas regionais fabricadas na cidade com comidas 

e iguarias popularmente conhecidas como exemplo: 

bolo de domingos, desmamada, empadinha de capa 

fina, pão de queijo (receita típica e reconhecida 

como patrimônio da cidade) e demais receitas 

explorando-as na disciplina de matemática 

evidenciando a quantidade expressa nas receitas 

como medidas: litro, mililitro, quilo, gramas além de 

frações, números com quantidades de produtos e 

contas como subtração, soma, multiplicação e 

divisão dependendo do número de receitas a serem 

feitas este trabalho foi feito através de trabalhos 

orais, probleminhas e suposições matemáticas. 

Explorando a cultura imaterial local os alunos 

em contribuição com a família trouxeram de casa 

uma receita e a comida que produziram juntamente 

com um responsável e apresentaram ao demais 

colega que compartilharam suas receitas expostas 

em cartazes ficando expostas para quem quisesse 

copia-las, em um segundo momento os alunos 

compartilharam  as comidas em um piquenique 

trabalhando divisões e quantidades usando ainda 

cálculos de tamanho e quantidade presente no 
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numero de alimentos e quantidade de alunos nos 

quais deverias ser compartilhado. 

No outro dia todos os alunos com autorização 

dos pais realização uma visita à cooperativa 

agropecuária da cidade de Paracatu-Mg a fim de 

observarem a fabricação de derivados do leite, 

produto este matéria prima está produzido e 

fornecida pela região, destinada a fabricação de 

queijos, iogurte, bebida láctea, manteiga e leite 

pasteurizado e desnatado. Os alunos puderam 

evidenciar o processo de fabricação dos produtos 

bem como a quantidade em larga escala de produção 

e qualidade dos mesmos, compreendendo a grande 

importância do campo para a manutenção da vida na 

cidade valorizando o trabalho desenvolvido na 

região com a produção de leite seja em grande ou 

pequena fazenda e que transforma em produtos que 

serão destinados a pessoas de todos os lugares seja 

nacionalmente ou até internacionalmente.  

Depois da visita na escola os alunos também 

produziram dois produtos derivados de leite de 

forma artesanal, cada sala foi levada para o ambiente 

externo da escola onde foi montada uma pequena 

cozinha com utensílios e matérias para a fabricação 

de queijo artesanal e bebida láctea a partir do soro 

produzido do queijo. Em um breve debate os alunos 

opinaram na forma artesanal de produção de queijo 

nas suas casas, em seguida foi mostrado os produtos 

e as quantidades necessárias para a fabricação do 

queijo minas, todos os alunos participaram das 

etapas de produção até o final, para um maior 

aproveitamento de tudo que é retirado do queijo eles 

fabricaram a bebida láctea, o conhecido “todinho”, 

com o soro não havendo desperdício. Durante a 

fabricação os alunos virão a necessidade de usar a 

quantidade estabelecida e a necessidade do uso da 

matemática para a obtenção de um produto ideal ao 

paladar do consumidor. Todas as salas fabricaram os 

produtos e realizarão a degustação, podendo dar suas 

opiniões e sugestão, além de falarem sobre sua 

fabricação do mesmo produto em casa. 

Constatou durante a realização da visita na 

cooperativa do munícipio que os alunos 

evidenciaram a importância da pequena produção de 

leite que acontece na zona rural e que vai juntando 

em um só local e transformando-se em produtos 

abastece uma dimensão humana de pessoas e todos 

os lugares podendo constatar a diferença da pequena 

produção comercial e uma produção em grande 

escala. com muitas maquinas, utilização de  

transportes, números maiores de pessoas, dimensão 

de espaço além da grande organização para que tudo 

possa funcionar bem e chamando a tenção para a 

importância da limpeza e cuidado com todo o local 

para a produção de alimentos de qualidade que vai 

para a mesa do consumidor.    

Também evidenciou que na realização da 

fabricação artesanal do queijo muitos alunos já 

haviam visto como era fabricada pelos seus pais ou 

familiares mais nunca haviam fabricado nenhum, 

uma das alunas falou da fabricação de queijos 

temperados e recheados que sua mãe produz em casa 

e do preço diferenciado que consegue na fabricação 

dos mesmos. Ainda durante a produção do queijo e 

utilização do soro na fabricação da bebida láctea, as 

grandes maiorias das crianças ficaram entusiasmadas 

em saber que o tão almejado e consumido em casa 

chamado de “todinho” era feito de uma mistura de 

soro e achocolatado e que este mesmo soro era 

descartado em casa ou jogado como comida aos 

porcos, muitos refletiram, pois é uma bebida cara 

fornecida pelos laticínios e comprada no 

supermercado, como ela evidenciaram na visita a 

cooperativa, e que se torna barata quando se fabrica 

de forma artesanal.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Podemos concluir a partir da demonstração de 

uma das etapas do projeto descrito que é possível 

ensinar matemática tendo como recurso a cultura 

imaterial dentro do contexto regional e local do 

educando, valorizando os saberes produzidos para 

que não se perca com o tempo e possa ser ampliado 

passando de gerações para gerações, com suas 

tradições e formas de ensinar uma receita 

mobilizando todo o conhecimento levando a um 

processo de ensino a aprendizagem dentro do 

contexto social humano. 

Pode-se evidenciar que mesmo a criança 

conhecendo as receitas e tomado conhecimento da 

maioria dos saberes dentro no meio social ao qual 

estava inserido, é possível o educador como 

mediador no processo de ensino e aprendizagem, 

utilizar destes saberes como uma das formas de 

transformar o conhecimento popular, cultural 

imaterial em conhecimento cientifico, ampliando a 

possibilidade do educando aprender de uma forma 

dinâmica dentro do contexto atual e levando em 

consideração o nível de desenvolvimento que o 

educando esta inserido, assim é possível ensinar 

matemática de uma forma lúdica, prazerosa e que se 

tornará evidente no dia a dia da criança podendo 

aplicar todo o seu conhecimento na sua pratica de 

formação, não como algo isolado mais que possa 

fazer parte do cotidiano do ser humano, em que a 

matemática está presente em todos os espaços e 

lugares, levando em consideração o fato que  

depende da forma em que ela é inserida dentro do 

espaço educacional pelo educador ou pela  visão do 

aluno que se apropriará do conhecimento mediado 

que levará sua visão do uso da matemática na 

amplitude do cotidiano educacional e vivido do ser 

humano em construção. 
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica (PIIC) sobre a 
dinâmica e o uso das redes sociais por jovens feministas, mais especificamente, jovens que participam de 
coletivos feministas ligados ao movimento estudantil – a União Nacional dos Estudantes. Assim, foi feita em 
primeiro lugar, uma etnografia em dois eventos específicos: 7º EME (Encontro de Mulheres Estudantes da 
União Nacional dos Estudantes) março de 2016, realizado em Niterói (Rio de Janeiro) e as discussões feitas na 
10ª Bienal da UNE em janeiro de 2017, em Fortaleza (Ceará). Paralelamente, foi feita uma “etnografia virtual” 
(RIFIOTIS, 2012) das plataformas de discussões dos grupos e páginas dos eventos. Como resultado, esboçamos 
uma articulação entre redes sociais (mundo on line) e mundo offline dos movimentos sociais feministas, mais 
propriamente, as jovens gerações, detectando dinâmicas de uso, apropriação e interação das plataformas 
digitais e atentando para as pautas mais significativas e profusas devido a sua repercussão. 

Palavras-chave: jovens, feminismo, redes sociais, movimento estudantil.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com diversos teóricos sociais, a 

circulação de imagens e informações em nossa 
sociedade são elementos estruturantes do chamado 
capitalismo tardio, inferindo um novo estágio ao 
modo de produção capitalista,  (Jameson, 1986). 
Dentro disso, as novas tecnologias da informação 
emergentes neste processo têm permitido com que 
novas identidades e relações sociais sejam 
acionadas através da experiência reflexiva e se 
realizem a luz dos acontecimentos, conhecimentos 
e experiências compartilhadas acumulados no dia a 
dia (Giddens, 2002).

Em consonância a este processo, temos 
assistido no Brasil grandes mobilizações políticas 
que se articulam na internet; tratam-se de 
movimentos descentralizados que surgem 
espontaneamente da indignação contra a injustiça, 
sem organização partidária e sem liderança. Seus 
temas, motivações e ideologias de origem são muito 
diversos, mas repetem as mesmas formas. Em todos 
eles o espaço de autonomia em relação às 
instituições estabelecidas que a rede representa é 
essencial. Como exemplo, temos as “jornadas de 
junho” e a chamada “primavera feminista”, 
movimentações que se iniciaram nas redes sociais e 
levaram milhares de jovens às ruas de todo o país. 

Assim, pode-se considerar que as técnicas 
informacionais não podem ser desvinculadas das 
atividades humanas e de suas ideias e 
representações: “não podemos separar o mundo 
material (...) das ideias por meio das quais os 
objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem 
dos humanos que os inventam, produzam e 
utilizam.” (LÉVY, 2010, p. 22). 

Dentro disso, este trabalho trata destas novas 
formas de militância, a saber, jovens feministas 
vinculadas a União Nacional dos Estudantes. 
Procuramos compreender a dinâmica entre o mundo 
on line e o mundo off line do movimento feminista, 
mais especificamente entre as jovens feministas 
vinculadas a União Nacional dos Estudantes.

 
2. CIBERCULTURA E MOVIMENTOS 
SOCIAIS

Na década de 90, período entre a 
redemocratização do país e o processo de 
neoliberalismo, o movimento feminista no Brasil 
passou por profundas transformações. Se por um 
lado, as mulheres encontram avanços em termos 
políticos - como as leis de cotas -, por outro ocorreu 
a diminuição do Estado implicando  à recorrência e 
a multiplicação de Organizações não 
Governamentais.

Desde os anos 2000, a participação juvenil nos 
movimentos feministas por meios de encontros 
nacionais têm sido notada por algumas estudiosas. 
Desde então, as jovens feministas apareciam como 

grupo que vinha se consolidando nos espaços 
feministas (ADRIÃO E MELLO, 2009).

De acordo com Adrião e Melo (2009) [um fato 
que contribuiu enormemente para o 
desenvolvimento interno do movimento feminista 
no Brasil foi a realização de diversos encontro de 
mulheres e feministas (...) os encontros feministas, 
nacionais e latino-americanos, caracterizaram-se, 
desde o início, como espaços de fortalecimento e 
discussão interna dos passos feministas, agendas e 
formulações. Porém, mais que isto, estes espaços se 
conformaram como lugares de exercício de um 
modo de ser feminista e de fazer feminismo].

Até então esses trabalhos buscavam 
analisar as jovens feministas em eventos e 
congressos nacionais e internacionais não 
necessariamente de jovens ou feministas. Nesse 
contexto, a discussão que emergia em alguns desses 
trabalhos se encontrava na questão dos conflitos de 
relações intergeracionais entre as feministas jovens 
e as adultas (ADRIÃO E MELLO, 2009; 
GONÇALVES, FREITAS E OLIVEIRA, 2013; 
ZANETTI, 2011) e outros mostram que as jovens 
apareciam como questionadoras da ordem social 
vigente da sociedade e dos próprios movimentos 
que colocavam em segundo plano questões sobre 
gênero (DI GIOVANNI, 2003).

Ainda assim, os autores constatam que “por ser 
um fenômeno ainda incipiente, a literatura que 
aborda a emergência das jovens feministas 
enquanto sujeito político no Brasil é restrita, sendo 
que o debate sobre o tema específico não está 
consolidado” (DE LIMA PEDROSA abud 
ALVAREZ, 2003, SILVA, 2008, ZANNETTI, 
2008 E ADRIÃO E MELLO, 2009).

Se antes essas jovens não encontravam espaço 
de constituição autônoma nem no movimento 
feminista, tampouco nos movimentos juvenis 
(ADRIÃO MELLO, 2009) hoje vivenciamos uma 
efervescência de movimentos e espaços de 
discussões feministas auto-organizados por jovens, 
que assim como outros movimentos sociais - 
primavera árabe, jornadas de junho - que têm 
emergido recentemente, são movimentos que se 
articulam na internet (mundo online) e depois para 
o mundo off line. 

Com o avanço das tecnologias de comunicação 
nos últimos anos, a sociedade passou por uma 
mudança social de grande escala que Castells 
(2013) vai chamar de “autocomunicação de 
massas”, ou seja, a possibilidade de transmissão e 
interação em redes horizontais de comunicação. 
Este constituiria o novo contexto, uma  nova 
estrutura social, em que os movimentos sociais do 
século XXI se constituem:
[...Os movimentos sociais (...) apresentam uma 
série de características comuns. São conectados em 
rede de múltiplas formas. O uso das redes de 
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comunicação da internet e dos telefones celulares é 
essencial, mas a forma de conectar-se em rede é 
multimodal. Inclui redes sociais on-line e off-line, 
assim como redes preexistentes e outras formadas 
durante as ações do movimento. Formam-se redes 
dentro do movimento, com outros movimentos do 
mundo todo, com a blogosfera da internet, com a 
mídia e com a sociedade em geral...] (CASTELLS, 
2013, p. 162-163).

Castells (2013), trata de fenômenos ocorridos 
ao redor do mundo, de movimentos heterogêneos 
que surgiram através das mobilizações nas redes 
sociais, em sua maioria protagonizadas por jovens, 
como por exemplo,  a revolução no Egito, a 
primavera árabe - que o autor vai chamar de 
“insurreições árabes”-, o 15-M (ou “os 
indignados”) na Espanha, e o Occupy Wall Street 
que ocorre nos Estados Unidos. No Brasil, ocorre a 
chamada Jornadas de Junho de 2013, e depois 
outros movimentos “sequelas” e mais radicais, 
como o anti-Copa Mundial de 2014 e, mais 
recentemente, anti-olimpíadas. (ALVAREZ, 2014). 
[...Esses outros campos discursivos paralelos, por 
sua vez, se articularam com os feminismos através 
de um “retorno às ruas” liderado por mulheres e 
homens atuantes nos movimentos autonomistas, 
anarquistas, neo-leninistas e trotskystas (de todas as 
colorações imagináveis), os quais têm múltiplos 
pontos de interseção e influência mútua, – mas uma 
relação nem sempre tranquila – com diversos 
setores do campo feminista atual, especialmente 
com os mais variados setores do chamado 
“feminismo jovem”...] (ALVAREZ, 2014, p. 33).

Esses acontecimentos vão reverberar o que 
Alvarez (2014) chama de “campo discursivo de 
ação” um  “conjunto de ideias, pressupostos, temas 
e interpretações” pelos quais os discursos se 
constituem. “Nesse sentido, os campos feministas se 
constroem por meio de um emaranhado de 
interlocuções; as suas redes não são meras 
condutoras de processos culturais, são 
‘culturalmente constituídas por interações 
comunicativas’.” (ALVAREZ, 2014, p.19).

É através dessas redes que indivíduos adquirem 
sua autonomia e se movimentam na internet 
formando assim redes de relações, pelas quais 
interagem, disseminam ideias e se mobilizam. 
“Embora esses movimentos geralmente se iniciem 
nas redes sociais da internet, eles se tornam um 
movimento ao ocupar o espaço urbano, seja por 
ocupação permanente de praças públicas seja pela 
persistência das manifestações de rua.” 
(CASTELLS, 2013, p. 164). 

Pierre Lévy (2010) define o ciberespaço como 
locus da ação humana. Sendo assim, não podemos 
pensar a tecnologia como um ator autônomo 
separado da sociedade e da cultura, mas sim nas 
verdadeiras relações que se entrelaçam através dela 

entre os inúmeros atores humanos: “Por trás da 
técnica agem e reagem ideias, projetos sociais, 
utopias, interesses econômicos, estratégias de 
poder, toda a gama dos jogos dos homens em 
sociedade”. (PIERRE LÉVY, 2010, p. 22-23).

3. METODOLOGIA
Foi realizada uma coleta de dados através 

de entrevistas semi-estrutradas no VII Encontro de 
Mulheres Estudantes da UNE e na 10ª Bienal da 
UNE. A análise de grupos da rede social Facebook 
forneceu o campo discursivo de ação (ALVAREZ, 
2010) e funcionou como instrumento heurístico na 
construção conceitual dos questionários. Para 
Alvarez (2014, p. 18) o campo feminista se articula 
através de campos discursivos, ou seja, “uma vasta 
gama de autoras/es individuais e de lugares 
sociais, culturais e políticos que se articulam 
formal e informalmente - discursivamente -, através 
de redes político-comunicativas”.

Assim, articulou-se os instrumentos 
tradicionais da etnografia (entrevistas, observação 
participante) com o da chamada “etnografia virtual” 
(RIFIOTIS, 2012). Para Rifiotis (2012, p. 572), “a 
antropologia não tem fronteiras e não há razão 
para operarmos na contemporaneidade de modo 
distinto do que operamos nas “sociedades 
tradicionais”. Como perspectiva teórica e 
epistemológica, utilizamos estudos sobre 
feminismo, jovens feministas e movimentos 
feministas e estudos sobre cibercultura.

4. RESULTADOS DA PESQUISA: O EME 
Nesta perspectiva, o EME da UNE é um evento 

feminista destinado estritamente às mulheres 
(homens não podem participar do evento) que vem 
se consolidando no país devido a sua abrangência e 
repercussão política nacional. Criado pela diretoria 
de mulheres da entidade, teve sua primeira edição 
aprovada em 2004 e desde então, o evento tem se 
constituído como instrumento de organização da 
ação feminista nas universidades. Dentro disso, 
uma característica referente ao evento e seu 
crescente processo de alcance e expansão tem se 
destacado: o amealhamento de jovens mulheres, 
que através das redes sociais, têm buscado 
compreender o feminismo e suas demandas.

É interessante observar que de 2013 para 2016 
o número de participantes foi 25 vezes maior do 
que sua primeira edição, contando com 
aproximadamente 4000 jovens. Simultaneamente 
houve um aumento de buscas e movimentações 
feministas na internet e sobretudo nas redes sociais, 
principalmente no ano de 2015 – que não por acaso, 
se tornou conhecido como o ano da “primavera 
feminista”. 

O VII Encontro Nacional de Mulheres 
Estudantes da União Nacional dos Estudantes 
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ocorreu em Niterói, Rio de Janeiro do dia 25 ao dia 
27 de março de 2016 e teve como tema “A cultura 
feminista mudando o Brasil” e contou com 
aproximadamente 4000 jovens participantes de todo 
o país.

Reunindo mais de 20 coletivos - cada um deles 
alinhado a diferentes frentes ideológicas 
(partidárias ou apartidárias),  o evento contou com 
diferentes segmentos feministas (muitos deles 
divergentes entre si), cujas singularidades foram 
latentes durante todo o evento. Isso foi evidenciado 
desde a cerimônia de abertura, quando os diferentes 
coletivos proferiram seus gritos de guerra 
demarcando suas posições político-partidárias e 
expressando as dissensões, alianças e pautas 
específicas, dinâmica que Alvarez (2014) chama de 
campo discursivo de ação heterogêneo, presente 
em grande parte dos movimentos sociais, e mais 
propriamente, no movimento feminista desde 
meados da década de 1970. [...Em efeito, o poder, 
os conflitos, as lutas interpretativas, as disputas 
político-culturais também são elementos 
constitutivos do campo feminista. Como é o caso 
em todas as formações políticas, os campos 
discursivos de ação movimentistas estão sempre 
minados por desigualdades e relações desiguais de 
poder...] (ALVAREZ, 2014, p. 19).

Entretanto, é importante ressaltar o fato de que 
havia um interesse e uma proposta concreta de se 
discutir as pautas das mulheres estudantes de forma 
unificada, com vistas de reverter o machismo, que 
reverbera tanto no movimento estudantil quanto nas 
universidades.

No momento que acontecia sua VII edição, o 
evento era acometido pelas incertezas no cenário 
político do país; o clima de insegurança devido às 
ameaças ao regime democrático e a perda de 
direitos já conquistados (devido às reformas e 
medidas conservadoras da direita neoliberal) se 
deslocava para os grupos de trabalho e as mesas 
redondas. Assim,  o evento aparecia como um 
importante instrumento de resistência na 
manutenção da democracia e contra a violência, 
reverberando em blogs e redes sociais e permeando 
de forma concreta as vivências e experiências 
femininas. 

Dentre as principais pautas abordadas na 
programação, destacou-se a importância da defesa 
da democracia, o combate à violência contra a 
mulher dentro das universidades e a articulação do 
movimento feminista nas redes; Além disso, se fez 
presente nos debates as campanhas contra o assédio 
repercutidas na internet como 
#meuprimeiroassédio, #meuprofessorassediador e o 
#foracunha. 

4.1 Resultado da pesquisa: Bienal da UNE

A Bienal da UNE, é um festival de cultura 
estudantil promovido pelo Circuito Universitário de 
Cultura e Arte (CUCA) da entidade, onde se reúne 
o conjunto da produção cultural e artística 
universitária. O evento existe há aproximadamente 
20 anos, e diferente do EME, é um espaço misto - 
onde homens e mulheres participam. Por ser um 
evento cultural, conta também com grandes nomes 
da intelectualidade, da arte e da música brasileira, 
sendo seu caráter mais aberto do que o Encontro 
Nacional de Mulheres (que tinhas restrições quanto 
a entrada de homens, por exemplo), mantendo em 
sua programação shows, peças de teatro, mostra de 
cinema e debates.

 A 10ª Bienal da UNE ocorreu em 
Fortaleza, Ceará, entre os dias 29 de janeiro a 1º de 
fevereiro de 2017 em um dos maiores centros 
culturais do país - O Dragão do Mar - e teve como 
temática central “Feira de Reinvenção”. É 
importante lembrar que como o foco deste trabalho 
é a participação de jovens feministas nos 
movimentos sociais e os usos que fazem das redes 
sociais, os dados coletados em relação a este evento 
tem a finalidade metodológica de complementar a 
amostragem colhida no EME,  a saber,  jovens 
estudantes  feministas ligada à União Nacional dos 
Estudantes. Por isso, algumas singularidades e 
detalhes do evento foram mantidas de fora, já que o 
foco da observação deste evento foi as formas de 
articulação feminista em espaços diversos do 
movimento estudantil.

Em meio à mostras de cinema, 
apresentações de teatro, música, lançamentos de 
livros, ocorriam também as mesas de debate nos 
denominados “Encontros de Rede”_ espaços onde 
os diversos movimentos sociais que articulam 
dentro da UNE, discutiam suas especificidades. Por 
sua vez, as jovens feministas se reuniram em volta 
da mesa denominada “A cultura feminista mudando 
o Brasil”_ mesmo tema do EME _ composta por 
representantes da União Brasileira de Mulheres, 
Marcha Mundial das Mulheres, Coletivo Olga 
Benário e do Coletivo Enegrecer.

Como ambos os eventos ocorreram em 
momentos diferentes, se no EME a preocupação 
central era com as ameaças contra o regime 
democrático, na Bienal ela se voltava ao contexto 
de pós-golpe. Nesse sentido destacou-se a 
importância do que Lúcia Rincon (UBM) chamou 
de “reinvenção da cultura feminista”, em que as 
jovens teriam que buscar novas formas para lutar 
contra o avanço das medidas conservadoras 
propostas pelo novo governo. Além desta mesa, as 
jovens também se articulavam em rodas dos 
próprios coletivos, montando batucadas e 
proferindo gritos de guerra. 
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4.2. Resultado da pesquisa: Análise de dados e 
estatísticas 

A seguir, os dados a respeito das  
participantes em ambos os eventos são agregados 
em dados comparativos. Quanto ao perfil das 
participantes, como era esperado, a maior parte 
(72,5%) tinham entre 16 e 24 anos, outras 17,5% 
entre 25 e 34 (em sua maioria, estudantes de pós 
graduação) e 10% maior que 35 (que em sua maior 
parte eram convidadas de mesas e representantes de 
movimentos feministas como a Marcha Mundial 
das Mulheres, entre outras). Quanto à escolaridade,  
80% estavam cursando o ensino superior; as demais 
finalizando o ensino médio (12,5%) ou cursando a 
pós graduação (7,5%). Em relação à orientação 
sexual, 37,5 % se definiu como bissexual e 30% 
como homossexual. Em relação à etnia, feita 
através da auto atribuição,  15% se autodeclararam 
pardas, 45%  se autodeclararam negras - fato 
bastante significativo e pode ser relacionado às 
ações afirmativas e políticas de reconhecimento na 
educação que vêm sido realizadas nos últimos anos.

Quando perguntadas sobre quando 
aderiram o feminismo, 60% relataram terem se 
descoberto feministas entre 2013 e 2016 - em 
particular os anos de 2013 e 2015,  período de 
grande movimentação na internet e de 
manifestações organizadas através das redes. É 
importante salientar que quando se diz “adesão ao 
feminismo”, parte-se do pressuposto de que há 
algum ponto de identificação na trajetória das 
entrevistadas conduzindo-as a um sentimento de 
pertença ao feminismo (seja um evento, o ingresso 
em um coletivo, a busca de conhecimento, a 
pertencimento a páginas e grupos de discussão 
feministas). Dentro disso, 22,5% declarou ter 
conhecido o feminismo através das redes, outras 
35% tiveram seu primeiro contato na instituição de 
ensino e 27,5% declarou ter conhecido através de 
parentes e amigas.

Das entrevistadas, 70% participavam de 
coletivos de militância e 56,7% das jovens que 
participavam no EME relataram que era a primeira 
vez que participavam de um evento feminista, 
mostrando que o aumento significativo de 
participantes no evento neste período se deu 
principalmente por essas jovens que descobriram o 
feminismo recentemente.  

Em grande parte das entrevistadas (mais 
da metade), a cisão entre as diversas dimensões que 
permeiam o campo de ação discursiva do 
feminismo aparece de forma marcada entre um 
suposto feminismo virtual e um feminismo mais 
pragmático, vivenciado através da militância em 
coletivos. Observamos nas entrevistas, a existência 
de uma dicotomia entre uma suposta “militância 
virtual” e uma “militância prática”, o primeiro 

campo como do campo das ideias/superficial e o 
segundo como campo da ação/consistência. 

Muitas jovens reconheceram o campo 
virtual como disseminador de conhecimento; 
entretanto o apontaram como um espaço 
superficial, onde as discussões não alcançam a 
práxis, sendo assim insuficiente. Dentro disso, 35% 
das entrevistadas apontaram uma 
complementaridade entre a militância e as redes 
sociais, considerando estas fundamentais para a 
difusão e a disseminação do(s) feminismo(s). Já o 
“feminismo acadêmico” foi apontado, de modo 
geral, como distante, hermético e restrito da 
“desvinculado da realidade” e “elitista” (termos 
usados por algumas entrevistadas) ainda assim, 
destacou-se sua importância para a fomentação de 
conceitos que fundamentam debates e ações 
feministas.

 Apesar das questões apontadas, 
identificamos que 85% das entrevistadas utilizam as 
redes para adquirirem e atualizam seus 
conhecimentos feministas (através de blogs, grupos 
do facebook, entre outros) e 90% relatam utilizar as 
redes para a militância feminista, destas 30% 
utilizam as redes exclusivamente para este fim. O 
mesmo número (90%) participam de comunidades 
virtuais e/ou grupo de discussão sobre feminismo 
na internet e 37,5% possuem blogs ou administram 
páginas/grupos e/ou comunidades sobre feminismo 
no facebook. Dados que mostram que, a exemplo de 
diversos movimentos sociais, o feminismo também 
tem se valido largamente das plataformas virtuais 
de comunicação propiciadas pela internet. 

5. CONCLUSÃO
Durante o percurso dessa pesquisa, 

podemos compreender que assim como os outros 
movimentos sociais emergentes nos últimos anos, o 
feminismo também têm se valido dessas 
plataformas virtuais, juntamente com as marchas, 
encontros e outras ações têm alcançado diversas 
jovens através da disseminação e (re) produção dos 
discursos feministas. Como descreve Alvarez 
(2014, p. 45), “as redes ou meios sociais hoje têm 
um papel de destaque, especialmente na 
popularização dos feminismos e na articulação 
desses campos incipientes e mais precarizados”.

Nos diversos estudos realizados sobre 
eventos feministas mostram que esses encontros 
também se constituem como espaços de 
empoderamento. Nesse sentido, analisar o 
movimento através do contexto do Encontro 
Nacional de Mulheres Estudantes e posteriormente, 
a Bienal da União Nacional do Estudantes, nos 
propiciou um campo privilegiado para o estudo da 
participação e da articulação política destas jovens 
dentro do espectro heterogêneo dos diversos 
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coletivos que compõem o movimento estudantil e o 
movimento feminista.

Embora não nos detenhamos buscar e 
analisar de forma detalhada o movimento estudantil 
e seus coletivos componentes, este trabalho nos 
mostrou que assim como o movimento feminista 
em geral, o movimento destas jovens também é 
marcado pela pluralidade, contradições e conflitos 
que, de acordo com Alvarez (2014), caracterizam o 
campo feminista mais amplo. Como dito 
anteriormente, por ser um fenômeno recente e as 
referências bibliográficas sobre o assunto ainda 
serem escassas em nosso país, esperamos contribuir 
para próximas pesquisas na área.

Diante disso, apesar do campo virtual ter 
sido considerado pelas entrevistadas, um espaço 
raso para as discussões feministas, notamos nos 
resultados uma forte relação entre o uso das redes 
sociais e a militância. Desde o uso frequente das 
plataformas para a militância feminista e a 
participação de grupos de discussão feminista nas 
redes às pautas das quais que se fizeram presentes 
em ambos os eventos e em particular o EME, que 
foram iniciadas e repercutidas na internet como 
#meuprimeiroassedio, #meuprofessorassediados e o 
#ForaCunha, que levou às ruas milhares de 
mulheres em todo o país, fenômeno inédito em 
nossa história.

Apesar das divergências, a militância 
estudantil feminista hoje está totalmente integrada a 
internet, elemento fundamental para o aumento da 
adesão das jovens, uma vez que as redes e “as 
comunidades virtuais realizam de fato uma 
verdadeira atualização de grupos humanos que 
eram apenas potenciais antes do surgimento do 
ciberespaço” (Pierre Lévy, 2010, p. 132).
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Resumo: 

A presente pesquisa analisa a participação feminina na política brasileira, especificamente, no município de 

Catalão localizado no estado de Goiás, a partir da Lei n. 12.034 de 2009 (Lei de Cotas), que alterou o artigo 10, 

§3° da Lei n. 9.504 de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições). Segundo a Lei de Cotas os partidos políticos 

devem preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas disputas 

proporcionais. Esta é uma pesquisa quali-quantitativa pois, envolveu levantamento bibliográfico e de dados em 

sítios oficiais e em visita em campo. Historicamente, foi e é construído os papéis de gênero, num processo lento 

e não linear. A atividade política, por exemplo, é tradicionalmente ocupada por homens, pois a mulher ainda é 

concebida por muitos como incapaz de exercer tal atividade. 

Palavras-chaves: Mulher. Política. Gênero 

 

1. Introdução   

  

 O movimento feminista inicia-se no Brasil 

no começo do século XIX com reinvindicações 

acerca do direito ao voto e a vida pública. Nesse 

período, em muitos países, as mulheres não tinham o 

direito ao voto e nem para eleger seus 

representantes. No ano de 1922, nasce a Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino que tinha como 

objetivo além da luta pelo sufrágio feminino e a luta 

ao direito ao trabalho sem a autorização do marido. 

 Em 1932 o presidente da República 

Federativa do Brasil Getúlio Dornelles Vargas 

promulgou o Decreto nº 21.076/32, instituindo o 

Código Eleitoral Brasileiro onde ficou determinado 

em seu artigo 2º que eram eleitores todos àqueles 

cidadãos maiores de 21 anos sem discriminação por 

sexo. A médica Carlota Pereira de Queiroz foi a 

primeira deputada federal do Brasil, eleita em 1933 

pelo estado de São Paulo. 

 Este trabalho propõe-se a analisar o efeito 

da Lei de Cotas na representação feminina no caso 

específico de Catalão no ano de 2016, além de 

acompanhar e investigar se as proposições do ano de 

2017 tratam da questão de gênero.  

 A análise proposta para o presente artigo 

tem como recorte espacial o Município de Catalão, 

situado no sudeste do Estado de Goiás. De acordo 

com os dados do Instituto Mauro Borges de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos referentes 

ao ano de 2014, Catalão está na quinta posição entre 

os dez maiores PIB (Produto Interno Bruto) do 

estado de Goiás, também é o quinto colocado 

segundo o valor adicionado da indústria e o sexto 

colocado segundo o valor adicionado a agricultura. 

 

2 - Uma introdução à discussão de Estado   

  Em uma interpretação materialista de 

Estado, considera-o, de modo geral, uma forma 

independente, que surge da contradição do interesse 

do indivíduo e o da comunidade. Segundo Marx e 
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Engels (2001) essa contradição se baseia na própria 

estrutura social e, em particular, nas classes já 

determinadas pela divisão do trabalho e pela qual 

uma classe domina todas as outras.     

  Segundo Engels (1984) o Estado é um 

produto da sociedade, quando esta alcança certo 

nível de desenvolvimento.   A justificativa para o 

nascimento do Estado está nas classes já 

determinadas pela divisão social do trabalho, que, 

através da disputa de forças pela hegemonia, essa 

entendida enquanto o exercício do poder de uma 

classe sobre a outra, causaria severos danos à 

civilização, podendo-se autodestruir. O Estado foi e 

continua sendo defendido como o instrumento capaz 

de conciliar as classes antagônicas entre si.  Gramsci 

(2002) distingue duas esferas no interior da 

superestrutura, uma é a sociedade política, entendida 

como o conjunto dos aparelhos estatais de coerção 

que assegura via legal a disciplina dos grupos que de 

forma alguma consentem, mas que é constituído 

para toda a sociedade. Já a sociedade civil é formada 

pelos aparelhos privados de hegemonia (por 

exemplo, escolas, sindicatos, partidos políticos, 

Igreja, entre outros), aqueles responsáveis pela 

elaboração e propagação de ideologias enquanto 

concepção de mundo. O somatório dessas duas seria 

responsável por formar o Estado.  

O Estado de acordo com Poulantzas (1977) 

tem uma autonomia relativa a qualquer fração do 

bloco no poder, assegurando o interesse geral da 

burguesia sob a hegemonia de uma das frações.  

Para Gramsci (2002, p. 10), o Estado é “todo o 

complexo de atividades práticas e teóricas com as 

quais a classe dirigente justifica e mantém não só 

seu domínio, mas consegue obter o consenso dos 

governados”. A dominação política não é vista 

apenas como coerção verticalizada por parte dos 

aparelhos de poder, numa via de mão única, mas 

como uma relação difundida pelo conjunto da 

sociedade civil, pela qual os dominados não 

aparecem como meros agentes passivos, pois, em 

diversos momentos, assumem como sua a ideologia 

dominante ou, pelo contrário, organizam resistência 

e oposição a ela.  

Essa desigualdade de poder não pode ser 

pensada somente a partir da categoria classe, mas 

como também de duas outras categorias de análise, 

são elas, raça e gênero. Segundo SCOTT (1995), a 

desigualdade de poder perpassa por três eixos, que 

são os mesmos acima citado. “Gênero é, segundo 

esta definição, uma categoria social imposta sobre 

um corpo sexuado”. (SCOTT 1995, p. 71). A partir 

disso, entende-se porque a participação da mulher 

nos espaços de tomada de decisão, ainda hoje, 

encontra muita resistência. Mesmo com uma 

presidenta eleita por dois mandatos, qual o motivo 

da representatividade feminina nos cargos eletivos 

ser tão baixa? E quem são essas mulheres eleitas? 

Estas mulheres produzem leis que abordam as 

questões de gênero? Estas são algumas questões que 

despertaram o interesse para esta pesquisa e para 

tentar alcançar algumas respostas nos propomos a 

analisar a realidade da cidade de Catalão.  

  3 - Metodologia 

 Essa pesquisa iniciou-se com levantamento 

bibliográfico referente às questões de Estado e 

política a partir das obras de Marx e Engels (2001); 

Engels (1984); Gramsci (2002); Poulantzas (1977); 

Monasta (2008), gênero e política com as obras de 

Scott (1995); PortoGonsalves (2006); Silva, et al 

(2014); Álvarez (2008); Feitosa (2012; Araújo (2005 

e 2010).    Em um segundo momento da pesquisa 

foram realizadas visitas aos sítios do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) e no Centro Feminista de 

Estudos e Assessoria (CFEMEA) onde foram 

colhidos alguns dados para análise. Analisou-se os 

dados de todas as candidaturas, tanto as avaliadas e 

consideradas pelo TSE como aptas quanto inaptas 
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para o processo eleitoral, totalizando 207 

candidatos/as a vereador/a à Câmara Municipal de 

Catalão, além de pesquisar a Lei nº 9.054 de 2009. 

No CFEMEA analisou-se o quadro comparativo 

referente as candidaturas por sexo as Câmaras 

Municipais da região Centro-Oeste nos anos de 

2004, 2008 e 2012.      

 

4 – Resultados e Discussão 

Em 2016, foram eleitos/as dezessete 

vereadores/as de um total de duzentos e sete 

candidatos/as no município de Catalão. Foram 

eleitos quinze homens e duas mulheres e, mesmo a 

Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei de 

cotas) tendo sido cumprida nas eleições, este fato 

não foi suficiente para estabelecer um quantitativo 

de candidatas eleitas maior. Essa baixa 

representatividade feminina não é uma exceção, mas 

a regra no Brasil e é o tema de várias pesquisas 

como Araújo (2005 e 2010), Alvarez (2008).  

Segundo Álvarez (2008), as ações para 

transformação da distribuição de poderes entre os 

gêneros envolvem ações estruturais.  

Em 2009, a Lei no 9.504, de 30 de setembro 

de 1997, passou a vigorar com algumas alterações 

no projeto original, entre elas, o parágrafo 3º do 

artigo 10, que retirou “deverá reservar” e colocou 

“preencherá”. Nesse parágrafo é designado que cada 

partido ou coligação deverá preencher o mínimo de 

30% para candidaturas de mulheres e o máximo de 

70% para candidaturas de homens. Ou seja, os 

partidos e coligações tem que garantir que 30% dos 

registros de candidaturas sejam de mulheres mas, o 

TSE ainda avalia as candidaturas para determinar se 

estão ou não aptas para participarem do processo 

eleitoral. Sobre o descumprimento desse artigo não 

vem expresso em lei nenhuma ação, ficando a cargo 

da instância judicial analisar e julgar.     

Em pesquisa feita pelo CFEMEA, temos 

um quadro comparativo de candidaturas ao cargo de 

vereador/a por sexo nos estados e no Distrito Federal 

do ano de 2004 a 2012. De acordo com essa 

pesquisa no estado de Goiás nos anos de 2004, 2008 

e 2012 a porcentagem de candidaturas de homens 

representou 77,9%, 78,6% e 67,2%, 

respectivamente, enquanto que a porcentagem de 

candidaturas de mulheres representou 22,1%, 21,4% 

e 32,6%. Se somado 67,2% com 32,6% referentes ao 

ano de 2012 faltam 0,2%, que é o quantitativo de 

pessoas que não informaram o sexo, o que nos 

remete a outra questão que ainda não foi 

contemplada que referente a comunidade LGBTT.  

Como não há uma punição estabelecida as 

coligações que não cumprem o estabelecido, 

observa-se que nos anos de 2004 e 2008 as cotas não 

foram cumpridas.  

 A partir de dados colhidos no sitio do TSE 

(Tribunal Superior Eleitoral) referentes ao estado de 

Goiás no ano de 2016 constatou-se que o percentual 

pouco mudou em relação a representatividade 

feminina na participação da disputa eleitoral; 

enquanto em 2016 a candidatura de mulheres 

representou 32,4% em 2012 essa candidatura 

representou 32,6%. Em Catalão no ano de 2016, 

duzentos e sete pessoas se candidataram ao cargo de 

vereador/a, desse total 70 eram mulheres, isso é 

34%, e 137 homens o que representa 66%. Nessa 

eleição a disputa foi entre sete coligações e um 

partido sem coligação – o PSOL – que inclusive 

apresentou como candidata majoritária uma mulher. 

Todas as coligações cumpriram a Lei de Cotas para 

mulheres.  

  O percentual de mulheres eleitas é muito 

menor que a sua representatividade na disputa 

eleitoral ao cargo de vereador/a em Catalão no ano 

de 2016 – apenas duas vereadoras. Enquanto a 

porcentagem de candidaturas aptas e inaptas de 
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mulheres na participação do processo político-

eleitoral foi de 34% a quantidade de eleitas não 

alcançou nem a metade do número total de 

eleitos/as, foram 12%.  E 88% do total eleito foram 

de homens.   As duas mulheres eleitas receberam 

uma quantidade bastante expressiva de votos, bem 

superior à de muitos homens. Rosângela Santana 

Ferreira recebeu 1.056 votos e a Silvia Aparecida 

Rosa recebeu o quantitativo de 1.253 votos. O atual 

presidente da câmara recebeu 1.683 votos e sete 

homens eleitos tiveram menos de 1.000 votos. As 

duas mulheres eleitas têm um histórico de trabalhos 

junto à comunidade, sendo a primeira com trabalhos 

junto a Associação de Diabéticos e a segunda com 

trabalhos em várias frentes como associações de 

bairros e Conselho tutelar na cidade. Também não é 

a primeira vez que mulheres são eleitas vereadoras 

na cidade em diferentes partidos. Os dados nos 

levam a inferir que não há uma grande resistência da 

comunidade à candidatura de mulheres.   

Outro dado, também colhido pós-período eleitoral 

no sítio do TSE é bastante relevante a essa pesquisa, 

pois demonstrou que de 17 candidatos que não 

receberam nenhum voto 13 são mulheres, isso 

representou 19% do total dessas candidaturas, 

enquanto 4 eram homens, o que correspondeu a 3% 

do total dessas candidaturas. Além disso, muitas 

mulheres receberam votação pouco expressiva. Elas 

também eram maioria entre os candidatos/as com 

menor número de votos recebidos. Ainda destaca-se 

que dessas 13 mulheres somente 1 estava inapta 

pois, teve a candidatura indeferida e dos 4 homens 2 

estavam inaptos pois, renunciaram. Outro elemento 

importante é sobre o financiamento dessas 

campanhas. Das 13 candidatas somente uma recebeu 

apoio dos partidos em recursos de campanha, além 

de receber doação de outros candidatos, das outras 

12 somente 1 recebeu apoio financeiro de pessoa 

física, além de ter recebido apoio material de outros 

candidatos, as 11 restantes se dividiram nas que não 

receberam nenhum apoio financeiro e nem material 

composto por 5 mulheres e as que receberam apenas 

doação de candidatos no valor de R$ 150,00 com 6 

mulheres.       

 Se levarmos em consideração que essas 

candidatas participaram do pleito eleitoral apenas 

para cumprir o percentual legal constataremos uma 

fragilidade da própria Lei de Cotas, pois o 

percentual mínimo não seria alcançado caso elas não 

se submetessem a participar do pleito. Dessa forma, 

por exemplo, ao subtrairmos essas 17 candidaturas 

constatamos que 3 das 7 coligações não alcançariam 

o percentual mínimo de 30% e o partido sem 

coligação e as outras 4 coligações permaneceriam  

cumprindo com o mínimo de 30% previsto na Lei de 

cotas.  As 3 coligações supracitadas são: Coragem 

Para Reconstruir I (PRP/DEM/PRTB) com 21% de 

candidaturas de mulheres, Catalão Não Pode Parar 

(PSDB/ REDE/PSB/PTN) com 28% e Por Amor A 

Catalão (PROS/PT/PCdoB/PV/PDT) com 29%.  

 Estes dados revelam que muitas mulheres 

candidatam-se apenas para que a coligação consiga 

cumprir o percentual exigido na Lei. Com isso 

constatou-se que os partidos e coligações se 

preocuparam em cumprir a lei, assim inserindo 

mulheres no processo eleitoral, mas sem nenhuma 

preocupação em viabilizar essas candidaturas, pois 

em relação aos recursos de campanha, sejam 

financeiros e/ou estimáveis, das 13 candidaturas que 

não receberam nenhum voto somente 1 recebeu 

recursos de campanha do partido.  

Em outra parte da pesquisa analisou-se o 

perfil dos candidatos eleitos a partir, principalmente, 

de dados retirados do TSE. Candidatos que já tinham 

um contato com a política através de instituições 

políticas e representativas seja direta, cargos eletivos 

ou por nomeação, ou indiretamente, no caso de 

alguns cargos públicos, ou através de outras 
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instituições que são desmembradas do Estado, como 

os sindicatos, apresentaram maior chance de se 

eleger, visto que dos eleitos em 2016 cinco já 

exerciam o cargo de vereador, dois servidores 

públicos, dois professores, uma assistente social e 

um outro que exerceu a função de subsecretário na 

Secretaria de Agricultura de Catalão no mandato 

anterior.   Somando o total de eleitos envolvidos de 

forma direta e indireta na política temos o resultado 

de 11, o que em porcentagem significa 65% do total 

de eleitos. Com isso, podemos concluir que aqueles 

que têm um “capital político” ou uma “tradição” 

política tem um maior potencial em ser eleito.    

Segundo Silva et al (2014) um dos fatores 

que contribuem para a eleição e reeleição desses 

candidatos é a preferência dos agentes financiadores 

em investir em candidaturas com maior potencial de 

conquista de cargos eletivos pois acreditam que estes 

terão mais chance de serem eleitos e assim ser 

representante dos seus interesses dentro do Estado.    

Isso acaba por exercer grande influência na 

conquista e reconquista do cargo eletivo, visto que o 

financiamento de campanha exerce muita influência 

na obtenção de cargos políticos. Com isso, as 

mulheres saem em desvantagem, pois, em geral, são 

os homens que são a preferência dos agentes 

financiadores por terem um maior capital político 

em uma sociedade historicamente marcada pelo 

patriarcalismo e o machismo. 

Depois de analisar o perfil de todos/as 

candidatos/as eleitos/as em 2016 no município de 

Catalão constatou-se que eles fazem parte de uma 

pequena elite política, tanto os homens quanto as 

mulheres. Não teve nenhum caso de pedreiro, no 

caso de homens, e muito menos de dona de casa ou 

auxiliar de serviços gerais, no caso das mulheres, 

que se candidataram e foram eleitos (as). E que o 

fato de os agentes financiadores escolherem aqueles 

já com capital político acaba se tornando um 

obstáculo ao financiamento das candidaturas de 

mulheres, pois, historicamente, e por isso 

majoritariamente, quem exerce o papel de cuidar das 

questões administrativas e políticas do Estado são os 

homens.      

Também se analisou a atuação dos/as 

vereadores/as de Catalão, no que se refere ao 

trabalho legislativo. No decorrer desse ano de 2017 

foram feitas visitas à Câmara Municipal de Catalão 

para fazer um estudo das proposições dos/as 

vereadores/as. Do início de 2017 até a última 

semana de julho os/as vereadores/as e o prefeito 

fizeram várias proposições num total de sessenta e 

oito Projetos de Lei, oito Projetos de Decretos 

Legislativos e oito Projetos de Resolução. 

A análise de todo esse material foi realizada 

no intuito de identificar aqueles projetos que 

abordaram questões de gênero.  No total de oitenta e 

quatro proposições, somente um Projeto de Lei 

atentou para questão de gênero. Esse foi o Projeto de 

Lei nº 23/2017 de autoria do vereador Rodrigo Alves 

Carvelo que “Proíbe a contratação em cargo 

comissionado de pessoas condenadas por crimes de 

violência doméstica previstos pela Lei Maria da 

Penha”. Porém, esse projeto foi considerado 

inconstitucional por desobedecer aos pilares 

descritos na Constituição Federal, Estadual e na Lei 

Orgânica Municipal.   A partir desse dado surgiu 

uma indagação: Por que as mulheres eleitas não 

tiveram nenhuma atuação referente à questão de 

gênero? Segundo Kofman (2005), a luta não acaba 

ao ser eleita, mas, além disso, ainda tem que 

constituir nesses espaços institucionais a 

possibilidade de luta de mulheres em situação de 

opressão. Desta forma, observou-se que mulheres 

eleitas sem uma relação construída com as questões 

de gênero em atividades políticas ou em movimentos 

sociais não representam a garantia de um mandato 

que tenha como centralidade as questões de gênero, 
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o que não se verifica no caso das eleitas na cidade na 

eleição tratada.    É necessário que essas mulheres 

cheguem às esferas de poder do Estado com 

consciência de gênero e entendendo que têm em 

mãos um instrumento de combate a essa sociedade 

marcada historicamente pelo machismo, e a partir de 

suas ações (dentro dessas estruturas) ela pode afetar 

(impactar de forma positiva) diretamente a vida das 

mulheres brasileiras, principalmente àquelas 

pertencentes à classe trabalhadora. Desta forma, 

entende-se que não bastam leis que garantam uma 

participação de mulheres nas eleições, é necessário 

garantir uma cota no quantitativo de mulheres eleitas 

e não apenas candidatas para tentar mudar este 

quadro. Por outro lado, entende-se que o principal 

empecilho é, ainda, a formação política das mulheres 

para a vida pública e para o exercício de cargos 

neste espaço, entendendo que é necessária uma 

atuação de mulheres conscientes da luta e de sua 

representatividade.  

5 – Considerações Finais 

Essa pesquisa constatou que os partidos 

políticos e as coligações do município de Catalão 

cumpriram com que determina a Lei de cotas nas 

eleições para vereador/a do ano de 2016. Porém, 

muitos só alcançaram o percentual mínimo de 30 % 

exigido na lei mencionada porque mulheres foram 

postas somente para viabilizar as exigências legais e 

este fato não foi, em alguns momentos sequer feito 

de forma disfarçada. Sendo que, os dados colhidos 

no TSE referentes à votação de cada candidato 

eleito, demonstra o que Feitosa (2012, p. 164) 

constatou com as pesquisas de opiniões que 

mostraram a predisposição do eleitorado brasileiro 

em votar em homens e mulheres em proporções 

semelhantes. Um dos fatores, percebidos durante 

essa pesquisa, responsável por esta sub 

representatividade feminina na política é o fato de a 

mulher, geralmente, não ter as características que 

façam os agentes financiadores ter a confiança de 

que financiando tal campanha a candidata será 

eleita, uma dessas características é o capital político.  

Outra constatação foi a de que as duas 

mulheres eleitas ao cargo de vereadora em Catalão, 

no ano de 2016, até o fechamento dessa pesquisa 

(julho de 2017), não legislarem em prol das questões 

de gênero.  Visto isso, conclui-se que para uma 

participação igualitária entre os gêneros na disputa 

eleitoral só será possível se os partidos políticos não 

representassem instituições tão resistentes a abrir-se 

a participação feminina na política, como aponta 

Feitosa (2012). Aponta-se também, para o despertar 

da consciência de gênero das mulheres a partir dos 

aparelhos ideológicos do Estado, quais sejam, as 

escolas, sindicatos e até o próprio partido político, 

para que essas entendam que a partir do momento 

que são eleitas, as suas ações dentro dessas 

estruturas de poder, podem refletir positivamente na 

vida das mulheres brasileiras, principalmente 

àquelas pertencentes à classe trabalhadora.          
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Resumo: Com o advento da modernidade atingindo as áreas rurais os pequenos agricultores, pertencentes à 

agricultura familiar, sofrem impactos consideráveis em que pese aos seus meios de produção e de vida. Diante 

disso, o presente trabalho pretende  analisar a resistência dos camponeses da comunidade Ribeirão, localizada 

no município da cidade de Catalão, Estado de Goiás, frente às inúmeras afrontas que padecem como: a evasão 

de nativos para a cidade em busca de emprego (fragilizando a tradição da comunidade); problemas com a 

escassez de água (que atinge a cidade e, por tabela, a comunidade e seu plantio); etc.  Assim sendo, por meio de 

uma pesquisa bibliográfica firmada em autores expressivos na área como Maniglia (2009), Kautsky (1986), 

Chayanov (1974) etc, e no trabalho desenvolvido por Guimarães (2010),  foi possível discorrer e construir um 

norte para o presente estudo.  

 

Palavras-chave: Comunidade Ribeirão. Catalão/GO. Camponeses. Direito Agrário. Resistência.  

_______________________________________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO 

 

 Os camponeses da Comunidade Ribeirão, 

localizada no município de Catalão (GO), banhada 

pelo Ribeirão Samambaia, lutam pela permanência 

em seu território, por direitos que lhes são devidos e 

políticas públicas que garantam a dignidade da 

comunidade, a fim de salvaguardar a cultura e o 

envolvimento com a terra, por intermédio de 

Movimentos Sociais Camponeses. 

A persistência dos camponeses em permanecer 

nas terras, mesmo diante a árdua dificuldade em 

lidar com o binômio tradicional e moderno, 

assentada no trabalho e na relação com a terra, é 

pauta de debates que buscam a preservação dessas 

comunidades.  

Nessa conjuntura, os camponeses têm 

demonstrado a persistência em resistir à imposição 

dos novos meios de produção e a ausência de 

políticas públicas assistencialistas efetivadas, 

revelando, assim, o interesse em se organizar para 

solucionar os conflitos vivenciados e garantir a 

permanência na terra com a devida dignidade, fato 

comprovado pelas inúmeras reuniões e 

manifestações feitas. 

A importância do estudo da comunidade 

Ribeirão faz-se devido à possibilidade de existirem 

outras comunidades rurais que sofram assédios 

“modernizadores” em outros locais em Goiás, do 

Centro Oeste Brasileiro, e mesmo do Brasil como 

um todo. O conflito entre as práticas, usos e 

costumes usualmente consagrados na lida rural do 

campesionato brasileiro como as novas exigências 

de produção em larga escala, com agrotóxicos e 

maquinário intensivo pode fazer surgir conflitos que 

serão resolvidos à luz do Direito Agrário. 

Ocorre, todavia, que a comunidade Ribeirão 

apresenta importância muito significativa na 

economia e no desenvolvimento social do Município 

de Catalão, tendo em vista que predomina a 

produção agropecuária na comunidade com o plantio 

de hortaliças, grãos, criação de suínos, produção 

leiteira dentre outros, um exemplo é a feira das 

Mulheres Camponesas do bairro Ipanema, ocorrida 

na cidade. 

Doutra banda, a comunidade luta para preservar 

suas origens históricas e culturais. Sendo assim, é 

formada por representantes do Movimento 

Camponês Popular e demais representantes rurais 

para manter viva a comunidade e seus movimentos 

culturais. Na comunidade existe o Centro 

Comunitário, a Escola Municipal Limírio Marinho 

da Fonseca (desativada) e uma quadra de esportes, 

esta utilizada para comemorações religiosas anuais, 

como a festa de Nossa Senhora da Abadia, São 

Sebastião e São Geraldo. 

Destarte, é importante validar que é atual a 

conjuntura doutrinária da função social do imóvel 

rural na área do Direito Agrário, sob a qual gravitam 

as atividades agrárias. Sendo assim, O Estatuto da 

Terra e a própria Constituição Federal trazem em 

seu bojo a preocupação com a função social da 

propriedade da terra, sendo também a preocupação 

com o meio ambiente um cerne da função social. 

Nessa esteira, a Constituição Federal, em seu 

artigo 225, elenca a necessária preservação do meio 

ambiente, sendo ela essencial para a qualidade de 

vida. Assim, esbarra-se em outro princípio 

fundamental da República, que é a dignidade da 
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pessoa humana, como bem expressa o art. 1º, inciso 

III, da Constituição Federal. 

O estudo é de suma relevância para o Direito 

Agrário, uma vez que este tem sua própria gênese 

arraigada na origem do homem sobre a terra que, por 

sua vez, por questões de sobrevivência, necessitou 

retirar da terra o sustento. É o que pensa Benedito 

Ferreira Marques (2007), ao considerar que o Direito 

Agrário remota os primórdios da própria civilização. 

Nesse âmbito, surgem os camponeses, que 

retiram da terra sua subsistência e nela permanecem 

em razão da tradição familiar e da preservação da 

cultura. Sem dúvidas, com os desafios que os 

camponeses enfrentam para se manterem intactos 

em suas propriedades é desafiador à comunidade. 

A demanda pela terra, sem resquício de dúvida, 

tem assumido uma forma de Direitos Humanos, 

sendo que a ligação do homem, por intermédio da 

cultura, não assume um papel meramente físico com 

a terra, mas também cultural, com fins de manterem 

vivas as comunidades tradicionais, os movimentos 

culturais, as lembranças dos povos e o labor na terra. 

Assim, Paulo Torminn Borges define o Direito 

Agrário como:  

 
um conjunto sistemático de normas jurídicas que visam 

disciplinar as relações do homem com a terra, tendo em 

vista o progresso social e econômico do rurícola e o 

enriquecimento da comunidade (BORGES, 1994, pág. 
17). 

 

 À vista desse conceito e da máxima do 

progresso social, pode-se aferir que a relação do 

homem com a terra deve obedecer a produtividade, 

consciente e socioambiental – como cerne da função 

social da propriedade – e a justiça social, esta, por 

sua vez, esbarra-se nos Direitos Humanos enquanto 

dignidade de vida e igualdade de direitos. 

Nesse sentido, é possível aferir que a luta do 

movimento camponês da comunidade Ribeirão não é 

apenas estritamente com a terra, mas com a 

dignidade humana, com direito à educação, moradia, 

qualidade de vida, produção, preservação cultural, 

pela vida como um todo. 

Desse modo, o presente trabalho demonstra 

relevância, pois, ao tratar os camponeses não se 

preocupa apenas em trabalhar com teorias ou fatos 

históricos já existentes no Brasil, ao contrário, 

pretende analisar uma comunidade que possui 

importância para o município de Catalão, com vistas 

à pesquisa de campo, contato com os camponeses, 

sua cultura, problemas, chagas, lutas e conquistas. 

Assim, ao analisar a relação do camponês com a 

terra, sua função social (ao observar o papel que a 

comunidade Ribeirão desempenha na terra), os 

aspectos socioambientais (em que pese a discussão 

da crise hídrica) e a dignidade da pessoa humana 

(com estudo das ações que têm massacrado a 

comunidade), o presente estudo debruça nas 

matrizes históricas da luta do homem não somente 

pela terra, mas pela dignidade no campo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Com o fito de obter qualidade no arcabouço 

teórico, proponho dedicar-me às leituras e pesquisas 

de cunho bibliográfico, buscando textos que 

contribuam teoricamente para o presente estudo. 

Sendo assim, para o desenvolvimento da 

pesquisa fora realizada uma revisão bibliográfica do 

tema proposto envolvendo autores como Guimarães 

(2010), Chayanov (1974) entre outros. Dentre esses 

materiais, serão abordados livros nacionais e 

estrangeiros, periódicos, revistas jurídicas 

especializadas e materiais encontrados e 

selecionados através da internet. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A terra é a grande provedora das necessidades 

do homem, é dela que se tira o sustento, o modo de 

vida, a cultura, o vestuário, em linhas gerais, toda a 

vida.  Assim sendo, o Direito Agrário surge 

exatamente nessa perspectiva, na relação homem e 

terra, visando sua função social. Em que pese ao 

Direito Agrário e sua vertente social, Maniglia 

(2009) afirma o seguinte: 

 
Se os propósitos do Direito Agrário pudessem ser 

aplicados automaticamente, sem manuseios de 
interesses políticos e de expedientes outros de 

favorecimentos pessoais, ou, ainda, sem a finalidade de 

atender a grupos privilegiados que desfrutam da terra 

como reserva de valor, o Direito Agrário seria, sem 
dúvida, um grande alento para as questões sociais em 

geral e, especialmente, para aquelas relativas à fome, 

ao meio ambiente e à garantia, em parte, de direitos 

humanos tidos como essenciais, firmadores das 

necessidades básicas (MANIGLIA, 2009, p. 23-24). 

 

Para uma visão geral do presente estudo, é 

importante ressaltar, inicialmente, o movimento 

camponês, enquanto movimento social, com fins de 

se manter viva a tradição. Para tanto, o foco a ser 

tratado é o da comunidade Ribeirão que “é dividida 

pelos próprios moradores em Ribeirão de ‘baixo’ e 

Ribeirão ‘de cima’, delimitada pelo Ribeirão 

Samambaia [...], que corta a Comunidade. 

Atualmente há 119 famílias residentes, perfazendo 

um total de 343 moradores” (GUIMARÃES, 2010, 

p. 25). 

Kautsky (1986, p. 117) menciona que, muitas 

vezes, o camponês é visto como um “fanático da 

terra”, nesse passo, demonstra o amor do camponês 

com a terra onde habita. Em que pese à comunidade 

Ribeirão e a luta do seu povo por meio de 

Movimentos Sociais, como forma de organização 
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para manter viva sua comunidade, é importante 

trazer a lume o Direito Agrário Humanístico, isto é, 

que transcenda apenas a ideia de homem versus 

terra, mas que pense em uma ideia de território: 

 
que amplia a relação entre sujeito e terra, calcada 

meramente em razão das necessidades vitais, mas 

resgata o elo histórico entre as subjetividades coletivas, 

como indígenas, quilombolas e comunidades 
tradicionais (seringueiros, pescadores, quebradeiras de 

coco, faxinaleneses, geraizeiros) com acesso à terra, 

que implica no acesso à história, à religião, às crenças e 

ao meio ambiente. A relação não é tão somente da terra 
em si mesma, mas do que ela representa para esse povo 

(CANUTO; GORSDORF, 2007, p.170). 

 

Para Guimarães (2010), o camponês não está 

sujeito ao desaparecimento, uma vez que:  

 
mostra a capacidade do camponês de/em (Re)Existir 

apesar da pressão do capital, representado pelos 
latifundiários, grileiros e agronegócio, cito como 

exemplo as lutas de  resistência de Trombas e Formoso, 

Contestado, Canudos, entre outros (GUIMARAES, 

2010, p. 36). 

 

A organização é uma forma de se manter viva a 

luta pelos interesses. Assim: 

 
Os movimentos socioterritoriais têm o território não só 

como trunfo, mas este é essencial para sua existência. 

Os movimentos camponeses, os indígenas, as 

empresas, os sindicatos e os estados podem se 
constituir em movimentos socioterritoriais e 

socioespaciais. Porque criam relações sociais para 

tratarem diretamente de seus interesses e assim 

produzem seus próprios espaços e seus territórios 
(FERNANDES, 2005b, p. 8).  

 

Assim, as organizações em Movimentos Sociais 

demonstram o descontentamento com a real situação 

em que se encontram os camponeses. Visto isso, 

observa-se que não é hodierna a ideia de 

organização, tanto que, 

 
no decorrer da História do Brasil, existiu e continua a 
existir uma gama diversa de Movimentos Sociais no 

campo, resultado da organização dos trabalhadores 

rurais e camponeses que lutam contra as injustiças nas 

quais são vítimas. Estes movimentos negam 
sistematicamente a face mais perversa e específica do 

desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, 

que é: a não realização da Reforma Agrária 

(MITIDIERO JÚNIOR, 2002, p.11). 

 

Nessa esteira, os camponeses se firmam pela sua 

identidade, pela formação do seu trabalho com vistas 

a salvaguardar a própria identidade camponesa. É o 

que se vê na contribuição de Chayanov (1974, p. 

47):  
[…] la unidad económica familiar que no recurre a 

fuerza de trabajo contratada, la composición y el 

tamaño de la familia determinan íntegramente el monto 

de fuerza de trabajo, su composición y el grado de 
actividad, debemos aceptar que el carácter de la familia 

es uno de los factores principales en la organización de 

la unidad económica campesina(CHAYANOV, 1974, 

p.47).  

 

Destarte, para o camponês, a terra não significa 

apenas uma mercadoria, mas é compreendida como 

um patrimônio familiar, como lugar onde constrói e 

mantém a família. Assim,  

 
essa racionalidade camponesa, enquanto conjunto de 

valores que move o sujeito social camponês apoia-se 

em dois elementos centrais: a garantia continuada de 

reprodução social da família seja ela a família singular 
o ampliada, e a posse sobre os recursos da natureza. A 

reprodução social da unidade de produção camponesa 

não é movida pelo lucro, mas pela possibilidade 

crescente de melhoria das condições de vida e de 
trabalho da família (CARVALHO, 2005, p.170). 

 

Pelo dito, mostra-se que todos os autores citados 

demonstram o interesse dos camponeses em se 

manterem na terra, nessa direção, as ciências sociais 

se entrelaçam no sentido de envolver tanto o estudo 

do Direito Agrário, quanto à perspectiva dos 

Direitos Humanos, haja vista que a permanência da 

comunidade Ribeirão em suas terras significa 

manter-se com dignidade, preservando a cultura e a 

essência do povo (OPTZ, 2007). 

Nessa discussão, acerca do Direito Agrário, urge 

a necessidade de traçar a tão importante função 

social da propriedade, tendo em vista ser um dos 

principais objetivos, se não o, do uso da propriedade, 

conforme visão jus-agrarista. Portanto, Leon Duguit 

(1912) – enquanto um dos mais importantes autores 

a trazer à baila a concepção de propriedade com fins 

de coletividade – é de suma importância para o 

presente estudo, com vistas a explicar que a 

permanência da comunidade Ribeirão significa o 

bom uso da terra.  

Nesse sentido: 

 
sin embargo, la propiedad es una instituión juridica que 
se ha formado para responder a una necesidad 

económica, como por otra parte todas las instituciones 

jurídicas, y que evoluciona necesariamente con las 

necesidades económicas mismas. Ahora bien, en 
nuestras sociedades modernas la necesidad económica, 

a la qual ha venido a responder la propiedad institución 

jurídica, se transforma profundamente; por 

consiguiente, la propiedad como institución jurídica 
deve transformarse también. La evolución se realiza 

igualmente aquí en el sentido socialista. Está también 

determinada por una interdependencia cada vez más 

estrecha de los diferentes elementos sociales. De ahí 

que la propiedad par decirlo así, se socialice. Esto no 

significa que llegue a ser colectiva en el sentido de las 

doctrinas colectivistas; pero significa dos cosas: 
primeramente, que la propiedad individual deja de ser 
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un derecho del individuo, para convertirse en una 

función social; y en segundo lugar, que los casos de 
afectación de riqueza a las colectividades, que 

juridicamente deben ser protegidas, son cada día más 

numerosos (DUGUIT, 1912, p.27). 

 

A função social da propriedade é um direito 

fundamental dentro do ordenamento jurídico 

constitucional, consagrada no Art. 5º, XXII da 

Constituição da República, também, no bojo do 

Estatuto da Terra, mais especificamente em seu 

artigo 2ª, § 1º, o qual apresenta requisitos 

simultâneos que atendem a função social da terra. 

Não nos olvida dizer que atender a função social 

da terra é de suma importância para a erradicação 

das desigualdades sociais e regionais, em que pese a 

destruição de terra – com fins de reforma agrária. No 

presente estudo, vela ressaltar essa questão, pois, no 

seio da função social debruça, além da 

produtividade, ou seja, da própria terra, o bem-estar 

daqueles que labutam na terra, por consequência, de 

suas famílias.  

 
Por seu turno, a obediência ao princípio constitucional 
da função socioeconômica da propriedade está fazendo 

com que o proprietário esteja contribuindo para 

construir uma sociedade livre, justa e solitária, 

garantindo o desenvolvimento nacional, erradicando a 
pobreza e a marginalização, e reduzindo as 

desigualdades sociais e regionais, bem como 

promovendo o bem-estar de todos (BARROSO; 

PASSOS, 2004, p.24). 

 

Nesse aspecto, a comunidade Ribeirão, do 

município de Catalão, face às ações que a massacra, 

necessita de maior observância, sobretudo, de 

estudos voltados à comunidade em nome da 

preservação local, com alicerce nos próprios Direitos 

Humanos, enquanto vida digna.  

 
As cidades precisam da produção de alimentos 

fornecidos pelas pequenas propriedades rurais e esses 

estratos de produtores carecem de políticas agrícolas 

que viabilizem sua produção – e suas condições de 
sobrevivência. Todas as decisões inerentes a esse setor 

são elaboradas por segmentos – órgãos institucionais – 

que, nem sempre, possuem autoridade/conhecimento, 

competência, dignidade e interesses para tais cargos e 
decisões. As necessidades mais emergenciais desses 

produtores têm sido ignoradas em nível de todas as 

instâncias governamentais, comprometendo 

diretamente a qualidade de vida – a dignidade dos 
trabalhadores rurais (MENDES, 2005, p. 48). 

 

Pelo dito, o estudo que ora se apresenta tem 

análise neoconstitucional, uma vez que se pauta na 

função social da terra e na dignidade da pessoa 

humana, alicerces amplamente assegurados pela 

Constituição da República. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

À vista disso, os autores supramencionados 

revelam-se necessários para a presente pesquisa, 

com o fito de um arcabouço teórico com qualidade e 

com vistas à coerência metódica. 

É cediço, como apresentado, que a comunidade 

Ribeirão passa por problemas que enfadam sua 

própria existência, todavia, os camponeses 

desempenham um papel importante na economia 

urbana – do Município de Catalão – além do que, 

para que se atenda a função social da propriedade 

rural, é necessário também propiciar dignidade de 

vida, como base estrutural de Direitos Humanos.  
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Resumo: A Piracanjuba uma das empresas mais conceituadas no ramo alimentício de laticínios encontra-se 

no cenário comercial no Brasil desde 1995, expandindo seu portfólio de produtos e serviços para tornar mais 

saudáveis e felizes a vida de seus clientes e colaboradores. Neste artigo abordou-se a história desta empresa e 

como diante um cenário de crise, fez com que se utilizasse um método não muito comum diante esta situação, 

o incentivo salarial para seus colaboradores, incorporando ferramentas de treinamento e reconhecimento de 

esforço e aprimoramento de conhecimento pessoal, aplicando promoções e incentivos àqueles que se dedicam 

a melhorar a marca e os produtos destinados aos consumidores.  

 

Palavras-chave: Crise no Brasil. Piracanjuba. Inovação. Produtos laticínios. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Desde sua criação em 1955 na cidade que 

possui seu nome no interior goiano, a empresa 

Piracanjuba passou por constantes mudanças, 

mudanças estas importantíssimas para seu 

crescimento, estabelecendo-se no patamar de umas 

das empresas mais importantes do Brasil. 

 
Figura 1. Fundação do Laticínio Piracanjuba na cidade 

de Piracanjuba (GO) em 1955 

 
Fonte: Site Piracanjuba (2017) 

 

Estar presente na vida das pessoas, oferecendo 

produtos e serviços que as tornem mais saudáveis e 

felizes, com o objetivo de agregar valores à 

empresa, parceiros, colaboradores e acionistas, com 

sustentabilidade, é a missão da empresa. 

Ser uma empresa responsável, competitiva, 

inovadora e reconhecida nacional e 

internacionalmente por oferecer produtos e serviços 

de alta qualidade, é a sua visão. 

Os produtos da Piracanjuba, empresa esta, 

eleita como uma das marcas mais presente nos lares 

brasileiros, possuem qualidade já provada por todos 

os consumidores, firmando a credibilidade e 

confiança junto a eles. 

A empresa passou por constantes mudanças 

desde sua criação, nesses mais de 60 anos de 

mercado, de dedicação e comprometimento com 

seus clientes, mudanças estas necessárias para 

melhor atender as inúmeras demandas de seus 

consumidores. 

O mercado de lacticínios é muito sensível a 

quaisquer variações, e enfrentar estes desafios não é 

uma tarefa fácil, mas a Piracanjuba sempre esteve 

comprometida a encarar todos os obstáculos que 

fossem postos a ela. 

 

2. METODOLOGIA 
 

O método utilizado foi a revisão de artigos, na 

base de informações disponível na home page da 

indústria e em reportagens disponíveis na internet 

baseados na análise qualitativa e quantitativa sobre 

a inovação mediante a crise. Para complementar o 

artigo, pesquisaram-se várias referências 

bibliográficas em sites acadêmicos referentes à 

história da empresa como também a inovação em 

diversos produtos contendo composições inéditas e 

a eliminação de outras que prejudicam a saúde de 

quem tem algum tipo de intolerância, além de 

buscar informações importantes de como a empresa 

se manteve sólida diante a crise e que ferramentas 

utilizaram para vencer essa barreira. A pesquisa foi 

feita por artigos e sites em português, sendo a 

maioria publicações a partir do ano de 2013. Outros 

artigos foram lidos anteriormente para iniciar a 

referência bibliográfica com dados mais relevantes. 

A partir do início, foram coletados mais artigos que 

abordavam o tema e selecionado partes 

importantes. Foram lidos mais artigos do que os 
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que foram abordados na revisão bibliográfica. Para 

a pesquisa no site acadêmico, utilizaram-se 

palavras-chave como “crise no Brasil”, 

“Piracanjuba”, “inovação”, “produtos laticínios”. O 

artigo se propõe a levar ao público alvo maior 

conhecimento sobre esse case da Piracanjuba sobre 

como utilizar de inovação para diminuir o impacto 

da crise no mercado de laticínios. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Rodrigues (2004), estratégia são ações 

que levam em conta o produto, o preço, a 

distribuição e a comunicação e permitem que a 

empresa se desenvolva. De acordo com Sanchez e 

Cantarero (2003), a estratégia é o meio pelo qual a 

organização pode sustentar a sua continuidade e, ao 

mesmo tempo, facilitar a sua adaptação a um 

ambiente em contínua transformação, ganhando 

uma vantagem competitiva que permite o 

desenvolvimento e o crescimento contínuo. 

Utilizando este mesmo pensamento a Piracanjuba 

usa as estratégias a seu favor, sempre inovando para 

trazer o melhor a seus consumidores.  Conforme 

Fisk (2009), a estratégia de marketing define o 

modo como as marcas, os produtos, a distribuição e 

as mensagens e suportes de comunicação devem ser 

desenvolvidos e usados para alcançar o sucesso. A 

possibilidade de trazer um rosto a marca, 

reforçando seu compromisso com seus clientes 

sempre foi uma preocupação da empresa, pensando 

nisto a atriz Bruna Marquezine, foi selecionada 

para fazer parte deste projeto, como ela mesma é 

intolerante a lactose, sua imagem na linha de 

produtos zero lactose foi um sucesso, pois 

reforçava a preocupação que a empresa tinha com 

seus consumidores. Ferrell, Hartline, Levy, 

Dionisio e Rodrigues (2000) afirmam que na 

estratégia de marketing é definida a forma de como 

a empresa irá satisfazer as necessidades e desejos 

dos seus clientes. 

 
Figura 2. Intolerante à lactose, atriz participa de 

comerciais da marca 

 
Fonte: Portal da Propaganda (2015) 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Linha do tempo da produção na 

Piracanjuba 
 

Em 1955 foi fundado o Laticínios Piracanjuba, 

situada na cidade de Piracanjuba (GO), iniciando 

com a produção de manteiga. Em 1979 a empresa 

começou a produzir queijos. Em 1986 a produção 

foi ampliada com a inauguração do Laticínios Bela 

Vista. Em 1998, a produção se intensificou mais 

ainda com a inauguração da nova fábrica de queijos 

e manteiga em Bela Vista de Goiás (GO).  

Em 2002 inicia uma nova etapa na empresa 

Piracanjuba, com a produção de leite em 

embalagem UHT (Ultra High Temperature). Em 

2004 começa a produção de leite e soro de leite em 

pó. A partir de 2006, aumentou a diversificação da 

produção com outros produtos como creme de leite 

UHT, bebida láctea UHT, leites na versão 

semidesnatado e light e leite condensado. Em 2009, 

aconteceu o lançamento do composto lácteo 

Piracanjuba Ótimo, o leite em pó integral 

instantâneo e o leite condensado para food service. 

Em 2011, ocorreu a inauguração da nova 

unidade fabril em Maravilha (SC). Neste ano 

ocorreu o lançamento do creme de leite nas 

embalagens de 1 kg com tampa de rosca, dos leites 

enriquecidos com cálcio, vitaminas e fibras, além 

das bebidas com quinoa e linhaça, e polpa de frutas 

natural. 

Em 2012, é apresentado ao mercado brasileiro, 

o primeiro leite com 0% de lactose em seu 

composto, o então chamado Zero Lactose. É 

lançado também a bebida quinoa e linhaça zero 

açúcar e novo sabor de frutas vermelhas.  

A partir de 2013, a empresa Piracanjuba 

aumentou consideravelmente a diversificação de 

seus produtos, inclusive com mais lançamentos da 

linha Zero Lactose, firmando mais ainda a empresa 

nos lares brasileiros; e em 2014 foi inaugurada a 

nova unidade fabril em Governador Valadares 

(MG), visto a grande demanda que não parava de 

crescer, e a necessidade em atendê-la. 

A Piracanjuba entra em 2015 como uma 

empresa premiada e conceituada no cenário 

nacional, referência entre as maiores do Brasil. No 

ano em que comemora 60 anos, tem sua marca 

como sinônimo de qualidade, inovação e bem-estar, 

e renova o compromisso com seus clientes, 

consumidores e parceiros em continuar produzindo, 

com todo carinho, o melhor alimento para as 

famílias de todo o país. 

Em 2016 dando continuidade ao processo de 

expansão, as embalagens dos produtos Piracanjuba 

foram redesenhadas, com visual mais simplificado 

e moderno, proporcionando mais impacto visual ás 

linhas de produtos. Novos produtos foram 

incorporados ao portfólio, a linha de bebidas com 

cereais também recebeu melhorias, tudo isto para 
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melhorar a qualidade e atender as exigências de 

seus clientes. 

Em 2017 a empresa continua inovando 

fortemente em tecnologia, para garantir a 

excelência de seus produtos, e para poder processar 

cerca de 5 milhões de litros de leite por dia. 

 

4.2. A inovação da família Zero Lactose 

 

Em 2012, em meio a uma crise econômica, 

social e política, que teve impactos no Brasil e 

também em vários outros países, a empresa 

Piracanjuba apostou na inovação, lançando a linha 

Zero Lactose, com produtos feitos totalmente sem 

lactose, zero de verdade, conforme o slogan dizia. 

Foi um sucesso, e a aceitação foi imediata, as 

pessoas que tinham intolerância a lactose, se 

sentiram abraçadas por estes novos produtos, feitos 

pensando exatamente em seu bem-estar. 

 
Figura 3. Linha de produtos Zero Lactose da Piracanjuba 

 
Fonte: RuralSoft (2017) 

 

Este segmento de mercado para pessoas que 

possuem intolerância a lactose, fez da Piracanjuba 

um referencial em inovação e caiu no gosto dos 

consumidores, com o lançamento dos produtos 

Zero Lactose. 

A Piracanjuba soube inovar drasticamente nos 

últimos 5 anos, com a diversificação de produtos e 

também em seu plano de marketing e propaganda. 

A incorporação da atriz Bruna Marquezine como 

garota propaganda da marca, alavancou bastante as 

vendas. Porém a empresa queria mais do que 

apenas mudar seu plano de marketing e 

propaganda, ela queria inovar em seus produtos e 

trazer diferenciação a marca. Pensando nisto, a 

empresa começou no final de 2011 uma verdadeira 

revolução, trazendo a marca ainda mais próxima 

aos consumidores. 

 

4.3. A política de valorização dos funcionários 

da empresa Piracanjuba 

 

A empresa Piracanjuba ignorou as dificuldades 

do momento econômico e manteve a política 

salarial de valorização dos funcionários. Enquanto 

o mercado brasileiro apresentava crise e demissões, 

a Piracanjuba, até o final de 2015, tinha a meta de 

promover mais de 200 funcionários, apenas na 

unidade fabril de Bela Vista (GO). Valorizar os 

funcionários é uma política da empresa, e os 

treinamentos são frequentes para descobrir novos 

talentos, tanto o pessoal que trabalha com o 

recebimento do leite, os funcionários do escritório e 

também os gerentes. 

O ambiente na empresa Piracanjuba é propício 

ao crescimento profissional. Experiências de 

colaboradores que começaram em cargos menos 

elevados dentro da empresa e que foram 

promovidos reforçam o sentimento de novos 

colaboradores de sentir-se valorizado e reconhecido 

na empresa, com perspectivas de promoções e 

incentivos elevando a faixa salarial e a busca de 

novas metas além do crescimento interno por 

treinamento e qualificação pessoal. 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Todas essas conquistas estão diretamente 

ligadas a um objetivo maior, o de desenvolver 

produtos e serviços que proporcionem qualidade de 

vida e bem-estar aos seus consumidores, 

funcionários e parceiros. Afinal, não basta fazer 

bem. É preciso gostar de fazer bem. 
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Resumo: O presente trabalho é resultado da disciplina “Investigações e Métodos em Psicologia: Processos 

Psicossociais” do curso de Psicologia da Regional Catalão, o objetivo da disciplina é a elaboração de um 

préprojeto de pesquisa. Nesse sentido, a proposta desse texto é analisar o processo da sexualidade feminina em 

uma sociedade patriarcal, onde o homem dominante, segundo Bourdieu, é a medida de todas as coisas. Os 

caminhos seguidos percorreram inicialmente pela seleção do corpus de análise que é a obra “A domin ação 

Masculina” de Pierre Bourdieu, para em seguida, estabelecer um diálogo com autores e comentadores que 

abordem temáticas sobre construções sociais de gênero, especificamente sobre sexualidade feminina.  O trabalho 

está em andamento, portanto, para essa mostra apresentaremos os aspectos gerais sobre o tema, aos quais serão 

desenvolvidos posteriormente na pesquisa.    

   

Palavras-chave: Sexualidade Feminina. Gênero. Dominação Masculina. Sociedade Patriarcal.    

   

  
  
1. INTRODUÇÃO   

   

O presente trabalho intitulado “A Sexualidade 

feminina na sociedade patriarcal segundo Pierre 

Bordieu” teve por objetivo investigar como esse autor 

compreende a sexualidade feminina em sua obra A 

dominação masculina (2003). Pierre Bourdieu é 

antropólogo, sociólogo, professor no Collège de 

France, diretor do departamento de pesquisas da 

École de Hautes études em Sciences Sociales e autor 

da obra A dominação masculina publicada em 2003 

no Brasil pela editora Bertrand Brasil. Nesta obra o 

autor aborda uma temática complexa e polêmica, 

analisando, explorando e explicando como se 

estabelece a dominação masculina na sociedade e 

principalmente, como esta vai se naturalizando nos 

discursos e práticas, bem como se perpetuando e 

eternizando em nossas vidas cotidianas, 

principalmente, pelo seu caráter histórico, que 

perpassa por mecanismos de (re) produção ao longo 

dos tempos.    

A necessidade de abordar esse assunto surgiu da 

inquietação diante do quadro assustador de violência 

física e sexual contra a mulher, diante disso, nos 

sentimos interpelados a compreender de que maneira 

é construída uma sociedade que reproduz um discurso 

de violência e repressão contra mulheres e que vem 

justificando violências de gênero diariamente. Desse 

modo, é importante entendermos como se desenvolve 

a sexualidade feminina, assim como esta é construída 

e tomada nesse cenário de machismo e misoginia.   

       Nesse sentido, é fundamental identificar os 

aspectos de dominação masculina frente aos 

comportamentos sexuais femininos num modelo de 

sociedade patriarcal. Uma vez que, apesar dos 

avanços das conquistas das mulheres na sociedade 

contemporânea, como a expansão de sua inserção nos 

âmbitos sociais, elas ainda continuam sob a 

dominação masculina que, é a base de uma sociedade 

patriarcal. Ao tratar dessa questão, Bourdieu (2003) 

afirma que a dominação masculina em detrimento da 

mulher, emerge um permanente estado de 

insegurança corporal, ou melhor, de “dependência 

simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar 

dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, 

atraentes, disponíveis”. (p. 82). Dessa forma, 

seguindo tal raciocínio as mulheres procuram se 

enquadrar em um padrão estético, como por exemplo , 

dos seios empinados, grandes, dos glúteos fartos, e 

cintura fina, e às vezes o faz às custas de sua saúde 

mental, para agradar os olhares masculinos e se 

adequar aos padrões socialmente préestabelecidos.  

      O texto é composto por uma sessão sobre alguns 

apontamentos sobre a sexualidade feminina, aspectos 

sobre a metodologia adotada, bem como, o resultado 

inicial do contato com o corpus de análise e as 

primeiras impressões e discussões sobre o tema.    
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2. SEXUALIDADE FEMININA 

   

O artigo de Adriana Piscitelli (2009) “Gênero: a 

história de um conceito”, estabelece um diálogo, que 

em vários aspectos se entrelaça ao que Bourdieu 

afirma em sua obra, sobre como faz-se necessário 

abordar a historicidade e o automatismo no qual 

disparamos os discursos machistas e inserimos o 

mesmo em nossa sociedade diariamente, em que 

atribuímos tipicamente ao papel feminino o do lar, da 

família e das coisas ligadas ao mundo privado e ao 

homem o público. Neste sentido, o texto de Piscitelli 

(2009), faz uma abordagem esclarecedora a respeito 

das questões de gênero, enfatizando e 

problematizando a necessidade de se falar sobre 

gênero na sociedade, uma vez que, culturalmente 

naturalizamos os papéis masculinos e femininos  

desde o nascimento, e até mesmo antes, uma vez que 

muitos pais já decoram os quartos dos filhos e 

planejam a vida deles de acordo com o sexo biológico 

do bebê. O texto aborda também os primeiros  

momentos do movimento feminista, ocorrido entre 

1920 e 1930, em que se reivindicava, entre outras 

questões, o direito ao voto, acesso à educação e poder 

ter posses e bens.    

A obra de Piscitelli (2009) começa retratando 

uma dramática cena passada no Afeganistão no ano 

de 2009, em que o Jornal Nacional relatava que 

meninas entre 10 e 13 anos haviam sido envenenadas 

por gás durante ataques contra a escola em que 

estudavam. Em outra escola, mais garotas apareciam 

com os rostos queimados com ácido. Entre 1996 e 

2001, meninas afegãs eram proibidas de frequentar a 

escola, o que explica (mas não justifica), parte desses 

atos violentos, que visaram lugares onde elas foram 

admitidas entre os alunos. Em outros termos, elas não 

estavam fazendo algo ilegal.   

O ataque fere um dos direitos primordiais de todo 

ser humano que é o acesso igualitário à educação para 

meninos e meninas de modo equivalente. O texto se 

refere a dois pontos importantes: atribuição de 

espaços sociais diferentes para homens e mulheres e 

uma situação de discriminação feminina. Fatos 

bárbaros como estes citados ocorrem, pois, há uma 

naturalização decorrente das distinções corporais 

entre homens e mulheres e que são utilizados para 

delimitar lugares de atuação específicos para homens 

e mulheres, cabendo à mulher a capacidade de 

conceber filhos, onde a principal atividade atribuída  

“automaticamente” às mulheres, é a maternidade e 

onde o lar e o espaço doméstico são seu principal 

local de atuação. Segundo a autora, quando as 

distribuições desiguais de poder entre homens e 

mulheres são vistas como resultado das diferenças, 

ditas naturais, essas desigualdades se naturalizam nos 

discursos e consequentemente na prática. No dia a dia 

atribuímos ao sexo biológico, as distinções inatas 

entre homem e mulher, e por este motivo as autoras 

feministas como Simone de Beauvoir, Judith Butler, 

dentre outras utilizam o termo gênero para se 

referirem ao caráter cultural das distinções entre 

homem e mulher, entre ideias sobre feminilidade e 

masculinidade.    

No Brasil, atualmente observa-se mulheres  

ocupando lugares antes atribuídos aos homens como, 

dirigindo caminhões, taxis, assumindo cargos 

políticos e até mesmo a Presidência. Seguindo este 

raciocínio, de acordo com o artigo supracitado, 

estatisticamente falando, as mulheres têm mais anos 

de estudos que os homens, porém os salários delas 

continuam menores, e a violência e assédio sofrido 

pelas mulheres diariamente no Brasil e no mundo só 

tornam o quadro de desigualdades mais crítico. As 

construções sociais de gênero se relacionam 

diretamente com a cultura, uma vez que, ao 

nascermos somos classificados de acordo com a 

nossa genitália. Entretanto, o ser homem e ser mulher 

não deriva das genitais, mas de aprendizados que são 

culturais. Adriana Piscitelli (2009) ressalta que a 

identidade de gênero está no plano da cultura, dos 

hábitos e dos aprendizados.   

O texto traz também referências à obra de 

Simone de Beauvoir, O segundo sexo (2009) , onde 

relata uma denúncia ao patriarcado e a afirmação de 

que a posição da mulher é uma construção social. 

Questiona-se ainda, o suposto caráter natural dessa 

subordinação da mulher ao homem que naturalmente 

é deflagrada. Por fim, o texto mostra uma evolução e 

ampliação do termo gênero, no âmbito do qual não 

cabem mais apenas masculino e feminino.    

Aprofundando esta discussão, Judith Butler 

(2003) fala sobre a coerência social entre as 

modalidades: sexo, gênero e desejo e diz que as 

pessoas que fogem a isso são tratadas como abjetos e 

quase não humanos, o que deve ser problematizado e 

discutido. Afirma ainda que as pessoas que não 

mostram coerência entre sexo biológico e identidade 

ou orientação sexual, como homossexuais, 

interssexos, e outros, parecem desordenar o 

pensamento sobre gênero, ao mesmo tempo em que 

sugerem exatamente que não basta restringir-se 

apenas à compreensão de homem e mulher, 

masculino e feminino ao falar e tratar sobre questões 

de gênero. A compreensão dos aspectos construídos 

da noção de gênero é fundamental para se perceber 

como a sexualidade masculina e feminina são 

tratadas de modo diferenciado no contexto social.   

Uma questão pertinente a ser abordada é o 

silenciamento social dos corpos femininos e sua 

historicidade, uma vez que, o silêncio dos corpos 

femininos trazido na obra O corpo feminino em 

debate, organizado por Maria Izilda S. de Matos e 
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Rachel Soihet (2003) delineia como a sociedade é 

construída de tal maneira que, o corpo feminino é 

sempre silenciado e reduzido, uma vez que  a mulher 

na sociedade deve ser moça digna, casta, “pra casar”, 

para ser mãe, para ser do lar, dentre tantas outras 

construções sociais historicamente cons truídas e 

perpetuadas até os dias atuais.   

Em outro trecho ainda as autoras afirmam: “O 

silêncio envolve também a vida íntima do corpo da 

mulher” (MATOS; SOIHET, 2003, p. 15). Este 

silêncio imposto para as mulheres as subordina em 

todos os aspectos de sua vida, e como tal não 

poderiam deixar de afetar a esfera da vida íntima de 

seu corpo físico, além da psicológica. Este silêncio é 

evidente quando se nota, por exemplo, ao que diz 

respeito ao chamado “instinto materno” que 

socialmente se diz que, é natural, que toda mulher 

deseja “naturalmente” ser mãe, e aquela que é infért il 

ou que não deseje ser mãe é considerada, corrompida 

ou perturbada.   

   

3. METODOLOGIA   

   

Para esse trabalho propomos uma pesquisa 

descritivo-analítica de caráter interpretativo, a 

respeito da sexualidade feminina na obra A 

dominação masculina de Pierre Bourdieu (2003), 

considerando os aspectos sociais e históricos 

apresentados na obra. A pesquisa é descritiva, pois 

iremos descrever como a sexualidade feminina é 

construída no corpus. É analítica, pois propõe 

relacionar as bases teóricas que refletem sobre 

sexualidade feminina e construção de gênero 

apresentada pela dominação masculina. E, por fim, a 

pesquisa é interpretativa por situar o olhar de 

pesquisador no corpus considerando a relação  

histórico-social sobre a sexualidade feminina.     

   

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO    

   

A dominação masculina está de tal forma 

enraizada em nosso inconsciente, que inclusive não a 

percebemos mais. Nesse sentido, Bourdieu (2003) em 

“A dominação masculina” faz um percurso histórico 

e delineado sobre como o homem tem histórica e 

culturalmente tido inúmeras vantagens sobre a 

mulher, vantagens essas que são basicamente 

atribuídas as suas genitálias em formato fálico, sendo 

estes, seres “completos” e sendo ainda respaldados 

pelo que chamamos de sociedade patriarcal.  

Bourdieu (2003) expõe e esclarece sobre os papéis 

sociais que geralmente são atribuídos a homens e 

mulheres, e principalmente sobre a construção social 

dos corpos na sociedade patriarcal, e nesse sentido 

afirma que,   

A diferença biológica 

entre os sexos, isto é, 

entre o corpo masculino 

e o corpo feminino, e, 

especificamente, a 

diferença anatômica 

entre os órgãos sexuais, 

pode assim ser vista 

como justificativa 

natural da diferença 

socialmente construída 

entre os gêneros, e, 

principalmente, da 

divisão social do  

trabalho. (p. 20)  

      O masculino é tomado como medida de todas as 

coisas, uma vez que, “a ordem da força masculina se 

evidencia no fato de que ela dispensa justificação” 

(BOURDIEU, 2003, p. 18). Pois, o homem circula 

livremente nos espações públicos e privados, bem 

como tem notórias vantagens sobre as mulheres. 

Denota-se a dominação masculina no nível do 

discurso e das práticas, onde se atribui, por exemplo , 

nos homólogos Público x Privado, Ativo x Passivo, 

Alto x Baixo, Cheio x Vazio, dentre outros, a 

justificativa da diferença biológica e social do estar 

no mundo. Sendo ligado ao masculino o sentido de 

completude e ao feminino o de ser faltante, 

estendendo-se è todas as esferas sociais -inclusive o 

estar na cama.   

      A exemplo disso, vale ressaltar que a partir da 

força do movimento feminista é que a mulher passa a 

ter direito a voto, a possuir bens, dentre tantas outras 

coisas que sempre foram negadas às  mulheres, “como 

se a feminilidade se medisse pela arte de “se fazer 

pequena”[...]” (BOURDIEU, 2003, p. 39), revelando 

aí também, a esfera política dessa construção 

histórica e social de gêneros e papéis sociais que 

silenciam os corpos e as vozes das mulheres.  

Nessa perspectiva, a construção social de 

gêneros afeta também os corpos desses sujeitos, a 

forma como se expressam, ditando modos de existir, 

dentre outras características até os níveis mais 

íntimos como a relação sexual, que se mostra de 

modo que, há um dominador e uma dominada, em 

uma divisão binária heteronormativa, na qual se 

atribui ao homem o papel ativo e à mulher o passivo, 

assim como determinando  

[...] o desejo masculino  

como desejo de posse, 

como dominação 

erotizada, e o desejo 

feminino como desejo 

da dominação 

masculina, como 

subordinação erotizada, 
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ou mesmo, em última 

instância, como  

reconhecimento 

erotizado da dominação. 

(BOURDIEU, 2003, p.  

31).   

No que diz respeito ao casamento, Bourdieu 

(2003) afirma ainda que o dispositivo central da 

inferioridade e da exclusão da mulher é o 

matrimônio, que está na base da ordem social e 

convencional para a produção e reprodução da 

dominação masculina, em que “As mulheres só 

podem aí ser vistas como objetos, ou melhor, como 

símbolos cujo sentido se constitui fora delas e cuja 

função é contribuir para a perpetuação do capital 

simbólico em poder dos homens. ” (p. 55)   

Enquanto “se espera das mulheres que sejam 

“femininas”, isto é, sorridentes, simpáticas, 

atenciosas, submissas, discretas, contidas, ou, até 

mesmo apagadas” (BORDIEU, 2003, p. 82) bem 

como virgens castas e de conduta decente e recatada, 

o homem “verdadeiramente homem” é aquele viril e 

que se sente obrigado a fazer crescer sua honra e 

glória na esfera pública, exaltando os valores 

masculinos, que vão desde ter várias mulheres e boa 

condição financeira, a ser apto para violência e 

vingança. Daí denota-se que isso torna o comércio 

matrimonial um campo de tensões e desencontros no 

que tange ao nível sexual e social, pois nessa lógica, 

cabe a mulher servir ao marido e estar no nível 

privado – uma vez que a mulher é excluída do mundo 

público, se reduzindo ao lar e a estar disponível para 

este mesmo – enquanto ao homem cabem as tarefas 

exteriores ao lar e o cumprimento com seu “papel de 

marido”.   

Nesse sentido, Bourdieu (2003) afirma que o 

“mundo social constrói o corpo como realidade 

sexuada e como depositário de visão e divisão 

sexualizantes” [...] em que uma vez incorporada 

“aplica-se a todas as coisas do mundo e, antes de 

tudo, ao próprio corpo” (p.18). A cultura patriarcal 

dita à mulher a forma de se vestir, o tipo de corpo que 

deve ter, em que se atribui à mulher desejável, seios 

fartos, cintura fina, quadris largos, dentre tantas 

outras características que as revistas pornográficas 

trazem, essa imposição traz um peso para as 

“mulheres reais”.  Enfatizando esta afirmativa, 

Bourdieu (2003) afirma que “elas existem primeiro  

pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto 

objetos receptivos, atraentes, disponíveis”. (p. 82)   

Por último, vale ressaltar um termo fundamental 

trazido por Bourdieu (2003), que é o de violência 

simbólica, que como tal, é invisível, contudo, 

extremamente difundida em uma sociedade pautada 

nos preceitos patriarcais, e esta violência “se exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da 

comunicação e do conhecimento, ou mais  

precisamente, do desconhecimento, do 

reconhecimento ou, em última instância, do 

sentimento”. (p. 8).       

Exercendo-se tanto no discurso quanto nas 

práticas sociais triviais. E como tal, tem por objetivo, 

subjugar e manter a mulher na posição de passividade 

e submissão em que é colocada tipicamente na 

sociedade ao longo da história.   

   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS    

   

Neste trabalho foi possível verificar que o cenário  

sobre a sexualidade feminina é perpassado por um 

discurso machista de autoritarismo, dominação e 

consequente submissão desta em detrimento dos 

homens. Apesar da conquista de espaço, as 

imposições sobre as condições idealizadas sobre as 

mulheres, é muito presente na contemporaneidade.    

O trabalho está em sua fase inicial, por isso 

apresenta limitações referente aos aspectos teóricos e 

metodológicos a serem desenvolvidos.  Dessa 

maneira, é necessário um estudo aprofundando sobre 

os temas pretendidos para  que o trabalho possa 

contribuir efetivamente com as discussões que 

envolvem a sexualidade feminina. Assim, 

procuraremos, posteriormente, explicar o que é e 

como funciona essa sociedade patriarcal; delinear 

como se naturaliza, através de Bourdieu a dominação  

masculina nos discursos e práticas sociais; e por fim, 

refletir sobre os papéis sociais atribuídos aos homens 

e mulheres.   
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Resumo: O objetivo é sistematizar a importância da simulação clínica no processo de ensino-aprendizagem de 

acadêmicos do Curso de Enfermagem. Trata-se de uma Revisão Integrativa sobre o processo de ensino-

aprendizagem na enfermagem através do uso da simulação clínica O levantamento informacional foi realizado 

nas bases de dados: PUBMED, LILACS, SCIELO e MEDLINE, utilizando-se os seguintes descritores 

controlados:“Simulation, teaching and nursing”. Foram buscados artigos completos, publicados entre 2011 e 

2016 nos idiomas português, inglês ou espanhol. Foram selecionados 17 artigos para discussão, com 

predominância de estudos brasileiros. A utilização da Simulação Clínica associada à metodologias ativas no 

processo de ensino–aprendizagem de procedimentos de enfermagem melhora o pensamento crítico-reflexivo e o 

processo de tomada de decisão pelo aluno, permitindo-o identificar e intervir nas situações de uma maneira 

mais ágil e assertiva. O ambiente simulado, por ser controlado e seguro, reduz a ansiedade e favorece a auto-

confiança na realização de procedimentos que geram insegurança. Concluímos que o uso da simulação nos 

cursos de enfermagem promove o conhecimento do aluno em relação às praticas clinicas, que serão vivenciadas 

em um ambiente realista, constituindo no estudante formação de um pensamento critico – reflexivo e de tomada 

de decisões, fatores esses que em situações clinicas reais, são de extrema importância e estão diretamente 

relacionados com a qualidade de uma determinada intervenção. 
Palavras-chave: Simulation; teaching; nursing. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nos cursos de ensino superior de 

graduação, o processo ensino-aprendizagem, 

faz-se de extrema importância, pois esse 

fomenta e atende as demandas conceituais, 

teóricas e práticas de um estudante em sua 

formação. No contexto do profissional de 

enfermagem, promove como conveniência à 

criação de um enfermeiro crítico-reflexivo, 

preparado ao longo de sua jornada, para 

responsabilizar-se por decisões fundamentadas 

em conhecimentos técnico-científicos (MESKA 

et al., 2016). 

Diante desse contexto, tem – se o 

surgimento de novas tecnologias, incorporadas 

no processo ensino – aprendizado, das práticas 

de enfermagem de técnicas básicas já realizadas, 

como mudança de decúbito, aferição de sinais 

vitais e até mesmo procedimentos de higiene, 

assim o uso da simulação, como método 

didático nas aulas práticas, nos cursos de 

graduação em Enfermagem, tem aumentado 

exponencialmente. A criação de uma situação 

clínica em um ambiente artificial, o qual o 

estudante, precisa deter de pensamento crítico e 

reflexivo, para aprender, praticar, gerir, avaliar e 

intervir nas situações de alterações 

fisiopatológicas de pacientes em um ambiente 

real (LEIGH, 2008).   

Os primeiros manequins foram criados, em 

meados do século XX, e, com a expressiva 

contribuição na promoção do conhecimento, 

principalmente nos cursos da área da saúde, 

outras empresas encontram um capital seguro e 

investiram na fabricação de manequins adultos e 
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pediátricos. Esse marco histórico proporcionou a 

idealização de modelos anatômicos cada vez 

mais versáteis, divididos em baixa e alta 

fidelidade, de acordo com procedimentos 

realizados (QUIROS; VARGAS, 2014). 

Destarte, essa evolução no âmbito de 

ensino, especialmente nos cursos da área da 

saúde, necessita de profissionais melhor 

qualificados, no que tange a manipulação e 

entendimento dessas novas tecnologias, no 

processo de ensino – aprendizado, os quais 

busquem novas abordagens pedagógicas, para 

que esse estudante, através de uma experiência 

clínica simulada, possa intervir na realidade com 

maior destreza e conhecimento técnico- 

científico.  (BAPTISTA et al., 2014). 

O presente estudo tem como objetivo 

sistematizar a importância da simulação clínica 

no processo de ensino-aprendizagem para o 

curso de enfermagem. 

2. METODOLOGIA  
 

Compreende-se que uma Revisão 

Integrativa de Literatura (RI), agrupa e sumariza 

resultados de pesquisas em relação a um tema 

ou questão específica. A RI abrange a análise de 

estudos pertinentes que dão suporte para a 

tomada de decisão e aprimoramento da prática 

clínica, proporcionando a formulação do 

conhecimento e também apontando lacunas no 

conhecimento que podem ser preenchidas 

através de novos estudos (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Segue os seis passos de estruturação de RI, 

sendo o primeiro: escolha de um tema e questão 

norteadora; o segundo: designação dos critérios 

de inclusão e exclusão de estudos; o terceiro: a 

determinação dos dados pertinentes a serem 

coletados dos estudos; o quarto: avaliação dos 

estudos compreendidos na RI; o quinto: 

interpretação das informações dos estudos; e o 

sexto: exposição da síntese do conhecimento 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Os critérios de inclusão das pesquisas 

abordadas nesta RI foram: apenas artigos 

científicos, com textos completos e gratuitos, 

disponíveis eletronicamente que abrangessem o 

processo de ensino-aprendizagem de 

enfermagem em simulação clínica laboratorial, 

publicados entre janeiro de 2011 e dezembro de 

2016, disponíveis nos idiomas inglês, espanhol e 

português. Artigos que não se enquadraram nos 

critérios e/ou não abordaram o tema central 

foram excluídos, assim como, aqueles que se 

repetiram em bases de dados. 

A questão norteadora do presente busca foi 

“a necessidade de integrar o método simulação 

clínica laboratorial para o processo de ensino-

aprendizagem dos cursos de enfermagem”. Já o 

levantamento informacional se deu através das 

bases de dados: Literatura Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

ScientificElectronic Library Online (SciELO) e 

o US National Library of MedicineNational 

Institutes of Health (PubMed), os quais foram 

selecionados os seguintes descritores 

controlados provenientes dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): “Simulation, 

teaching and nursing”. 

A Figura 1 demonstra as etapas 

desenvolvidas durante esta RI. Após a seleção 

dos artigos que se enquadraram nos critérios 

supracitados, houve uma leitura exaustiva e 

posterior retirada das informações pertinentes. O 

método de busca manual (hand search) também 

foi utilizado, com intuito de ampliar a área de 

busca por conhecimento condizente ao tema, 

tendo as referências dos artigos originais como 

fonte de busca.  
 

Figura 1: Diagrama de fluxo da busca de 

dados destinados a essa revisão integrativa 

 

 
 

O nível de evidência deu- se pela 

classificação: nível I - evidências por meio do 

resultado de metanálise de estudos clínicos 

controlados e com randomização; nível II - 

evidências obtidas em estudos de desenho 

experimental; nível III - evidências obtidas de 
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pesquisas quase experimentais; nível IV - 

evidências obtidas de estudos não 

experimentais, descritivos ou com abordagem 

metodológica qualitativa; nível V - evidências 

obtidas de relatos de caso ou experiência; e nível 

VI -evidências baseadas em opiniões de 

especialistas ou em base em normas ou 

legislação (STETLER et. al.,1998). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostragem desta RI resultou em zero 

artigo na MedLine,  quatro na PubMed, sete na 

Scielo e seis na Lilacs. Provenientes destes 

estudos e por meio da Hand Search, não foram 

agregados mais nenhum artigo, totalizando em 

dezessete para exploração final. Em números 

percentuais, (0%) dos artigos estavam na 

MedLine, (23,53%) na PubMed, (41,17%) na 

Scielo e (35,30%) na Lilacs. 

Levando em consideração o ano de 

publicação do estudo, seis (35,30%) no ano de 

2014, quatro (23,53%) no ano de 2015, três 

(17,65%) no ano de 2016, dois (11,76%) no ano 

de 2013 e dois (11,76%) no ano de 2012. 

Foram encontradas obras que permeiam 

desde a questão de apresentar um ambiente 

estrutural controlado e seguro, que permite 

supervisão no intuito de otimizar o tempo e 

garantir que os erros sejam passos do ensino-

aprendizado, com o intuito de aumentar as 

habilidades, atitudes e tomadas de decisões do 

estudante do curso de enfermagem. 

Quanto à proveniência dos estudos que essa 

RI aborda, percebe-se que há uma grande 

incidência de relatos brasileiros (47%), com 

predominância dos estudos desenvolvidos no 

estado de São Paulo (75%), mais 

especificamente, na Universidade de São Paulo 

(USP). Isso deve-se ao incessante trabalho e 

pesquisa desenvolvidos em laboratórios de alta 

fidelidade, sendo esse o mais fidedigno em 

relação a prática conceitual entre aluno e cenário 

real (SMITHBURGER et al., 2013). 

A predominância de artigos foi 37,5% de 

nível II - evidências obtidas em estudos de 

desenho experimental, 37,5% nível III - 

evidências obtidas de pesquisas quase 

experimentais e 25% de nível IV - evidências 

obtidas de estudos não experimentais, 

descritivos, estudo de caso (STETLER et 

al.,1998). 

Uma parte dos artigos coletados para a 

produção desta RI salientam, que os alunos têm 

oportunidade de ampliar a prática clínica de 

forma segura, por se tratar de um ambiente de 

aprendizado autêntico e controlado. E que há 

uma disponibilidade de reproduzir múltiplos 

cenários, com exposições de diferentes casos, 

materiais e recursos (MARMOL et al., 2012; 

LIAW et al., 2015; VALADARES; MAGRO, 

2014). Assim, nota-se que a aprendizagem com 

essa abordagem complementar garante uma 

ação que facilita a incorporação de novas 

informações, associando a teoria á prática 

(PEDERSOLI et al., 2016). 

Essa prática de educação em enfermagem é 

representada em vários artigos, defendendo a 

ideia de que ela auxilia no aumento da qualidade 

assistencial do cuidado de forma efetiva, uma 

vez que complementa a formação clínica. 

Garantindo assim, um aumento significativo do 

conhecimento, quando associada a outras 

estratégias de ensino (FONSECA et al., 2016; 

MARMOL et al., 2012; LIAW et al., 2015; 

QUIROS; VARGAS, 2014). Um estudo quase-

experimental, ressalta ainda que além do 

aumento da qualidade, há uma evolução nas 

habilidades procedimentais e nas tomadas de 

decisões (POWELL-LANCY, KEEN, HALL, 

2012). 

Em contra partida, um ponto negativo do 

uso da simulação, é a sua utilização de forma 

isolada, não estando associada a um método de 

ensino-aprendizagem que colabore com essa 

estratégia (FONSECA et al., 2016; SOUSA et 

al., 2015). Um bom emprego da simulação, é 

seu uso embasado em metodologias ativas de 

aprendizagem, da classe de tutoria, atuando na 

motivação de uma harmonia entre teoria e 

prática, progredindo a experiência clínica, 

principalmente quando voltada para 

procedimentos que gerem insegurança 

(MARMOL et al., 2012). 

A literatura ressalta que essa prática 

pedagógica propicia a análise das suas atitudes e 

desenvoltura com o paciente, na qual alguns 

estudos consideraram que muitos estudantes 

apresentam dificuldades de lidar com esses 

momentos por expressarem sentimentos de 

insegurança, medo e timidez (TEIXEIRA, et al., 

2011). Nesse sentido, o uso de simuladores na 

questão de realística, por meio de metodologia 

participativa, garante a diminuição desses 

sentimentos e até mesmo da ansiedade que os 

estudantes apresentam antes do estágio 

curricular (VALADARES; MAGRO, 2014). 

A simulação é uma ferramenta educacional, 

que fomenta a resolução de um problema, 

semelhante a um contexto clínico real, 

apresentando seus sinais e sintomas, a fim de 

melhorar a atitude e o raciocínio crítico - 

reflexivo, a cerca das ações de avaliação e 

intervenção para detectar mais previamente a 

deterioração de um paciente, a fim de garantir 

confiabilidade em seus próprios papéis (WANG 
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et al., 2015; LIAW et al., 2015; QUAIL et al., 

2016). Um estudo americano colabora no 

mesmo sentido, relatando que a simulação 

permite o “cuidar” ampliado, motivando que os 

estudantes refaçam a cena, com o foco de se 

habituar e solucionar o problema, 

desenvolvendo pensamentos críticos reflexivos, 

necessários para garantir a qualidade do cuidado 

na assistência (POWELL-LANCY, KEEN, 

HALL, 2012). 

4. CONCLUSÕES 

 

No presente estudo foi possível observar 

que o uso da Simulação Clinica configura –se 

como uma nova ferramenta metodológica do 

processo ensino- aprendizagem, utilizada 

principalmente nos cursos da área de saúde. O 

conhecimento de tal ferramenta ainda é novo e 

pouco disseminado, estando mais evidente em 

regiões mais desenvolvidas, que contam com 

grandes centros de Ensino. 

O uso da Simulação nos cursos de 

enfermagem promove o conhecimento do aluno 

em relação às práticas clínicas, que serão 

vivenciadas em um ambiente realista, 

constituindo no estudante formação de um 

pensamento crítico – reflexivo e de tomada de 

decisões, fatores esses que em situações clínicas 

reais, são de extrema importância e estão 

diretamente relacionados com a qualidade de 

uma determinada intervenção. Fatores como 

ansiedade e autoconfiança podem ser abordados 

também, pois os estudantes apesar de terem a 

consciência de que seja um boneco, podem 

imaginar tudo que aconteceria com um paciente. 

Contudo o uso de tal ferramenta ainda não 

está inserido em grande parte das grades 

curriculares dos cursos de graduação na área da 

enfermagem, e na maioria das vezes as 

Universidades que contam com esse 

instrumento, utilizam – o de forma isolada, o 

que contradiz as novas diretrizes de ensino, em 

relação ao uso de metodologias ativas.    

Assim o uso de tecnologias duras, 

associadas com tecnologias leves, trazem 

resultados positivos na formação do profissional 

enfermeiro, e na assistência ao paciente, no 

entanto é necessário mais pesquisas e evidências 

em relação a temática.   
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Resumo: Neste texto apresento um breve debate sobre o discurso midiático brasileiro, principalmente os virtuais, 
sobre a atuação do grupo terrorista Boko Haram, as mulheres nigerianas e a supressão de seus direitos. Pretendo 
discutir como tais mulheres e o terrorismo são apresentados na mídia, assim percebendo como essas mulheres 
são tratadas pelos soldados do Boko Haram. Dessa forma o objetivo é analisar os discursos sobre as mulheres 
nigerianas e o próprio Boko Haram, notando como são vistos e descritos pela imprensa nacional.       

 

Palavras chave: Boko Haram, mulheres nigerianas, Mídia brasileira.  

 

Abstract: In this text I present a brief debate about the Brazilian media discourse, especially the virtual ones, 
about the actions of the terrorist group Boko Haram, the Nigerian women and the suppression of their rights. 
Intending to discuss how such women and terrorism are presented in the media, thereby realizing how these 
women are treated by Boko Haram's soldiers. Thus the aim is to analyze the discourses on Nigerian women and 
Boko Haram himself, noting how they are seen and described in the national press. 
 

 

Keywords: Boko Haram, Nigerian Women, Brazilian media.   

 

 
Introdução  

O tema de estudo deste artigo é a supressão 
dos direitos das mulheres nigerianas, sendo que o 
objeto são as abordagens da mídia brasileira sobre a 
supressão desses direitos pelo grupo terrorista Boko 
Haram. Na elaboração do texto buscarei 
inicialmente discutir como o Boko Haram foi se 
construindo e organizando na Nigéria. Em seguida 
farei um apanhado do que os sites brasileiros têm 
apresentado sobre esse assunto. 

Sempre me aguçou a curiosidade a maneira 
como grupos terroristas se organizam, expandem e 
ganham espaço no mundo contemporâneo. Em meio 
a isso fiz pesquisas iniciais sobre alguns destes 
grupos e me deparei com o Boko Haram, que tem 

um surgimento recente na Nigéria. Encontrei 
algumas notícias relacionadas a estupros e 
sequestros de mulheres nigerianas por membros 
dele, isso fez com que minha vontade de estudar 
sobre esse tema aumentasse. 

Infelizmente no Brasil se produziu, até 
agora, pouco sobre este tema, sendo mais comum 
encontrar notícias midiáticas sobre as ações do Boko 
Haram, devido a isso irei utilizar essa posição da 
imprensa para elaborar minha pesquisa. Tendo nos 
sites, blogs e revistas virtuais minha fonte isso me 
possibilita confiança para lidar com esse objeto. 
Nesse sentido esse texto é um esboço inicial do que 
pretendo fazer posteriormente. Sendo assim não há 
aqui um aprofundamento de ideias e pesquisas, mas 
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sim uma perspectiva do que se pode ser feito a esse 
respeito.  

Selecionei duas notícias sobre o Boko 
Haram e as mulheres nigerianas, os sites de onde 
retirei informações são: o Globo e BBC. Em cada 
uma dessas notícias tem-se um discurso central, o 
qual dá base para maneiras distintas de olhar a 
situação de tais mulheres. Mas antes de analisar tais 
informações, irei fazer uma breve apresentação do 
Boko Haram. 

Contexto e Análise da Mídia  
Sahel 
 De acordo com Galito (2012) para 
entendermos um pouco sobre o Boko Haram é 
necessário analisar a região onde este atua, sendo 
este lugar a Nigéria. A Nigéria se localiza na região 
do Sahel, África Ocidental, que é uma área ampla 
onde vivem distintos povos e culturas. Nessa região 
existe uma instabilidade nas fronteiras políticas, um 
constante aumento na violência e uma incapacidade 
dos governos nacionais no controle das atividades 
do crime organizado, um dos motivos para tal 
situação é a conferência de Berlim de 1884 e 1885, 
que criou um problema de fronteiras no continente 
africano.  

 Podemos notar que o Boko Haram parte de 
um pressuposto religioso para realizar suas ações 
terroristas, buscando impor essa religião aos 
cidadãos e cidadãs da Nigéria a todo custo. Além 
disso o grupo afirma ser contra a educação 
ocidental, e usa esse pretexto para impedir que 
muitas meninas tenham acesso à escola.  

 As treze potências europeias, os Estados 
Unidos e a Turquia, que compunham a conferência, 
não respeitaram a realidade político-social de cada 
área, pois separou as nações e uniu povos rivais, e 
também possibilitou a exploração das populações 
que viviam naquela região.  

 No Sahel tem-se uma atuação forte do 
Boko Haram, nesse lugar há uma instabilidade 
derivada dos conflitos étnicos e religiosos, sendo 
assim existe condições favoráveis para o discurso 
desse grupo terrorista. A entrada do Islamismo 
radical e fundamentalista na região do Sahel é 
graças a uma evolução histórica de décadas 
(GALITO, 2015). 

Boko Haram 
Boko Haram foi criado no seio da comunidade islâmica 
do norte da Nigéria, mas quando? Talvez em meados dos 
anos noventa do séc. XX, primeiro enquanto grupo de 
estudo dos textos sagrados do Islã, tendo radicalizado a 
sua posição também ao nível operacional no início da 
década seguinte. (MecCaul, Meehan e King: apud: Galito, 
2015, p.6) 

 Em 13 de novembro de 2013 os Estados 
Unidos classificou o Boko Haram como grupo 
terrorista. A partir de 2009 os ataques terroristas 
cometidos pelo Boko Haram tornaram-se mais 
intensos, a violência cresceu muito em 2012 e 2013. 
O Boko Haram não é o único grupo terrorista que 
atua na Nigéria, porém é o mais funcional e 
divulgado. Esse grupo se aproveitou da grande 
corrupção na Nigéria para propagar-se pelo Estado.  

 O Boko Haram autoproclama-se um grupo 
de combatentes religiosos, dispostos a tudo para 
obter o seu propósito, que é a disseminação da 
Sharia por toda a Nigéria – 12 dos 36 estados do país 
já estão oficialmente sob lei islâmica – e até no 
estrangeiro, pois a sua intervenção não se confina às 
fronteiras do seu país de origem. (GALITO, p.14).  

Abordagens da mídia  

 A notícia retirada do site tem como tema 
principal o estupro. Por meio do título podemos ter 
uma ideia disso.  

Fonte: https://oglobo.globo.com/mundo/mais-de-
200-ex-sequestradas-estao-gravidas-do-boko-
haram-16198137 

Figura   1 no início do texto é colocado que 
inúmeras mulheres foram sequestradas pelo Boko 
Haram e que o estupro dessas mulheres é uma 
maneira de dominar moradores rurais e formar 
novos militantes islâmicos. Tendo em vista este 
ponto levantado pela matéria pode-se fazer uma 
relação com o que é debatido por Ariño (2010, apud 
LOPES 2016, p.1) 
Como destaca a autora Maria Ariño (2010), é importante 
ressaltar que, para entendermos o uso da violência como 
instrumento de guerra e terror precisamos atentar para o 
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marco social patriarcal que legitima e dá origem a tais 
atos, e procurar entender como a violência sexual passa de 
um contexto de “paz” para o contexto de guerra”. 

No discurso midiático do Boko Haram a 
violência sexual aparece como ferramenta para 
disseminar sua “autoridade”, sua dominação sobre o 
outro, sendo as mulheres utilizadas para tal ato, isso 
devido a aspectos que não são específicos do 
oriente, mas da sociedade humana, na qual mulheres 
estão mais suscetíveis a esse tipo de violação do que 
qualquer outro indivíduo.  

Conforme define Aguillar (2000) a 
violência sexual é considerada como uma síntese 
política da opressão das mulheres, porque implica 
propriedade e danos. [...]. Entre as formas de tal 
violência o estupro é o fato supremo da cultura 
patriarcal: a reiteração da supremacia masculina é o 
exercício do direito de posse e uso de mulheres 
como objetos de prazer e destruição. (AGULLAR 
2000, apud LOPES 2016, p.13). 

 Em seguida a notícia se volta para 
entrevistas feitas, e apresenta a fala de uma mulher, 
chamada Hamsatu, que havia sido pega pelo Boko 
Haram. Hamsatu conta que foi obrigada a ter 
relações sexuais com militantes, e engravidou de um 
membro do grupo, segundo ela os soldados do Boko 
Haram escolhiam as que queriam casar, aquelas que 
gritavam, que mostravam descontentamento, 
recebiam ameaças de morte.  

 O texto traz à tona que mais de 15.000 
pessoas procuram abrigo em u acampamento para 
deslocados em Maiduguri, sendo as mulheres em 
maior número, e que 200 dessas, possivelmente 
mais estão grávidas de soldados do Boko Haram. 

 Essas foram algumas informações retiradas 
dessa matéria, onde se tem como ponto central a 
violação do corpo feminino, realizada por membro 
d grupo terrorista já citado, no entanto de acordo 
com Lopes, o Boko Haram não é o único a violentar 
essas nigerianas, pois se tem casos em que mulheres 
nigerianas forma estupradas pela polícia e as forças 
armadas, ou seja tais mulheres se encontram em uma 
posição onde são violadas tanto pelo Boko Haram 
quanto pelos órgãos que teoricamente garantiriam 
sua proteção.  

 Figura 2. A outa notícia é referente ao 
sequestro das meninas de Chibok, em que algumas 
depois de liberta querem retornar para o Boko 
Haram.  

  

 

 

 

Fonte:htp://www.bbc.com/portuguese/internacional
-40741425 

 No ano de 2014 no município de Chibok 
276 meninas foram sequestradas de uma escola pelo 
Boko Haram. Horas depois 59 delas conseguira 
fugir. Em outubro de 2016 foram libertas 21 e no dia 
6 de maio de 2017 por volta de 80 também foram 
libertadas.  

 O texto da matéria acima fala sobre 
algumas meninas libertadas que querem retornar 
para o grupo, dando alguns possíveis motivos para 
tal decisão. Inicialmente a reportagem faz referência 
a um vídeo onde meninas com rifles em mãos se 
dizem felizes com a vida no grupo. A matéria diz 
que isso fez com que surgissem alegações de que 
essas mulheres haviam sido coagidas a falar isto ou 
que elas estariam com síndrome de Estocolmo.  

 Em seguida a matéria nos dá possíveis 
caminhos para essa atitude por parte dessas jovens. 
O primeiro foi intitulado no texto de “conto de 
fadas” onde é citado a história de Aisha Yerima. 
Que se casou com um comandante do grupo, sendo 
que, pelo que escrito na matéria, a tratava bem. 
Porém isso teve uma interrupção feita pelo exército 
da Nigéria em 2016. Aisha passou por um programa 
de desradicalização do governo, no entanto ela 
voltou para o esconderijo do Boko Haram.  

 Algo de muita relevância que é levantado 
pela matéria, ao citar a psicóloga Fátima Akilu, é 
que a forma como as mulheres eram tratadas está 
muito relacionada ao campo onde estiveram e quem 
o comandava, ou seja não há uma maneira única 
nesse processo. Ao contrário, tem-se uma variedade 
de casos quando se trata do Boko Haram e das 
mulheres nigerianas. O processo de radicalização é 
muito grande, e as perspectivas e expectativas, de 
algumas dessas meninas, libertas são muito 
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pequenas, pois se tem uma certa exclusão social 
dessas mulheres.  

 O segundo é intitulado de readaptação, aqui 
a matéria também nos mostra que as mulheres que 
receberam um tratamento como o de Aisha são 
aquelas que se casaram com membros do grupo ou 
se juntaram de forma voluntaria ao Boko Haram. 
Mulheres que adquiriram um certo “poder”, coisa 
que quando estavam em suas comunidades não 
tinham essa oportunidade. Aisha por exemplo era 
possuidora de escravos e tinha o respeito de líderes 
do Boko Haram, chegando até a acompanhar seu 
marido em batalha.  

 O terceiro é o choque, pois essas mulheres 
além de temerem a perda desse poder também se 
amedrontam com a possível exclusão social, por 
causa de sua associação ao Boko Haram. Além da 
questão econômica do país, pois algumas dessas 
nigerianas não conseguem se sustentar. 

 Por fim o texto termina, em referência a 
uma moça com o caso parecido com o de Aisha, com 
a seguinte frase:  

“[...] O desejo de estar com o homem que ama pode 
falar mais alto que sua aversão pelas atividades do 
grupo. ” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   Sendo assim por meio dessas matérias 
podemos refletir que temos diante de nós casos 
complexos. Na primeira matéria escrita por Adam 
Nossiter do New York Times, é discutido a violação 
a qual o Boko Haram submete as mulheres, sendo 
estas objetificadas e violentadas, tendo seu direito à 
liberdade massacrado. Já na segunda da BBC, é 
colocado outros fatores, que nos faz ver que não há 
um único modelo de comportamento, pois se tem 
maneiras distintas no tratamento dessas mulheres, 
sendo este tratamento mais “pacífico” um grande 
fator no processo de radicalização dessas nigerianas. 
Portanto estes textos retirados desses dois sites me 
ajudam a compreender um pouco o tema proposto.  
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Resumo: Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em Educação em desenvolvimento na Universidade 

Federal de Goiás no curso de pós-graduação da linha Práticas Inclusivas e Formação de Professores, cujo 

objetivo é analisar a realização das adaptações curriculares para estudantes com deficiência intelectual nas 

práticas pedagógicas dos docentes de salas comuns de escolas de ensino regular do Ensino Fundamental I. A 

pesquisa está sendo feita em duas escolas públicas em Ipameri utilizando como metodologia a observação das 

aulas, análise de registros de professores e alunos, entrevistas semiestruturadas com professores referência, 

professores de apoio ‘à inclusão e com os que atuam na sala de recursos (Atendimento Educacional 

Especializado). Neste texto destacamos os resultados parciais advindos dos estudos e levantamentos parciais 
bibliográficos e de dados das escolas. Pretendemos concluir a dissertação colocando as principais informações 

fundamentadas na perspectiva histórico-cultural que mostram as concepções de pesquisadores da área 

educacional, dos professores e os modos em que estão acontecendo as aplicações das adaptações curriculares no 

ensino regular e no AEE para o aluno com deficiência intelectual. Principalmente destacaremos se as adaptações 

estão contribuindo para o processo de educação inclusiva dos educandos que têm deficiência intelectual nos 

aspectos de desenvolvimento e de acesso curricular. 

 

Palavras-chave: Adaptações curriculares. Deficiência Intelectual. Concepções. Práticas pedagógicas. Acesso 

curricular 

_________________________________________________________________________________ 

 

MODALIDADE DE TRABALHO: PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 

1- INTRODUÇÃO: 

 

      A pesquisa que aqui se apresenta teve sua origem 

a partir da   experiência profissional ao longo de 12 
anos como professora de apoio em escolas de ensino 

fundamental da rede municipal e estadual de 

Ipameri. Essa experiência despertou-nos uma 

inquietação sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

professores do ensino regular em relação a 

compreensão e elaboração das adaptações 

curriculares para os alunos com deficiência 

intelectual. 

      Diante dessa realidade houve necessidade de 

investigar e analisar a aplicação das adaptações 

curriculares na educação dos alunos com deficiência 

intelectual bem como as concepções dos docentes 
das salas comum e dos professores da sala de 

recursos sobre esse tema de estudo. Entendemos que 

essas ações são fundamentais para garantir o 

processo de inclusão escolar e o desenvolvimento 

cultural e individual dos alunos com deficiência 

intelectual. 

    Sendo assim pretendemos aqui mostrar as 

informações parciais levantadas no Banco de Dados 
de Teses e Dissertações sobre a produção acadêmica 

sobre esse objeto de pesquisa e alguns dados das 

escolas participantes que irão fazer parte da 

dissertação de mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Goiás/ Regional Catalão.  

 

2-FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

      A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/96, no artigo 59 preconiza 

que os sistemas de ensino devem assegurar aos 

alunos com deficiência currículo, métodos, recursos 
e organização específicos para atender as suas 

necessidades. Logo o Ministério da Educação em 

1998 lança os PCNS-Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Adaptações Curriculares que traz pela 
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primeira vez o conceito de adaptação curricular e as 

orientações na aplicação dos mesmos:  

 
As adaptações curriculares constituem, pois, 
possibilidades educacionais de atuar frente às 
dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Pressupõem que se realize a adaptação do 
currículo regular, quando necessário, para torná-
lo apropriado às peculiaridades dos alunos com 
necessidades especiais. Não um novo currículo, 
mas um currículo dinâmico, alterável, passível 
de ampliação, para que atenda realmente a todos 
os educandos. (BRASIL,1998, p.33) 

 

 

      Acreditamos que essa proposta foi fundamental 

para o processo de ensino- aprendizagem dos 

educandos com deficiência e vem ressaltar a 

importância da escolarização dos mesmos, pois 

demonstra que eles têm direito ao acesso curricular. 

       A escola torna-se assim   um meio importante 

para garantir a apropriação cultural e o 

desenvolvimento do aluno com deficiência 

intelectual.  Vygotsky chama a atenção para o acesso 
cultural dessas crianças: 

 
     Ainda que as crianças mentalmente atrasadas 
estudem mais prolongamente, ainda que 

aprendam menos que as crianças normais, ainda 
que, por último se lhes ensine de outro modo, 
aplicando métodos e procedimentos especiais, 
adaptado as características específicas de seu 
estado, devem estudar o mesmo que todas as 
demais crianças, receber a mesma preparação 
para a vida futura, para que depois participem 
nela, em certa medida ao par com os demais. 

(VYGOTSKY,1997, p.149)  

 

      Nesta visão a educação dos alunos com 
deficiência intelectual é indispensável para o seu 

desenvolvimento e o ensino deve ser o mesmo que o 

aluno normal recebe já que os conteúdos trabalhados 

em sala de aula são os conceitos científicos 

fundamentais para se desenvolver as funções 

psíquicas superiores. Se a criança não tiver 

necessidade de pensar, ela nunca irá pensar 

(VYGOTSKY, 2011). 

     Desta forma na perspectiva histórico-cultural, o 

processo de desenvolvimento se dá a partir da 

inserção da criança no meio cultural, na 

internalização e apropriação singular dos modos 
culturais (CHIOTTI; SOARES.2016), ou seja, desde 

o nascimento da criança. Mas é na escola que se dá 

a aprendizagem sistematizada e intencional, por isso 

para Vygotsky, os aprendizados escolares não 

devem se pautar apenas naquilo que a criança 

domina e sim provocar transformações em seu 

processo de desenvolvimento voltando-se para 

aquilo que a criança pode vir a realizar, orientando-

se para o futuro (Vygotsky,2005,2007).    

    Portanto mediante a concepção adotada pelo 

Ministério da Educação do Brasil e estudos teóricos 

fundamentados na perspectiva histórico-cultural 

iremos mostrar o levantamento bibliográfico e os 

dados das escolas pesquisadas pesquisados até o 

momento. 

 

3-METODOLOGIA 

 

      A pesquisa enquadra-se em uma abordagem 
qualitativa pois é um trabalho que se configura em 

observação de dados e informações de caráter 

subjetivo, e estuda as particularidades do objeto e a 

experiência individuais dos participantes. 

     Os procedimentos de coleta e análise dos dados 

foram pautados na busca no site do BDTD – 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

e visitas informais às escolas pesquisadas e às 

secretarias de educação com o intuito de buscar e 

organizar as informações em tabelas e gráficos e 

assim ter um registro sistematizado para o 
conhecimento dos participantes e da teoria 

fundamentada na perspectiva histórico-cultural. 

 

4-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

       Ao fazer a busca de dissertações e teses sobre o 

tema Adaptações Curriculares na Educação do 

Aluno com deficiência Intelectual... focalizamos nas 

palavras-chave ligados ao assunto e a delimitação do 

período das publicações entre 1998 a 2016. As 

seguintes palavras foram digitadas no campo de 

busca: adaptações curriculares, adequações 
curriculares, flexibilização curricular, deficiência 

intelectual mais currículo sendo encontrados 100 

dissertações e 33 teses ligadas ao tema conforme o 

gráfico 1. 

 

 
      Após esse levantamento catalogamos e fizemos 

as leituras dos resumos e identificamos as áreas que 

os trabalhos estavam submetidos. Os que eram 

voltados para a educação foram identificados e 
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classificados por assunto tratado: deficiência 

intelectual, adaptações curriculares, currículo, outra 

deficiência visual, leitura/escrita, síndromes.  

 

 

    Em relação aos dados fornecidos pela secretaria 

estadual e municipal de educação conseguimos 

constatar o número de escolas de anos iniciais que 

possuem os participantes que precisamos para a 

análise: professores de apoio, professores referência 

professores do AEE e alunos com deficiência 

intelectual. Ressaltamos que foram poucas as escolas 

que continham todos os participantes pois foi 

escolhido como critério de escolha, as escolas que 

tinham sala de recurso em funcionamento e 

professores com formação na área da educação. 
      Na Secretaria Municipal de Educação 

verificamos que os professores de apoio que 

acompanham os alunos em sala de aula são 

estagiários do IEL e que não tem a formação mínima 

em educação. São estudantes de ensino médio e de 

outras áreas afins. 

 

 

  

Em seguida identificamos aqueles trabalhos que se 
fundamentaram na teoria histórico cultural (Quadro 

3) e encontramos 6 trabalhos nessa perspectiva 

sendo 4 teses e 2 dissertações (COTONHOTO 2014; 

GUEBERT 2013; MELO 2008; PIRES 2010; 

STAUDT 2012;  LARA 2016;), que estão sendo 

lidos para uma futura análise e reflexão das ideias 

que contemplam a temática do trabalho.  

 

 
 

 
 

     Neste último quadro chegamos ao número de 

professores, alunos escolas e turmas que irão ser 

observados, ou seja, duas escolas, uma municipal e 

outra estadual. Em agosto estão previstas o início 

dessa fase de coletas de dados onde serão feitos 

através de observações em sala de aula, diário de 
campo, análise de documentos da escola como por 

exemplo planejamentos dos professores, PPP 

(Projeto Político Pedagógico) atividades e 

avaliações dos alunos, bem como entrevistas 

semiestruturadas. 

    Nesse processo de desenvolvimento da 

pesquisa muitos aspectos nos chamam a atenção e 

merecem destaque: a formação especializada dos 

professores é um fator que não está sendo valorizado 

e nem todas as unidades escolares não contam com a 

sala de recursos em funcionamento, o que prejudica 
o ensino complementar do aluno com deficiência 

intelectual no que diz respeito a sua formação e ao 

acesso a atendimento individualizado e curricular. 
 

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Este estudo é uma síntese dos resultados parciais 

da pesquisa, vem contextualizar a realidade da 

pesquisa e mostrar que muitos estudos têm sido 

realizados sobre o tema adaptações curriculares. Isso 

nos faz refletir sobre o processo de inclusão dos 
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alunos com deficiência intelectual e sobre como 

estão sendo escolarizados. Podemos concluir de 

forma provisória que temos que observar os vários 

fatores que contribuem ou não para realização das 

adaptações curriculares, dessa forma entenderemos 

as concepções e práticas dos professores sob um 

olhar crítico e fundamentado. 
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Resumo: Os serviços escola são espaços tanto de formação e capacitação do futuro profissional de 

psicologia, quanto de atendimento à população. Sendo a prática em serviços-escola grande componente 

do currículo formativo do profissional de Psicologia, torna-se essencial que sejam realizadas pesquisas 

para verificar tanto sobre aspectos formativos das IES de graduação em psicologia em Goiás, quanto 

dos sistemas gerenciais dos serviços-escola. Para isto, o presente estudo se propôs a realizar pesquisas 

bibliográficas, de caráter qualitativo, em bancos de dados da CAPES, Biblioteca virtual, Ministério da 

Educação e Cultura. Por meio da revisão pode-se constatar que 6 artigos foram publicados em 

periódicos, sobre a temática. Por meio dos dados do MEC pode-se verificar que Goiás possui hoje 20 

Instituições de Ensino Superior no estado de Goiás. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais 

de ensino em psicologia, toda faculdade que dispõe do curso de psicologia deve organizar serviços-

escola que atendam tanto a formação do aluno quanto o atendimento a comunidade. Por meio dos dados 

encontrados no MEC foram constatados que as primeiras instituições de ensino em psicologia surgiram 

por volta de 1973. Pode-se perceber por meio da pesquisa que poucas publicações vêm sendo realizadas 

em periódicos sobre a temática serviço-escola, e nenhum artigo contemplou sobre as práticas de gestão 

de serviços escola, sendo estas de grande importância para o entendimento e melhoria do funcionamento 

gerencial destes espaços, sendo assim, ficam indicados para investigação de futuras pesquisas. 

  

Palavras-Chave: Serviço-Escola, Goiás, Pesquisa Bibliográfica 

__________________________________________________________________________________________  

 

1. INTRODUÇÃO  

Segundo as estatísticas de ensino superior 

disponibilizadas pelo do INEP (2014), o Brasil dispõe 

hoje de 207.070 estudantes matriculados por ano nos 

cursos de graduação em Psicologia, sendo 16.128 de 

faculdades públicas, 5.295 de faculdades estaduais, 

5.753 de faculdades municipais e 179.894 de 

faculdades particulares. 

Analisando o contingente de psicólogos 

formados por ano no Brasil, faz-se necessário analisar 

as políticas de formação e capacitação deste 

profissional, visto que o curso de graduação possui 

como foco atender as demandas que são conferidas a 

este profissional, sendo assim, faz-se necessário 

verificar os modelos vigentes e possibilidades de 

melhoria na formação e capacitação do psicólogo. 

O Ministério da Educação e Cultura, visando uma 

maior padronização no ensino superior, normatiza as 

obrigações das IE’s com orientações básicas que 

devem compor no planejamento curricular, sendo 

estas discutidas e regulamentadas pelo CNE – 

Conselho Nacional de Educação. Dessa forma as 

DCNs – Diretrizes Curriculares Nacionais, dispõem 

de 26 artigos regulamentadores para o curso de 

bacharelado em psicologia. Tendo em vista que a 

formação de psicólogo contempla duas ênfases, 

bacharelado e licenciatura. 

As Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação em Psicologia (DCN), fornecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, homologadas em 7 

de fevereiro de 2011, discorrem uma série de 26 

artigos, sobre a formação de professor em psicologia 

(Brasil, 2011). Já os artigos dispostos e homologados 

em 7 de maio de 2004 instituem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

em Psicologia (Brasil, 2004). 

As DCNs apontam que para formação 

profissional do psicólogo o mesmo deverá cumprir 

horas de estágio básico e supervisionado visando uma 

relação entre teoria e pratica e maior desenvolvimento 

profissional, neste sentido as faculdades que 

proporcionam a graduação psicólogo são obrigadas a 
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oferecerem estrutura para desenvolvimento prático da 

atuação do futuro profissional. Um dos espaços para 

este desenvolvimento é o serviço-escola de 

psicologia, que proporciona a população 

atendimentos por meio de terapeutas estagiários. 

De acordo com Melo-Silva (2005), os Serviços-

escola de psicologia consistem em programas ou 

centros de psicologia aplicada, nas quais a 

organização e funcionamento dos estágios pode 

variar dependendo dos cenários e contextos. A oferta 

de estágio é diversificada e está diretamente 

relacionada ao perfil do campus universitário, aos 

referencias teórico metodológicos e a história de cada 

curso de psicologia. Algumas instituições contam 

com serviços escola que funcionam no contexto da 

universidade, como uma modalidade direta de 

prestação de serviços à comunidade, denominados 

clinicas psicológicas. Outras optam por oferecerem 

mais estágios na comunidade, atuando em programas 

e serviços cuja administração é independente da 

universidade. Há serviços que oferecem ambos os 

tipos de prestação direto e indireto, ou seja, a 

universidade assume a responsabilidade pela atuação 

direta e ao mesmo tempo oferece estágios em 

instituições da comunidade. Assim o estagiário 

vivencia as duas modalidades de intervenção.  

Nos espaços destinados ao saber vinculado a 

prática encontram-se discussões acerca da 

supervisão, Silvares (2016) aponta que a supervisão é 

uma intervenção, levada a efeito por um membro 

sênior de uma determinada profissão, na qual é 

estabelecida uma relação entre os dois membros com 

algumas características bem demarcadas, quer 

servem de enlace para uma prática bem 

fundamentada. Outros aspectos tais como uma 

relação avaliativa e hierárquica. Tendo em vista a 

relevância da pratica no contexto educativo, torna-se 

relevante o processo de supervisão, visto que o 

mesmo auxilia a identificar particularidades do caso 

relatado. 

Para Coelho (2013) é importante também que 

sejam discutidos os procedimentos realizados para a 

seleção de estagiários, em geral os estágios 

supervisionados ocorrem no 4º ano de formação, 

nesta pratica os estagiários começam a ser 

responsabilizar pela realização dos atendimentos 

terapêuticos. As supervisões ocorrem semanalmente 

durante o ano letivo girando em cerca de três horas de 

duração contando com a participação de todos os 

estagiários. 

Na carta aos serviços-escola, organizada pelo 

conselho federal de psicologia (CFP, 2013) há uma 

orientação de que para cada 10 alunos deverá haver 

em torno de 4 horas de supervisão, no entanto este 

documento não deixa claro o teto de quantos alunos 

cada supervisor deverá ou poderá orientar durante o 

desenvolvimento do estágio. Questões gerenciais 

como estas são importantes para aspectos gerenciais 

das instituições, bem como planejamento e gestão de 

recursos humanos e financeiros da instituição. 

Neste sentido, compreender o funcionamento e 

gestão destes espaços torna-se essencial no debate 

sobre a formação profissional do psicólogo. Não 

somente no que tange aos espaços, mas também 

infraestrutura e modelos de formação deste 

profissional. 

Em se tratando de Gestão, é importante ressaltar 

que o serviço-escola, assim como qualquer outra 

organização, dispõe de um corpo de recursos 

humanos, composto por profissionais, técnicos, 

administrativos e outros que compõe os recursos 

humanos deste espaço, gastos próprios, processos 

internos, vinculação institucional, cargas horárias de 

trabalho, relação orçamental, custo/benefício 

supervisor x quantidade de estagiários e orientações 

de trabalhos de conclusão, bem com a gerencia de 

atendimento a dois públicos alvos, um interno, os 

alunos e a comunidade acadêmica, e outro externo, a 

população atendida.  

Neste sentido, nota-se a importância do 

mapeamento de processos, planejamento 

orçamentário, gastos, custos x benefícios, cargos e 

salários e da estrutura organizacional em geral, para 

que as clínicas sejam viáveis para os setores privados 

e com melhores aproveitamentos de gasto nas IES 

públicas, para que se tornem cada vez mais espaços 

de desenvolvimento acadêmico e científico além de 

um corpo organizacional autogerido, com modelos de 

gestão de processos e pessoas que abranjam seus 

objetivos internos e Institucionais. 

Sendo assim, é importante que os profissionais 

que estejam a frente de tais serviços, possam debater 

e explanar sobre quais principais modelos de 

gerenciamento e funcionamento de serviços escola? 

Não tentando desenvolver uma formula pronta de 

como devem ser estes espaços, mas sim apontando 

caminhos para serem trilhados na formação e 

capacitação dos estágios e atuação em psicologia.  

Visando maior explanação sobre a temática de 

Gestão de Serviços escola e da formação na 

graduação em psicologia, torna-se essencial que se 

investigue tanto sobre aspectos formativos, quanto 

sobre gestão dos espaços destinados a serviços-

escola. Desta forma, O presente trabalho buscou 

realizar uma pesquisa bibliográfica, de caráter 

quantitativo em que se buscou dimensionar a 

produção do estado de Goiás envolvendo serviços-

escola em psicologia. Merece destaque que se buscou 

nesta análise dimensionar as produções por período, 

por periódico, ano e temática. 

  

 

2. METODOLOGIA  

 

A primeira investigação buscou realizar 

levantamento de periódicos em dois bancos de dados, 
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sendo estes: Google Acadêmico, devido à grande 

disponibilidade de literatura publicada online e o 

banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Para 

investigação de dados sobre as Instituições de Ensino 

Superior de formação em Psicologia no estado de 

Goiás, foram utilizados dados do Ministério da 

Educação e Cultura e Instituto Nacional para análise 

do contingente de cursos de graduação em psicologia 

no estado de Goiás. 

 

Procedimento de coleta dos periódicos  

 

Para realização da pesquisa, foram utilizados três 

descritores para levantamento de publicações, sendo 

eles: “serviços-escola”  “psicologia”  e “Goiás”, estes 

indexadores foram utilizados tanto no banco do 

Google Acadêmico quanto da BVS. Por meio da 

pesquisa realizada nos bancos de dados, foram 

aproveitadas publicações de periódicos técnico-

científicos, teses e trabalhos de conclusão de curso.  

No bases de dados do Google Acadêmico foram 

encontrados 30 publicações com os indexadores, após 

leitura e análise de todos os resumos foram 

aproveitados 6 trabalhos, conforme critérios de 

seleção e exclusão de artigos. No bases de dados da 

BVS não foram encontradas nenhuma publicação 

com os indexadores “serviços-escola”  “psicologia”  e 

“Goiás”. Critérios de exclusão das publicações. 

Para compor os resultados da pesquisa, foram 

adotados trabalhos que apontaram ou descreveram 

sobre estrutura de funcionamento do serviço-escola, 

aspectos formativos e de gestão em serviços-escola 

do estado de Goiás. Foram desconsiderados folhetins, 

artigos de opinião, editoriais e aqueles que não 

apontavam trabalhos de psicologia realizados em 

serviço-escola no estado de Goiás. A identificação e 

levantamento dos artigos e teses nos bancos de dados 

foi realizada nos meses de Abril de 2017.  

 

Procedimento de coleta de dados sobre as IES  

 

Para realização da pesquisa sobre as Instituições de 

Ensino regulamentadas para o curso de graduação em 

Psicologia, foram utilizados dados do relatório de 

consulta avançada, disponibilizados na plataforma 

online do MEC (2017), por meio de planilhas de 

Excel, que dispunha das seguintes informações: 

Código da IES, Instituição IES, Código do curso, 

Nome do curso, Grau, Modalidade, CC,CPC, Enade, 

Vagas autorizadas, Situação. Destes forma utilizados, 

para compor o resultado deste trabalho as 

informações contidas em: IES, Nome do Curso, Grau 

e Situação (em atividade ou extinta).  

Foram considerados aptos para este estudo, cursos de 

bacharelado em psicologia que encontravam-se em 

atividade junto ao Ministério da Educação e Cultura, 

e desconsiderados cursos em extinção.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Da Revisão de Literatura sobre Serviço-escolas de 

Psicologia em Goiás. 

 

Tabela 1. Publicações de periódicos por temática 

 
 

A Tabela 1 aponta a quantidade de artigos, após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de 

artigos. Nota-se que o principal contingente de artigos 

é referente aos tipos de atendimento oferecidos aos 

pacientes. Como por exemplo os artigos 3, 4, 5 e 6. Já 

o artigo 1 descreve sobre a caracterização da clientela 

atendida no serviço-escola, e o artigo 2 discorre sobre 

o cinema como prática pedagógica para ensino de 

uma disciplina de núcleo livre de Psicologia. 

Analisando a tabela, nota-se ainda que o autor 

Santeiro, é o que dispõe de maior quantidade de 

artigos, sendo o total de publicações, nesta pesquisa 

de 3 artigos publicados em periódicos. 

 

 

Gráfico 1. Quantidade de artigos por periódico 

 

 
 

O Gráfico 1, aponta sobre os periódicos aos quais os 

artigos de serviço-escola de psicologia em Goiás 

foram pulicados. Pode-se verificar que o periódico 

Revista perspectivas em Psicologia é o que mais 

dispõe de publicações referente a temática 

pesquisada. Já os artigos Revista Itinerarius, RBTCC, 

Rede de Revistas Científicas, Psicologia em Foco e 

Psicologia Ciência e profissão, dispõe de 1 

publicação cada, sobre a temática investigada. 

N NOME AUTOR PRINCIPAIS TEMÁTICAS 

1 

 

Implantação de um serviço-escola de 

psicologia no centro-oeste brasileiro: 

usuários e atendimentos 

SANTEIRO, Tales Vilela; DA 

ROCHA, Gláucia Mitsuko Ataka; DE 

ARAÚJO, Débora Sarmiento Alves 

Caracterização da clientela 

2 Desenvolvimento humano e cinema: relato 

de experiência em disciplina de núcleo 

livre 

SANTEIRO, Tales Vilela et al. Práticas pedagógicas 

3 Prática de estágio básico no ensino médio: 

cinema como mediador de diálogos 

CARVALHO, Gabriela Borges et al Prática Clínica 

4 Sentidos de saúde, doença e cuidado para 

um paciente com traumatismo crânio-

encefálico 

DE PAULA OLIVEIRA, Júlia; 

LIMA, Mayna Ferreira; FERREIRA, 

Cintia Bragheto 

Prática Clínica 

5 A construção do cuidado em psico-

oncologia em um projeto de extensão 

universitária 

BRAGHETO FERREIRA, Cintia. Prática Clínica 

6 Processos clínicos em núcleos de apoio à 

saúde da família / nasf: estágio 

supervisionado 

SANTEIRO, Tales Vilela. Prática Clínica 
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Gráfico 3. Publicações por cidade do estado de Goiás 

 

  
 

O Gráfico 3 aponta as cidades nas quais os cursos de 

psicologia são regulamentados pelo MEC (conforme 

resultado 2) e a quantidade de publicações em 

periódicos por meio da presente pesquisa, com os 

descritores citados no método. Pode-se verificar que 

a cidade que tem maior prevalência de artigos 

publicados é a de Jataí-GO, com total de 6 

publicações. Já as demais não foram encontradas 

publicações em periódicos nacionais utilizando-se o 

método do presente estudo. 

 

Gráfico 4 – Quantidade de publicações por ano 

 

 
 

O Gráfico 4 demonstra a quantidade de artigos 

publicadas por ano, pode-se observar que o ano de 

2014 foi o que obteve maior número de publicações, 

sendo o total de 2. O ano de 2012, 2013, 2016 e 2017 

obtiveram 1 publicação, já os anos 2010 e 2015 não 

obtiveram publicações em periódicos, de acordo com 

o método desta pesquisa. 

 

Resultados sobre cursos de formação em 

Psicologia no Estado de Goiás – Segundo dados do 

MEC  

 

De acordo com dados do MEC (2017), Goiás possui 

20 Instituições de Ensino Superior, em atividades 

regularizadas para o ensino de graduação em 

Psicologia, conforme demonstrado no gráfico a 

seguir. 

Gráfico 5 – Instituições de Ensino Superior em Goias 

com curso de Graduação em Psicologia -  por Cidades 

no Estado de Goiás. 

 

 
 

 O Gráfico 5 aponta a quantidade total de 20 IES de 

ensino superior regulamentadas pelo MEC no estado 

de Goiás, sendo 8 de Goiânia, 2 na cidade de 

Anápolis, 2 na cidade de Mineiros, 2 na cidade de 

Catalão e 1 nas cidades de: Itumbiara, Montes Belos, 

Iporá, Catalão, Formosa e Rio Verde e Jataí. Nota-se 

que a cidade de Goiânia é a que concentra maior 

contingente de cursos de graduação em psicologia no 

estado de Goiás. 

 

Gráfico 6 – Ato regulatório da criação de IES de 

ensino em Psicologia em Goiás  

 
 

O Gráfico 6 expõe a quantidade de IES regularizadas 

pelo MEC para o ensino do curso de psicologia no 

estago de Goiás. 

 

Pode-se verificar que os anos de 1973, foi 

regulamentadas 1 Instituição de Ensino em 

Psicologia, pertencente a Universidade Católica de 

Goiás (PUC). No ano de 1976 foi regulamentado o 

curso no Universidade Paulista (UNIP). Em 2001 foi 

regulamentado o curso da faculdade Salgado de 

Oliveira.  

 

É importante observar que e 1978 a 2000 não 

houveram novas regulamentações para o curso de 

Psicologia em Goiás, somente à partir de 2001 

iniciaram-se novos atos regulatórios. Este dado pode 

estar relacionado a programas de expansão do Ensino 

Superior. 
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Em 2002 foi regulamentado o curso de psicologia na 

faculdade Montes Belos (FMB). Em 2002 foi 

regulamento ainda o curso na faculdade Universidade 

de Rio Verde (FESURV). 

Em 2004 foi regulamentado o curso na faculdade 

Cambury. Em 2005 foi regulamentado o curso de 

psicologia da Universidade Federal de Goiás – 

Goiânia, assim como o curso de psicologia do 

Instituto Luterano De Ensino Superior De Itumbiara 

(ILES) E Faculdade Anhanguera De Anápolis 

(FAAA).  

No ano de 2006 foi regulamentado o curso de 

psicologia da Universidade Federal de Goiás – 

Catalão. Em 2007 foram regulamentados dois cursos 

de psicologia em Goiás, o da Universidade Federal 

De Goiás - Jataí E Do Centro Universitário Alves 

Faria (ALFA).  

Em 2009 foi regulamentado o curso na faculdade 

Faculdades Integradas IESGO e da IES Faculdade 

Estácio De Sá De Goiás (FESGO). No ano de 2011 

foi regulamentada a faculdade Faculdade Mineirense 

(FAMA).  

Já no ano de 2013 foram regulamentadas duas IES de 

psicologia, Centro Universitário De Anápolis 

(UNIEVANGÉLICA) e Faculdade De Ensino 

Superior De Catalão (FACULDADE CESUC). Em 

2016 foram regulamentados três cursos de ensino em 

Psicologia, sendo estes das faculdades Faculdade 

Alfredo Nasser (FAN), Faculdade De Iporá (FAI) E 

Centro Universitário De Mineiros (UNIFIMES). 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

De acordo com os dados encontrados, pode-se 

verificar que não existem publicações de artigos nos 

periódicos referentes a gestão dos serviços-escola, 

contudo para melhor gerenciamento e 

desenvolvimento destes espaços é importante refletir 

sobre os modelos gerenciais dos serviços escolas das 

faculdades pois em IES tanto públicas quanto 

privadas. 

Geralmente em IES públicas, grande parte dos 

recursos são provenientes dos repasses 

governamentais, já em faculdades particulares os 

recursos geralmente são provenientes da própria 

instituição. Assim é de fundamental importância 

modelos que possam nortear a melhor gestão e 

funcionamento dos serviços-escola. 

No que tange as IES públicas, ressalta-se também a 

importância de investigar e desenhar novos caminhos 

para melhor aproveitamento das verbas públicas na 

condução e desenvolvimento profissional e 

comunitário. 

Assim é importante que as IES sejam públicas ou 

particulares, repensem os modelos de gerenciamento 

destes espaços de formação, para que possam atender 

tanto a população, quanto ao preparo do estagiário e 

futuro profissional. Hoje, o que se tem visto é que 

nestes espaços são articulados vivencias entre teoria 

e pratica, contudo, algumas vezes esquecendo-se que 

se tratam também de uma organização, por vezes sem 

fins lucrativos, mas que carece de um modelo 

gerencial próprio. 

De acordo com dados fornecidos pelo MEC, a 

regulamentação de cursos de psicologia no estado de 

Goiás vem sendo crescente, e isto está diretamente 

relacionado ao surgimento de novos serviços-escola, 

já que as DCNs de formação em psicologia exigem 

que sejam fornecidos serviços a comunidade, desta 

forma seriam interessantes pesquisas que visassem 

propor modelos de gestão e funcionamento dos 

serviços-escola, colaborando para repensar nos 

modelos vigentes e servindo de modelos para futuras 

IES que pretendam regulamentar o curso de 

graduação em psicologia. 

Por meio da pesquisa realizada, não foram 

encontrados assuntos que apontassem relação entre 

gestão em serviços-escola, desta forma compreende-

se ser extrema relevância a elaboração de estudos 

empíricos que mapeiem a forma da gestão nos 

serviços-escola. 
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Resumo: O presente trabalho pretendeu investigar a forma que os adolescentes em conflito com a lei 
compreendem a realidade ao seu redor, as circunstâncias de inserção na criminalidade bem como as 
possibilidades de saída de tal contexto a partir da análise da música “Problema Social” com base na teoria da 
identidade de Antônio da Costa Ciampa e o estudo da vida cotidiana de Agnes Heller.  Através de tal 
investigação buscou-se refletir a respeito do papel do Estado na promoção de uma moral igualitária e uma ética 
libertária do homem.  
 
Palavras-chave: Adolescente. Identidade. Vida cotidiana.  Conflito com a lei.  
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 No que tange à definição de uma faixa 
etária específica que delimite a adolescência, 
autores como Santos, Neto e Koller (2014) 
afirmam que não há um consenso que 
determine o início e o término de tal fase, visto 
que essa nomeação caracteriza apenas 
demarcações etárias e cria uma categorização 
rígida que não contempla os caracteres 
objetivos e subjetivos da vida de cada sujeito.   
 De acordo com Habermas (1983), citado 
por Sousa, Paulino- Pereira e Soares (2007), a 
constituição da identidade se inicia na infância, 
com a formação da identidade natural, que 
consiste no estabelecimento dos limites entre 
seu corpo e os demais objetos, sendo esta 
posteriormente substituída pela identidade 
convencional, que diz respeito ao momento em 
que as crianças começam a incorporar 
estruturas simbólicas da vida cotidiana. 
Segundo o autor, é a degradação de tal 
identidade que marca a adolescência, pois se 
refere ao período em que as crianças notam as 
contradições sociais, se tornam mais 
questionadoras e criam suas próprias normas e 
saídas para lidar com o contexto social no qual 
estão inseridas.  A teoria da identidade, baseada 
no materialismo histórico reconhece a 
adolescência como um fenômeno cultural, 
assim, é sempre necessário repensar as 
intervenções voltadas à população adolescente 
frente aos novos arranjos sociais.  
 A temática adolescência é ainda pouco 
problematizada nas pesquisas em psicologia,  
 

 
especialmente no que tange à psicologia do 
desenvolvimento, cuja visão estruturalista não 
problematiza e não considera o contexto social 
e político no qual o indivíduo está inserido, 
sendo então objeto de críticas severas no 
âmbito da psicologia social. Santos (1996) 
salienta que as pesquisas geralmente estão 
fundamentadas em um único aspecto: homem-
branco-burguês-racional-ocidental, europeu ou 
norte- americano. Como não há busca por 
outros grupos e suas particularidades, os 
trabalhos se tornam enviesados, deterministas e 
consequentemente, cria-se patologias para tudo 
o que foge da normalidade.  
 De acordo com Clímaco (1991) a 
construção da adolescência é perpassada pelo 
trabalho e sua sofisticação tecnológica que 
passou a demandar um maior período de 
formação escolar, assim como o desemprego 
crônico produzido pelo capitalismo retardou o 
ingresso dos jovens no mercado e aumentou as 
exigências para sua inserção. Deste modo, a 
adolescência contemporânea é conseqüência 
das condições sociais na qual está inserida. 
Nesse sentido, é possível constatar que nem 
todos adolescentes conseguem adentrar o tão 
concorrido mercado de trabalho e 
concomitantemente se defrontam com a 
ditadura do consumo, o que faz com que 
ingressem no mundo do crime como solução 
para as mazelas sociais a eles impostas a partir 
dos papéis sociais que lhe foram previamente 
atribuídos.  
 Por tudo isso, o presente trabalho visa 
investigar a forma que os adolescentes em 
conflito com a lei compreendem a realidade ao 
seu redor, verificar as circunstâncias de 
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inserção na criminalidade bem como as 
possibilidades de saída de tal contexto. Não 
cabe aqui rotular ou criar estigmas a partir de 
uma psicologia patologizante, mas inquietar e 
abrir caminhos para uma reflexão que 
compreenda o indivíduo enquanto categoria 
sócio-histórica.  
 
2. METODOLOGIA 
 

O corpo metodológico da pesquisa envolve 
a análise da música “Problema Social” escrita 
por Fernandinho e Guará e interpretada por Seu 
Jorge em 2005, no álbum Ana e Jorge. Foi 
realizada uma pesquisa explicativa, a qual 
segundo Gil (2008) visa identificar os fatores 
que contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos e possibilita o conhecimento 
aprofundado da realidade, pois explica a razão 
dos fatos estudados. No que tange aos 
procedimentos técnicos, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica desenvolvida com base 
em materiais já elaborados, constituídos 
especificamente por livros e artigos científicos 
cujo corpo teórico está embasado na teoria da 
identidade de Antônio da Costa Ciampa e no 
estudo da vida cotidiana de Agnes Heller.  

Compreende-se aqui a metodologia para 
além dos aspectos técnicos, fundamentada 
especialmente nas definições teóricas. A 
pesquisa foi elaborada a partir da articulação 
entre a teoria levantada e a análise da canção 
referida, abarcando a totalidade do contexto e 
não apenas um fragmento destacado do mesmo, 
distante de uma visão determinista do homem e 
da dicotomia homem/sociedade considerando o 
fato de que a problemática apresentada para 
estudo é produto da história e da sociedade, 
sendo, portanto, impossível fazer tal 
dissociação.   
  
3. DISCUSSÃO 
 

De acordo com Paulino-Pereira (2014, 
p.50) “A identidade enquanto categoria psico-
sócio-histórica surge, desenvolve-se e se 
transforma na realidade da vida cotidiana.” 
Essa realidade é caracterizada por Heller 
(1989) pela vida de todos os homens, da qual é 
impossível desligar-se completamente, pois é 
nela que o sujeito coloca em movimento todas 
as suas habilidades, capacidades, sentimentos, 
projeções e paixões. A vida cotidiana está 
inscrita em uma história e se desenvolve sob 
dadas condições históricas. Nesse sentido, é 
possível notar que o menino relatado na música 
“Problema Social” de Fernandinho e Guará 
experiencia um contexto empobrecido desde o 

nascimento, o qual influenciou toda a 
construção de sua identidade.  

Ciampa (1989) assevera que o homem é 
concomitantemente autor e personagem de uma 
história criada por ele próprio e a identidade de 
um personagem/autor constitui a de outro e 
vice-versa. Heller (1970) destaca que os papéis 
sociais não surgem fortuitamente, mas são 
resultado de vários fatores da vida cotidiana 
dados antes mesmo dessa função e que 
continuam a existir até quando esta tem fim. No 
decorrer da canção o adolescente assume vários 
papéis sociais como o de peregrino, bom 
vendedor de limão, trabalhador da feira, 
assaltante, morador da FUNABEM (Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor) e vendedor 
de bala no trem. Esses papéis são dados a ele a 
priori e não possibilitam a assimilação de uma 
nova identidade, muito embora ele os recuse e 
deseje mudar essa realidade como ao dizer 
“Seu pudesse eu dava um toque em meu 
destino”. A negação do papel demonstra que o 
adolescente não se sente à vontade na alienação 
e não se submete incondicionalmente aos 
personagens que representa em dado momento 
visto que reproduz tais papéis a contra gosto, 
como ao dizer que se pudesse “Não aprendia as 
maldades que essa vida tem/ Mataria a minha 
fome sem ter que roubar ninguém”. 

Na perspectiva de Heller (1970) para 
assimilar um papel, o indivíduo não se coloca 
diante de seu conceito abstrato, mas sim do 
ideal representado por ele, que consiste sempre 
em um objetivo, sendo este já pronto e acabado 
para o consumo, o que implica que os ideais de 
um papel conduzem inevitavelmente ao 
empobrecimento. É explícito o fato de que o 
adolescente não se identifica com o ideal do 
papel de marginal socialmente atribuído a ele, 
visto que seu real desejo é ser um intelectual, 
mas suas condições materiais fazem com que 
ele reproduza sempre o mesmo papel de 
menino-trabalhador-assaltante. Não obstante, o 
que é constitucionalmente considerado crime, 
na conjuntura criada pela realidade objetiva do 
adolescente em questão é apenas uma forma de 
ganhar dinheiro e garantir sua subsistência no 
mercado de trabalho.  

A identidade é formada em um contexto 
determinado pelas relações com o outro, tarefa 
árdua para cada indivíduo visto que é 
impossível se desvencilhar completamente do 
outro, especialmente do domínio do grande 
capital. Segundo Ciampa (1987) a identidade é 
composta por um sujeito em constante 
metamorfose e em busca de emancipação, 
porém, o processo de emancipação enquanto 
superação do indivíduo analisado não pode ser 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 299



concretizado, pois é prejudicado pela violência 
e coerção do sistema capitalista que 
desumaniza o sentido histórico do tornar-se 
humano. Situação essa que o próprio indivíduo 
coloca em cheque ao dizer “Se eu pudesse eu 
tocava em meu destino/ Hoje eu seria alguém”, 
sendo que a própria conjunção “se” já prediz a 
sua impotência e o fato de que ele se considera 
ninguém.  

Deste modo, o vir a ser do adolescente 
inserido no sistema capitalista está sob a mira 
da imposição mero ator e ele só viverá de 
maneira mais ou menos autônoma na medida 
em que conseguir exercer papéis sociais 
diferentes dos pré-estabelecidos socialmente, o 
que dificilmente ocorrerá no sistema opressor 
vigente que não garante os direitos básicos dos 
cidadãos e tende a beneficiar as classes 
dominantes, as quais produzem a maioria dos 
preconceitos que naturalizam com o discurso 
meritocrata o fato de o menino não ser capaz de 
ascender na hierarquia social e faz com que o 
próprio indivíduo se culpabilize por ser o que é 
“Se eu pudesse eu não seria um problema 
social”, quando na verdade o que faltou a ele 
foram as condições básicas de existência como 
destacado pelo próprio adolescente “Muitos me 
chamam pivete/ Mas poucos me deram um 
apoio moral.” 

Nesse sentido, Heller (1970) confirma a 
premissa exposta acima ao afirmar que a vida 
cotidiana impulsiona pensamentos 
ultrageneralizadores de tal forma que esses são 
inevitáveis e insuprimíveis. Entretanto, a 
problemática se dá no momento em que tais 
juízos se cristalizam e se tornam preconceitos, 
o que impede o questionamento de tudo o que é 
dado socialmente. A sociedade fossilizou o 
ideal de “pivete”, com o qual o adolescente não 
se identifica, mas pelo qual é nomeado e 
representado. É justamente essa comunidade, 
que devido aos estigmas enraizados em seu 
discurso higienista e moralista, marginaliza e 
faz com que as crianças e adolescentes 
busquem variadas formas para sobreviver em 
um Brasil cujas políticas públicas não 
contribuem para mudar tal realidade social.  

Em se tratando de identidade enquanto 
processo dialético que articula mesmidade e 
mesmice, Ciampa (1987) situa a primeira como 
movimento e plasticidade, pois ocorre pelo ato 
refletido a respeito do que se é e o que se pode 
ser e a segunda, em contrapartida, é 
caracterizada como um dado permanente, 
irrefletida e marca a “mesmice de si imposta” 
assim traduzida nas palavras do autor. É nítido 
o fato de que o “pivete” descrito na canção 
reproduz de modo involuntário réplicas de si 

para alimentar os interesses do capitalismo, não 
obstante questione a respeito do que ele é e dos 
papéis sociais que gostaria de assumir, acaba 
retornando para a mesmice, não por sua 
motivação, mas em razão do sistema opressor 
que subjuga seu projeto de vida. Vê-se, 
portanto, que o adolescente assume a política 
de identidade de menino-trabalhador-assaltante, 
articula diferentes personagens, mas não 
constrói com autonomia e originalidade uma 
identidade política pessoal e singular, embora 
sua atitude reflexiva não permita afirmar que 
ele se encontra alienado.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A sociedade constitui lugar de conflito 
intrínseco à vida coletiva, pois é perpassada 
pelas relações de poder estabelecidas pela 
divisão de papéis e de trabalho, bem como 
pelas hierarquias sociais. Deste modo, nota-se 
que a problemática descrita na música 
“Problema Social” não se restringe somente a 
ela, nem tão pouco é uma realidade utópica, 
pois está constantemente presente na vida de 
muitos adolescentes brasileiros que se 
encontram à margem dos recursos sociais e 
econômicos oferecidos às classes dominantes. 
Todas essas questões se devem ao fato de que a 
sociedade contemporânea está assentada no 
modo de produção capitalista e estruturada com 
vistas a favorecer a classe opressora, o Estado 
não expressa o interesse de todos os cidadãos e 
constitui um dispositivo de forças para efetivar 
essa dominação.   

Inserido nesse contexto perverso, o 
adolescente, que é um produto sócio-histórico, 
é motivado muito precocemente a adentrar no 
mundo da criminalidade para ter acesso aos 
meios de produção e sustentar sua existência 
material e de sua família. Nesse âmbito cabe a 
reflexão: Em que medida pode-se afirmar que 
os adolescentes em conflito com a lei são de 
fato os problemas sociais como referenciado na 
canção? Será que o problema social está no 
crime ou na lei?    

Ao considerar a historicidade humana com 
base na epistemologia do materialismo 
histórico que tem como método de investigação 
a dialética é possível constatar que é justamente 
esse movimento que permite a constituição da 
identidade enquanto metamorfose. Assim, é 
possível admitir a necessidade que cada sujeito 
possui de transformar a realidade em que vive 
na busca pelo movimento necessário ao seu 
crescimento (PAULINO-PEREIRA, 2007).  

Ainda que essa dinâmica seja dificultada 
pelo sistema em voga, é de extrema urgência 
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que o Estado (instituição organizada 
politicamente, socialmente e juridicamente) 
garanta efetivamente os direitos de todos os 
cidadãos indistintamente e não atue como 
monopolizador do uso legítimo de força e 
coerção social.   

A discussão aqui incitada é audaciosa, pois 
corrompe a lógica do capital, da meritocracia e 
da culpabilização integral do infrator, 
entretanto, é indispensável e pertinente quando 
se considera a emancipação como parte de um 
projeto histórico da civilização, como afirma 
Paulino-Pereira (2007) no sentido de que o 
indivíduo emancipado é um projeto para a 
totalidade individual que caracteriza uma moral 
igualitária e uma ética libertária do homem, 
constituinte do mais excelso estágio de 
desenvolvimento da civilização. 
 
REFERÊNCIAS 
 
CIAMPA, Antônio da Costa. A estória do 
Severino e a história da Severina. São Paulo: 
Brasiliense, 1987  
 
CIAMPA, Antônio Costa. Identidade. In: 
LANE, Silvia Tatiana Maurer. (Org). 
Psicologia Social: O Homem Em Movimento. 
8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. Parte 2, p. 
58-75. 
 
CLÍMACO, Adélia Araújo de Souza. 
Repensando as concepções de adolescência. 
1991. Dissertação (Mestrado em Psicologia da 
Educação) - Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, Programa de Estudos Pós-
Graduados em Educação: Psicologia da 
Educação, São Paulo. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos 
de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
HELLER, Agnes. Sobre os papéis sociais. In: 
A. Heller. O cotidiano e a história. Vol. 2, 6. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1970. p. 87-100. 
 
LANE, Silvia Tatiana Maurer. (Org). 
Psicologia Social: O Homem Em Movimento. 
8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989.  
 
Letras, Seu Jorge, Problema Social. 
Disponível em:                                                     
<https://www.letras.mus.br/seu-
jorge/456890/>. Acesso em 22 de julho de 
2017. 
 
PAULINO-PEREIRA, Fernando César. 
Ampliando a Discussão sobre a Teoria da 

Identidade e Emancipação Humana. In: 
PAULINO-PEREIRA, Fernando César. 
Psicologia Social e Identidade Humana: a 
militância social como luta emancipatória. 
Jundiaí: Paco Editorial, 2014. Cap 2, p. 49-69. 
 
SANTOS, Benedito Rodrigues dos. 
Emergência da concepção moderna de 
infância e adolescência: Mapeamento, 
documentação e reflexão sobre as principais 
teorias. 1996. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Ciências Sociais, São Paulo.  
 
SANTOS, Elder C.; NETO, Othon C. M.; 
KOLLER, Silvia H. Adolescentes e 
adolescências. In: HABIGZANG. Luísa F.; 
DINIZ, Eva.; KOLLER, Silvia H. 
Trabalhando com Adolescentes: Teoria e 
Intervenção Psicológica. Artmed. 2014. Cap 1, 
p.17-29.  
 
SOUSA, Caroline Cristiane de.; PAULINO-
PEREIRA, Fernando César.; SOARES, Sandra 
Regina. Educação e ressignificação em 
processos identitários e o conflito com a lei 
na adolescência. 2007. Travessias, n. 01, 1-25.

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 301



   

 

 

ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA SOJA PARA A BALANÇA COMERCIAL 

GOIANA 

 
SILVA, Gabriela Gonçalves¹, gaby_gc.s@hotmail.com 

PIRES, Heitor Felipe² 

NASCIMENTO, Bhrener Bernardes³ 

GALÁCIO, Rosana de Souza
4
 

 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a importância da soja para a balança comercial 

goiana. O artigo tem como caráter explicativo, partindo de uma pesquisa bibliográfica, onde por meio de 

utilização de dados advindos de terceiros, tais quais IBGE, Instituto Mauro Borges e Alice web (MDIC) pode-se 

explicar a importância da produção da soja para a balança comercial goiana, ressaltando o histórico de área 

produzida, produção e exportação da commodity. Sua importância pode ser explicada através dos diversos 

setores que são puxados pela soja, tais quais os setores de maquinários, serviços, transportes, agropecuário, 

cosméticos, gastronômicos, entre outros, gerando assim um alívio para o PIB brasileiro e, por conseguinte, 

lutando contra crise econômica. Representando 11,06% de toda a exportação de soja do país, o estado de Goiás 

encontra-se na quarta posição de maior produtor/exportador da commodity, onde a mesma gerou U$ FOB 

1.299.352.533 na safra 15/2016. 

 

Palavras-chave: Balança Comercial. Exportações. Importações. Soja. Agronegócio Goiano.
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio é um dos setores mais 

importantes da economia brasileira, tanto na geração 

de renda quanto empregos, devido à terra abundante 

e disponibilidade de mão de obra. 

    De acordo com a projeção Confederação Nacional 

da Agricultura (CNA, 2016), o PIB (Produto Interno 

Bruto) do agronegócio deve crescer em 2017 uma 

média de 2%, enquanto o PIB total em torno de 

1,1%. Dentre os principais motivos para uma boa 

safra são as condições climáticas favoráveis, 

melhores do que dos anos anteriores. 

     Também de acordo com a CNA2016, em 2015, o 

agronegócio obteve o saldo comercial de U$ 72,5 

bilhões, no qual o mesmo foi responsável por 21,5 

do PIB, onde pode se perceber um aumento de 1,5% 

em 2016, obtendo assim a partição no PIB de 23% 

sendo que a previsão era de um aumento em torno 

de 2,5% a 3%. Segundo o superintende técnico da 

CNA, Bruno Lucchi, a tendência é que aumente a 

participação do agronegócio no PIB total brasileiro. 

De acordo com registros da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a soja é o grão 

mais plantando no Brasil, uma vez que, o país se 

encontra na segunda colocação de produção da 

mesma, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. De 

acordo com dados da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB/safra 2016/2017)os 

maiores estados produtores de soja no Brasil são: 

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. 

Tendo em vista essa discussão, o presente artigo 

tem como objetivo analisar a importância da soja e 

toda a sua contribuição para a balança comercial 

goiana, sendo o principal foco as exportações e 

importações geradas pela mesma. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Góes-Favoni et al (2004) relatam que a soja, ou 

Glycine Max Merr (nome cientifico) segundo 

registros teve sua origem na costa leste da Ásia, com 

datas anteriores a 5000 mil anos atrás, ao longo do 

rio amarelo na china. 

Já segundo registros presentes em documentos 

na Embrapa, o grão tinha grande importância na 

região do leste asiático, uma vez que era essencial na 

dieta alimentar, sendo os principais produtos 

extraídos uma pasta similar ao tofu e o óleo dos 

grãos. 

Porém, como relata Fernández (2007), a mesma 

chegou ao ocidente a partir do século XX, iniciada a 

cultura do grão pelos Estados Unidos próximo ao 

ano de 1940. 

Black (2000) afirma que no Brasil, o primeiro 

relato existente sobre o surgimento da cultura da 

soja se deu na Bahia, aproximadamente no ano de 

1882. Após o fracasso da mesma na região, a soja 

passou por diversos outros estados, sendo estudadas 

outras variedades, até que no ano de 1914, no Rio 

Grande do Sul, variedades trazidas diretamente dos 

Estados Unidos conseguiram apresentar um melhor 

aproveitamento de produtividade. 

Ainda segundo a Embrapa, o cultivo da soja no 

Brasil obteve destaque a partir da década de1970, 

onde num primeiro momento foi exclusivo o cultivo 

na região sul do país, devido especialmente ao clima 

e solo favoráveis para o plantio da cultura. 
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 A cultura se difundiu no centro-oeste devido ao 

projeto revolução verde, que tinha como principal 

objetivo aumentar a produção da soja, onde o 

mesmo teve como princípio a utilização de calcário 

para a correção da acidulação do solo, irrigações 

intensivas, maquinários especializados e também 

sementes melhoradas geneticamente.  

Os principais motivos para escolha do centro 

oeste foram: a possibilidade de expansão, uma vez 

que a região apresentava terras em abundância a 

baixo preço e a mão de obra barata. Desta forma 

iniciou se o agronegócio na região centro oeste, 

destacando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás como os principais produtores de soja do país 

a partir dos anos 2000. 

      De acordo com a Revista Safra (2013) o Centro 

Oeste é responsável por 60% da produção de grãos 

no Brasil, sendo considerada como referências em 

lavouras de soja e milho. Nos anos de 1992/93 foi 

destinada a área de 1,6 milhões de hectares para o 

cultivo de soja, enquanto nesta mesma época o Sul 

foram plantados seis milhões de hectares, segundo a 

Série Histórica Relativa às Safras, da Conab.  

        Todavia em 2011/02 o Centro Oeste tomou 

frente ao cultivo de soja e foram responsáveis por 

quase sete milhões de hectares plantados. Ainda de 

acordo com o CONAB 2012/13, O Centro Oeste 

plantou 33% mais de soja do que o Sul brasileiro, 

totalizando 12,8 milhões de hectares. 

 De acordo com Costa Neto e Rossi (2000), a 

soja é uma das culturas mais importantes para a 

economia a nível mundial. O motivo principal, é 

que, seus grãos são utilizados tanto pela 

agroindústria na produção de óleo vegetal e rações 

para alimentação animal, quanto na indústria 

química e de alimentos.  

 

 

3. METODOLOGIA 
 

O presente artigo tem como caráter explicativo, 

partindo de uma pesquisa bibliográfica, onde por 

meio de utilização de dados advindos de terceiros, 

tais quais IBGE, Fundação Mauro Borges e Alice 

Web pode-se explicar a importância da produção da 

soja para a balança comercial goiana, ressaltando o 

histórico de área produzida, produção, importação e 

exportação da commodity. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Cenário do Agronegócio em Goiás 

 

Atualmente Goiás está localizado na nona 

posição da economia brasileira, com um PIB de 

R$179 bilhões, representando 2,9% do PIB nacional. 

Entre os anos de 2010 e 2016 houve um crescimento 

anual em torno de 1,6%, ficando assim acima da 

média nacional, que foi em torno de 0,29%.  

 

Tabela 1. Produto Interno Bruto Goiano de 2012 a 

2016 

 

Ano 

Valores Correntes (U$) 

PIB Goiás PIB Brasil 

2012 138.758 2,465 Trilhões 

2013 151.051 2,473 Trilhões 
2014 165.015 2,453 Trilhões 

2015 171.344 1,804 Trilhões 

2016 178.948 1,796 Trilhões 

Fonte: Banco Mundial; 2017 

 

Tabela2. Principais Produtos Agrícolas 

Comercializados na Safra 2016/17 

Principais produtos agrícolas goianos em 2016 

Produto Quantidade 

(Toneladas) 

Participação 

Goiás/Brasil (%) 

Cana de 

açúcar 

70.498.478 9,16 

Soja 10.233.537 11,06 

Milho 5.743.008 8.86 

Tomate 978.258 42,18 

Sorgo 351.823 23,86 

Feijão 345.458 10,14 

Algodão 86.446 3,84 

Abacaxi 62.578 3,57 

Alho 28.881 28,47 

Fonte: IBGE. Elaboração: Instituto Mauro Borges; 

2017. 

 

Quando analisado diretamente pelas tabelas do 

IBGE, na safra 15/2016 a soja ocupa o segundo 

lugar em produção no estado goiano, contribuindo 

com 11% na produção nacional. 

A partir de dados obtidos junto ao CONAB -  

Companhia Nacional de Abastecimento, foi possível 

realizar um comparativo do crescimento do plantio 

do grão em todo o estado, do ano de 1976 até a safra 

15/2016. Com base nesse registro, devido ao sucesso 

do plantio da commodity na região, por meio de 

auxílio de novas tecnologias, novos maquinários, 

tendo um aumento de plantio do mesmo da casa de 

68,0 mil hectares na safra de 1977/1978 para 3278,5 

mil hectares, valor previsto para a safra de 

2016/2017, totalizando um aumento de 4821,32 %, 

transformando o estado no quarto maior produtor do 

grão no país. 

 
Figura 1. Gráfico de Área Plantada de Soja no Estado de 

Goiás (em mil hectares) (safras 1976/1977 a 2015/2016) 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 303



   

 

 

 

Fonte: CONAB, 2017. 

 
Figura 2. Quantidade produzida de soja em toneladas- 

Goiás 

 
Fonte: CONAB, 2017. 

 

Tabela3- Exportações do Estado de Goiás no ano de 

2016 (em milhões de U$ FOB) 

 

Produtos 

Em 

milhões de 

U$ FOB 

 

% 

Total 5930,09 100 

Complexo de Soja 1976,90 33,34 

Complexo de minério 1331,90 22,46 

Ferroligas 509,02 8,58 

Sulfetos de minérios de cobre 402,55 6,79 

Ouro 365,30 6,16 

Complexo de Carne 1202,38 20,28 

Carne bovina 730,33 12,32 

Carne avícola 362,70 6,12 

Carne de suínos 97,41 1,64 

Milhos e derivados 430,41 7,26 

Açúcares 382,14 6,44 

Couros 305,32 5,15 

Demais Produtos 301,04 5,08 

Fonte: MDIC. Elaboração: Instituto Mauro Borges, 

2017. 

 

Tabela 4. Exportação da soja em grão- Goiás 

Ano US$ FOB Peso Líquido (Kg) 

2011 1.195.788.569 2.339.848.682 

2012 1.540.365.350 2.920.012.144 

2013 1.690.629.713 3.174.727.452 

2014 1.693.957.911 3.323.394.519 

2015 1.230.265.153 3.225.231.746 

2016 1.299.352.533 3.549.453.410 

 Fonte: MDIC. Elaboração: Instituto Mauro Borges, 

2017. 

 

Quanto às exportações de acordo com o IMB 

(Instituto Mauro Borges) é impulsionado pela 

produção de carne e grãos, como soja, sorgo, milho, 

cana de açúcar, tomate, algodão, dente outros. Em 

2016 as exportações somaram U$ 5,9 bilhões. 

Colocado em pauta apenas a soja, foram 

exportados U$ 1.976,9 milhões, representando um 

total de 33,34% das exportações, sendo os principais 

destinos da mesma a China, com finalidade principal 

a alimentação de animais confinados e a produção 

de óleo de soja, estando logo atrás Países Baixos e 

Índia, sendo esta última ligada a produção de tofu e 

óleo,  

Sua importância é tamanha para a economia do 

estado que no setor de exportações o complexo de 

soja fica à frente do complexo de minério, serviços e 

outras modalidades geradoras de renda. 

 

Tabela 5 – Valores e Quantidades Exportadas para a 

China (2011 a 2016) 

Ano US$ FOB Peso líquido(kg) 

2011 871.243.247 1.710.777.715 

2012 1.287.147.518 2.437.205.938 

2013 1.432.259.316 2.702.578.769 

2014 1.345.310.094 2.653.386.034 

2015 1.017.612.490 2.669.455.858 

2016 1.005.986.288 2.781.661.051 

 Fonte: MDIC. Elaboração: Instituto Mauro Borges, 

2017. 

 

Tabela 6. Valores e Quantidades Exportadas para os 

Países Baixos (Holanda) (2011 a 2016) - Goiás 

Ano US$ FOB Peso líquido(kg) 

2011 52.886.295 101.570.643 

2012 11.814.282 23.260.861 

2013 56.722.880 110.481.322 

2014 59.165.626 115.558.970 

2015 23.578.833 61.287.722 

2016 30.996.979 84.485.547 

 Fonte: MDIC. Elaboração: Instituto Mauro Borges, 

2017. 
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Em relações a importações, quando se refere ao 

setor, é devido à necessidade de maquinários, 

produtos químicos e insumos para produção do grão, 

sendo o principal fornecedor brasileiro de tais 

artefatos os Estados Unidos, seguido por Alemanha 

e Japão. 

A partir dos dados de geração de renda é 

possível enxergar que houve um aumento de lucro e 

produção desde o ano de 1976, primeira safra, até o 

ano de 2016, deste modo salienta a importância da 

soja para o crescimento do estado e também do PIB 

brasileiro. 

Sua importância pode ser explicada através dos 

setores que são puxados pela soja, tais quais os 

setores de maquinários, serviços, transportes, 

agropecuário, cosméticos, gastronômicos, 

tecnológicos, genética entre outros. 

Além de todos os setores já informados, outra 

crescente utilização que vem se encontrando para a 

soja é a produção de biocombustível, uma vez que o 

bagaço da mesma proporciona alto teor de 

aproveitamento para esta realização. 

Atualmente o país ocupa o segundo lugar 

mundial em produção de soja, ficando atrás somente 

dos EUA, porém, estudos relacionados à USDA 

(United States Departmente of Agriculture) é 

necessário ressaltar que o país está em direção a 

liderança do ranking, uma vez que, devido à alta 

aceitação da soja em um mercado estável 

evidenciam sua relevância para como fonte de 

escape da crise em que se encontra o país. 

Diante disto, a soja vem ampliando cada vez 

mais sua área de produção, permitindo que a 

economia brasileira possa respirar, visto que, em 

outros setores se não presentes junto ao agronegócio, 

não vem desempenhando de modo tão bem quanto 

desejável. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, diante de todos os fatos e dados 

apresentados é possível afirmar que a soja contribui 

de forma impactante para a economia goiana e sendo 

assim, para a economia brasileira.  

A grande complicação relacionada a obtenção 

de dados é referente a todas as formas de produtos 

que são exportadas que tem como matéria principal 

a soja, desta forma, foi analisado a soja em todo seu 

complexo, sem separação. Em relação ao que é 

importado para produção da commodity, encontra-se 

um real problema, já que outras culturas utilizam de 

insumos similares, tais quais fertilizantes, 

maquinários, entre outros. 

O presente artigo fica como sugestão para 

futuras pesquisas, onde será possível fazer o 

acompanhamento da importância da soja, 

crescimento de área produzida, entre outros dados, 

posto que como relatado previamente, o país se 

encaminha rumo ao ranking de produção mundial. 
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Resumo: Até a poucos anos atrás, o sistema de telefonia brasileiro era bastante limitado e pouco acessível, mas 

esse cenário começou a mudar com o surgimento da telefonia móvel. Desde então, o mercado da telefonia móvel 

tem crescido consideravelmente atraindo empresas de vários países para o Brasil. Neste contexto, o presente 

artigo teve como objetivo geral analisar a liquidez e rentabilidade das operadoras de telefonia celular que atuam 

em MG no período de 2009 a 2011. Para tal, teve como objetivos específicos levantar as demonstrações 

financeiras de cada operadora, calcular os índices de liquidez e rentabilidade e comparar o desempenho 

financeiro das operadoras no período. Para esse fim foi realizada uma pesquisa descritiva, de análise 

quantitativa, que utilizou-se de dados secundários. As unidades de análise do estudo foram às quatro principais 

operadoras que atuam no estado de Minas Gerais, a saber: Vivo, TIM, Oi (Brasil Telecom S.A.) e Claro S.A. A 

unidade de observação, por sua vez, tratou-se das demonstrações financeiras das companhias. A partir da análise 

dos dados coletados verificou-se que a TIM se destaca entre as operadoras como a que apresentou os melhores 

índices de liquidez e rentabilidade. 

 

Palavras-chave: Telefonia celular, Liquidez, Rentabilidade 

__________________________________________________________________________________________ 

1 INTRODUÇÃO 

 

A instabilidade provocada pela competitividade 

acirrada do atual cenário no mercado de telefonia 

somado à demora e ineficiência da Anatel em regular 

e fiscalizar o mercado, pode estar contribuindo para 

a redução da qualidade dos serviços. Porém é 

possível que ao mesmo tempo as operadoras estejam 

ampliando suas margens de lucratividade à custa 

dessa baixa qualidade dos serviços. 

Atualmente, 80% das chamadas na telefonia 

móvel, em média, são feitas para clientes da mesma 

companhia, com custo mais baixo. O resultado disso 

é o chamado “efeito clube”, ou seja, a concentração 

de usuários e de seus conhecidos em uma mesma 

operadora, como forma de conseguir tarifas mais 

baratas – o que prejudica a concorrência no setor. 

Uma das propostas em estudo agora é estabelecer 

que pelo menos 60% das chamadas entre operadoras 

fiquem livres da taxação. Outra hipótese é extinguir 

a cobrança. Em 2011, as operadoras arrecadaram R$ 

20 bilhões com a tarifa de interconexão, 20% da 

receita líquida dos serviços prestados, segundo 

dados da consultoria Teleco (Eletronic Serial 

Number) ou seja, Número Serial Eletrônico. O fim 

da tarifa pode reduzir a lucratividade das empresas e 

acabariam com um importante instrumento para 

fidelizar clientes. O especialista em 

telecomunicações Eduardo Tude vê risco de as 

tarifas das ligações entre as mesmas operadoras 

subirem para compensar esse efeito. 

Assim, o presente artigo teve como objetivo 

analisar a liquidez e rentabilidade das operadoras de 

telefonia celular que atuam em MG no período de 

2009 a 2011. A análise foi realizada com dados 

coletados a partir dos balanços e DREs 

(Demonstração de Resultado do Exercício) das 

operadoras Oi, Vivo, Claro e TIM, além de dados da 

Anatel e outras publicações relativos à qualidade dos 

serviços prestados, níveis de serviço e número de 

reclamações. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Surgimento da Telefonia Móvel no Brasil 

O surgimento da telefonia móvel no Brasil 

aconteceu no Rio de Janeiro, em 30 de Novembro de 

1990. A Telerj, com 67 anos e dois dias de 

existência, inaugurou a telefonia móvel no Brasil 

naquele ano conforme a Associação Brasileira de 

Telecomunicações (TELEBRASIL, 2004). 

 

2.2 As quatro grandes operadoras da telefonia 

móvel atuantes em Minas Gerais 

 

2.2.1 Vivo 
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A Vivo Participações é uma companhia que 

presta serviços de telecomunicações móveis, 

telefonia celular, transmissão de dados e internet em 

todo o território nacional (VIVO, 2012).  

 

2.2.2 Tim 

 

A TIM Participações S.A. é uma companhia 

holding, que presta serviços de telecomunicações em 

todo o território nacional através de suas 

subsidiárias, TIM Celular S.A. e Intelig 

Telecomunicações LTDA. A Companhia iniciou 

suas operações no Brasil em 1998 e se consolidou 

como uma empresa nacional a partir de 2002, 

tornando-se a primeira operadora móvel a ter 

presença em todos os estados do Brasil. (TIM, 2012). 

 

2.2.3 Claro 

 

A Claro é uma marca que nasceu no Brasil em 

2003 da união de seis operadoras regionais: 

Americel (que iniciou suas atividades no Centro-

Oeste e parte da região Norte em 1997) e outras 

cinco companhias que iniciaram suas operações em 

1998– ATL (RJ e ES), BCP Nordeste, BCP SP, 

Claro Digital (RS) e Tess (interior e litoral do Estado 

de SP) (CLARO, 2012). 

A Claro é uma empresa que oferece serviços de 

telefonia móvel, fixa, longa distância, internet e TV 

por assinatura, e tem atuação no país inteiro 

(CLARO, 2012). Segundo dados na Anatel (2012), a 

Claro ocupa a terceira posição no Market Share 

brasileiro. 

 

2.2.4 Oi 

 

Todas as quatro grandes do setor de telefonia 

brasileira tiveram o início de suas atividades em 

1998, com a privatização do setor. A Oi é uma marca 

que foi criada em 2002, mas suas precedentes já 

atuavam desde o fim do monopólio na telefonia em 

1998. Neste ano foram criadas a Telemar (com 

atuação em 64% do território nacional) e a Telecom 

com atuação em 30% do território nacional) (OI, 

2012). 

Todos os estados brasileiros contam com os 

serviços da Oi. A empresa oferece os serviços de 

telefonia fixa e móvel e transmissão de dados (OI, 

2012). 

 

 

2.6 Análise das demonstrações financeiras 

 

Segundo Assaf Neto (2002) a análise de balanços 

visa relatar, com base nas informações contábeis 

fornecidas pelas empresas, à posição econômico-

financeira atual, as causas que determinaram a 

evolução apresentada e as tendências futuras. Em 

outras palavras, pela análise de balanços extraem-se 

informações sobre a posição passada, presente e 

futura (projetada) de uma empresa. Na literatura 

verificam-se dois métodos: análise horizontal e 

vertical e a análise por meio de índices. 

 

2.7 Análise por meio de índices 

 

Os Índices de Liquidez são utilizados para avaliar 

a capacidade de pagamento, isto é, constituem uma 

apreciação sobre se a empresa tem capacidade para 

saldar seus compromissos. Essa capacidade de 

pagamento pode ser avaliada, considerando: longo 

prazo, curto prazo ou prazo imediato (MARION, 

1997). 

 

2.7.1 Índice de Liquidez Geral  

 

Esse quociente serve para detectar a saúde 

financeira a curto e longo prazo da empresa, 

indicando quanto à empresa possui de Ativo 

Circulante e Realizável em Longo Prazo para cada 

R$1,00 (um real) de dívida total, sendo ela utilizada 

como uma medida de segurança financeira da 

empresa em longo prazo, revelando sua capacidade 

de assumir todos os compromissos. Sendo avaliado 

pela fórmula conforme Assaf Neto (2007, p. 120):  

 

Ind. Liq. Geral =  
Ativo Circ. +Realizável a L. Prazo

Passivo Circ. +Exigível a L. Prazo
 (1) 

 

2.7.2 Índice de Liquidez Corrente  

 

Liquidez corrente indica quanto existe em 

dinheiro mais bens e direitos realizáveis em curto 

prazo, comparado com suas obrigações a serem 

pagas no mesmo período, sendo que, “quanto maior 

a liquidez corrente mais alta se apresenta a 

capacidade da empresa em financiar suas 

necessidades de capital de giro” (ASSAF NETO 

2007). 

 

Índice de Liquidez Corrente =  
Ativo Circulante

Passivo Circulante
 (2) 

 

2.7.3 Índice de Liquidez Seca  

 

Liquidez Seca, de acordo com Silva (2007, 

p.314) “indica quanto a empresa possui em 

disponibilidades, aplicações financeiras em curto 

prazo e duplicatas a receber, para fazer face a seu 

passivo circulante”. Seguindo o mesmo raciocínio 

dos índices de liquidez geral e corrente, quanto 

maior melhor.  

 

Índ. Liq. Seca =  
Ativo Circulante − Estoques

Passivo Circulante
 (3) 
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2.8 Analise de Rentabilidade 

 

Segundo Assaf Neto (2007), este sistema 

estabelece um elo entre o Balanço Patrimonial de 

uma empresa com sua demonstração de resultado 

para analisar dois importantes índices de 

rentabilidade: o ROA (Rentabilidade sobre o Ativo) 

e o ROE (Rentabilidade sobre o Patrimônio 

Líquido). 

De acordo com Matarazzo (2003), o ROA é um 

índice que mede o retorno do ativo total, qual a 

eficiência que este está demonstrando para a 

composição da rentabilidade de uma empresa.   

Matarazzo (2003) afirma que para avaliar o 

retorno do capital próprio investido pelos 

colaboradores de uma empresa, utiliza-se o 

indicador financeiro denominado ROE.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Quanto ao objetivo, a pesquisa caracteriza-se 

como pesquisa descritiva. Para Andrade (2001, p. 

124) neste tipo de pesquisa descritiva “os fatos são 

observados, registrados, analisados, classificados e 

interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”. 

A utilização de métodos quantitativos, conforme 

Iudícibus (1988), quando bem estruturado, pode 

provocar vantagens e gerar benefícios no sistema de 

informações contábil da empresa. Estes, afinal, 

auxiliam na monitoração do item de custo 

denominado variável dependente e o item de 

atividade, custo ou demanda que explicaria a 

mudança desta variável e é denominado de variável 

independente. 

A unidade de análise do estudo foi às quatro 

principais operadoras que atuam no estado de Minas 

Gerais, a saber: Vivo, TIM, Oi (Brasil Telecom S.A.) 

e Claro S.A. A unidade de observação, por sua vez, 

tratou-se das demonstrações financeiras das 

companhias e dos relatórios de qualidade de serviço 

da Anatel. 

Para alcançar o objetivo do estudo, 

primeiramente levantaram-se as demonstrações 

financeiras, em especial os balanços patrimoniais e 

demonstrações de resultado do exercício, de cada 

empresa entre 2009 e 2011. Em seguida, foram 

calculados e avaliados os índices de liquidez e 

rentabilidade para cada uma das empresas no 

período considerado. 

Ao final, realizou-se o confronto entre os 

resultados obtidos a partir dos dois primeiros 

objetivos, permitindo-se comparar o desempenho 

financeiro das operadoras no período considerado. 

 

4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO 

DOS RESULTADOS 

 

Para a análise da liquidez e rentabilidade, foram 

coletados os dados dos Balanços Patrimoniais e as 

DREs das quatro empresas de telefonia celular no 

período de 2009 a 2011. Entretanto, não foi possível 

obter as demonstrações financeiras da Claro S.A. nos 

anos de 2009 e 2010, inviabilizando a comparação 

dos índices obtidos com os das outras empresas. 

Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos 

para a análise de liquidez, rentabilidade e qualidade 

dos serviços prestados. 

 

4.1 Análise da liquidez 

 

A análise da liquidez, que representa a 

capacidade de pagamento, foi calculada a partir de 

quatro índices: liquidez corrente, liquidez seca, 

liquidez imediata e liquidez geral, apresentados no 

GRÀF. 1. 

Os índices calculados para as quatro operadoras 

de celular são apresentados no GRÁF.1. Verifica-se 

que a operadora de telefonia móvel que demonstrou 

maior solidez foi a TIM pois apesar de pequena 

queda no índice em 2010 se recuperou a ponto de ter 

um crescimento de 8% de 2009 para 2011. Isto 

permite afirmar que esta operadora tem boa 

capacidade pagadora em sua contas de curto prazo. 

 

 
GRÁFICO 1 – Índices de Liquidez Corrente entre 

2009 e 2011 

Fonte: Pesquisa direta, 2012. 

 

Similar ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice 

de Liquidez Seca exclui do cálculo os estoques, por 

não apresentarem liquidez compatível com o grupo 

patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste 

índice é invariavelmente menor que o de liquidez 

corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque 

para a liquidação de obrigações. 

Verifica-se a partir dos índices calculados 

GRÁF. 2 que, com pouca diferença com relação à 

liquidez corrente, o índice demonstra um leve 

crescimento para a operadora TIM e VIVO entre 

2009 e 2011, embora o mesmo não possa ser 

observado com relação a OI, que teve uma queda de 

5% no seu índice no período. 

2009 2010 2011

VIVO 0,83 1,15 0,93

OI 1 1,15 0,96

CLARO 1,06

TIM 1,13 1,11 1,21
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GRÁFICO 2 – Índices de Liquidez Seca entre 2009 

e 2011 

Fonte: Pesquisa direta, 2012. 

 

Analisou-se também o Índice de Liquidez 

Imediata, que é determinado pela relação existente 

entre o disponível e o passivo circulante. Reflete a 

porcentagem das dívidas de curto prazo (passivo 

circulante) que podem ser saldadas imediatamente 

pela empresa, por suas disponibilidades de caixa. 

Evidentemente, quanto maior se apresentar esse 

índice, maiores serão os recursos disponíveis 

mantidos pela empresa. 

Ao analisar os índices calculados, apresentados 

no GRÁF. 3, verificou-se que a operadora de 

telefone Vivo permaneceu com o maior saldo do 

disponível entre os anos de 2009 e 2010. Isso 

significa que a empresa poderia saldar suas dívidas 

de curto prazo a qualquer momento, caso fosse 

necessário. 

Os índices da Oi e da TIM, por outro lado, caíram 

expressivamente nos dois primeiros anos. 

Entretanto, em 2011, a TIM obteve maior saldo em 

caixa, com pouca diferença para a Vivo, de apenas 

2%. A Oi e Claro, conforme verifica-se pelos 

índices, não dispõem de um número significativo de 

recursos financeiros disponíveis no ano de 2011. 

 

 
GRÁFICO 3 – Índices de Liquidez Imediata entre 

2009 e 2011 

Fonte: Pesquisa direta, 2012. 

 

Finalmente, foram calculados ainda os Índices de 

Liquidez Geral para as quatro operadoras, conforme 

verifica-se no GRÁF.4. Ao analisar o GRAF. 4, 

pode-se dizer que a Oi em 2009 e 2010 teria dinheiro 

apenas pagar suas dívidas, enquanto que a Claro e a 

TIM não conseguiriam saldar suas dívidas se 

encerrassem suas atividades nos dois períodos. 

Entretanto em 2011 as empresas Claro, Oi e Vivo 

não tinham recursos disponíveis para saldar suas 

dívidas, enquanto que se a TIM se negociasse os 

bens e direitos de curto e longo prazos, para cada R$ 

1,05 que receberam ainda sobrariam R$ 0,05. 

 

 
GRÁFICO 4 – Índices de Liquidez Geral entre 2009 

e 2011 

Fonte: Pesquisa direta, 2012. 

 

4.2 Análise da rentabilidade 

 

Para a análise da rentabilidade, que permite 

visualizar o retorno das empresas pesquisadas, foram 

calculadas as margens bruta e líquida e os índices 

ROE e ROA. 

No GRÁF.5 verifica-se que a operadora de 

telefonia TIM obteve um aumento da sua margem no 

decorrer dos três anos, enquanto que as operadoras 

Vivo e Oi apresentaram um aumento de 2009 para 

2010, mas tiveram queda na margem em 2011. No 

único ano levantado, a Claro apresentou uma 

margem baixa em comparação às demais 

operadoras. 

 
GRÁFICO 5 – Margem bruta entre 2009 e 2011 

Fonte: Pesquisa direta, 2012. 

 

2009 2010 2011

VIVO 0,81 1,14 0,89

OI 0,99 1,13 0,94

CLARO 1,05

TIM 1,08 1,07 1,15

2009 2010 2011

VIVO 0,73 0,55 0,46

OI 0,58 0,18 0,15

CLARO 0,13

TIM 0,45 0,27 0,48

2009 2010 2011

VIVO 0,95 0,96 0,82

OI 1,00 1,03 0,87

CLARO 0,85

TIM 0,69 0,67 1,05

2009 2010 2011

VIVO 0,42 0,67 0,51

OI 0,51 0,54 0,47

CLARO 0,25

TIM 0,46 0,49 0,50
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No GRÁF. 6 apresentam-se as margens líquidas 

das empresas no período considerado. Verifica-se 

que a margem líquida da operadora de telefonia Vivo 

manteve-se estável no decorrer dos três anos, 

enquanto que a operadora Oi  obteve saldo negativo 

em 2009, recuperando um pouco a margem nos anos 

subsequentes. A operadora TIM alavancou seu 

resultado em 2010, porém teve uma queda 

significativa no ano seguinte, enquanto que a Claro 

apresentou margem negativa em 2011, podendo ser 

justificada pelo prejuízo contábil obtido no período 

de mais de 300 milhões. 

 

 
GRÁFICO 6 – Margem líquida entre 2009 e 2011 

Fonte: Pesquisa direta, 2012. 

 

No GRÁF. 7 são representadas as oscilações no 

percentual do retorno sobre o Patrimônio Líquido 

(ROE) das operadoras pesquisadas. 

A operadora Vivo no ano de 2009 apresenta um 

ROE de 20%, tendo um aumento em 2010 para 21% 

e caindo para 10% em 2011. 

A operadora Oi teve um comportamento do ROE 

parecido com o da Vivo, tendo um aumento em 2010 

e um declínio em 2009, porém com valores muito 

diferentes. No ano de 2009 o ROE da Oi foi 

negativo, tendo um percentual de -10%; teve um 

aumento significativo em 2010, passando de uma 

situação negativa para retorno de 17%. Em 2011 o 

índice declinou para 9%. 

A Claro obteve o ROE negativo de -3% em 2011 

por conta do prejuízo contábil obtido no ano 

analisado. 

Não muito diferente da Vivo e Oi, o 

comportamento nas oscilações do ROE da TIM teve 

um aumento em 2010 e um declínio em 2011. Em 

2009 o ROE da TIM era de 9%, passando para 21% 

em 2010, e caindo para 10% em 2011. 

 

 
GRÁFICO 7 – ROE entre 2009 e 2011 

Fonte: Pesquisa direta, 2012. 

Finalmente, foram calculados os Índices de 

Retorno sobre o Ativo (ROA) cujos resultados são 

apresentados no GRÁF. 8. 

Verifica-se no gráfico que em 2009 o ROA da 

Vivo foi de 11%, tendo um pequeno aumento em 

2010 para 12% e caiu para 7% em 2011. A Oi obteve 

desempenho semelhante ao da Vivo, com o 

respectivo aumento e depois o declínio. Apenas em 

2009 seu ROA foi negativo (-7%), obtendo um 

aumento significativo em 2010 (13%) e nova 

redução em 2011 (5%). 

Em 2011 a Claro apresentou o seu ROA negativo 

com o percentual de -1% por conta do prejuízo 

contábil no período. A TIM se comparada as outras 

três operadoras, apresenta seu ROA bem mais 

estabilizado. Em 2009 seu ROA foi de 4%, passando 

para 11% em 2010 e caindo para 6% em 2011. 

Então, quanto mais elevado for o ROA, melhor. 

A eficiência do Ativo é o que define o ROA que por 

sua vez tem influência na margem. Quando a 

margem se eleva, o ROA também é elevado, e se a 

margem cair, o ROA também diminui (ROSS, 

2010). Assim pode-se dizer que a eficiência do Ativo 

é um fator determinante no obtenção do lucro. 

 

 
GRÁFICO 8 – ROA entre 2009 e 2011 

Fonte: Pesquisa direta, 2012. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

2009 2010 2011

VIVO 0,14 0,15 0,15

OI -0,04 0,08 0,09

CLARO -0,03

TIM 0,04 0,11 0,05

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

2009 2010 2011

VIVO 0,20 0,21 0,10

OI -0,10 0,17 0,09

CLARO -0,03

TIM 0,09 0,21 0,10

2009 2010 2011

VIVO 0,11 0,12 0,07

OI -0,07 0,13 0,05

CLARO -0,01

TIM 0,04 0,11 0,06

-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
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No presente artigo procurou-se analisar a 

situação financeira a partir da liquidez e 

rentabilidade das empresas de telefonia celular que 

atuaram em MG no período de 2009 a 2011. 

Em relação à análise da liquidez, que foi 

calculada a partir dos índices de liquidez corrente, 

liquidez seca, liquidez geral e liquidez imediata, 

verificou-se que a TIM se destacou apresentando 

melhor situação de solidez financeira. A Vivo 

permaneceu com a pior capacidade de pagamento 

entre as pesquisadas. 

Quanto à análise de rentabilidade, observou-se 

que a margem bruta obteve valores próximos para a 

TIM, Vivo e Oi e que a Claro registrou a menor 

margem em 2011. Quanto à margem líquida, 

verifica-se que a Vivo obteve os melhores resultados 

e que a Claro teve resultado negativo. Os resultados 

baixos da Claro em 2011 devem-se aos elevados 

custos (Depreciação da rede e custos com 

interconexão) e despesas, especialmente as despesas 

com comerciais. 

Para a análise de rentabilidade ainda foram 

analisados o ROE e ROA. A Vivo apresentou 

melhores resultados em 2009 que as outras 

operadoras e em 2010 destaca-se a grande evolução 

dos indicadores para a TIM. Ambas apresentam 

melhor uso dos ativos, fato evidenciado pelo ROA 

melhor em ambos os casos. A Oi obteve resultados 

negativos quanto a rentabilidade em 2009, fato que 

se deve ao elevado gasto com despesas operacionais 

evidenciado na DRE daquele ano. 

A TIM se destaca entre as operadoras como a que 

apresentou os melhores índices de liquidez e 

rentabilidade. O aquecimento do setor e o aumento 

na adesão aos planos de dados Infinity e Liberty 

foram alguns dos fatores que contribuíram para o 

bom desempenho financeiro da TIM (TIM, 2012).  

Uma limitação do estudo refere-se às conclusões 

para a Claro devido à indisponibilidade das 

demonstrações financeiras da mesma para os anos 

anteriores a 2011, impossibilitando a comparação 

dos seus índices com as outras operadoras. 

Recomenda-se ainda estudos que associem a 

qualidade do serviço prestado pelas operadoras com 

a sua situação financeira. Outra abordagem 

visualizada ainda inclui a possibilidade de comparar 

a situação financeira ao desempenho de mercado das 

ações das empresas que atuam no segmento de 

telefonia celular. 
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Resumo: O trabalho em questão é fruto das discussões realizadas na disciplina de Estágio Básico I do curso de 
Psicologia na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. Essa disciplina faz parte da grade curricular 
do curso de psicologia no quarto período com objetivo de analisar a inserção do psicólogo em ambientes que 
envolvem a infância e adolescência. A partir desse contexto surge a necessidade de investigar a produção 
científica brasileira sobre Saúde Mental na Adolescência. Diante disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
no Banco de Dados Bireme utilizando-se as palavras-chave Saúde Mental do Adolescente e Desenvolvimento do 
Adolescente, a partir das quais foram obtidos 41 artigos publicados no período de 2007 a 2017. A princípio 
buscou-se abordar a concepção de adolescência segundo Miller e Ariés e analisar o percurso histórico da saúde 
mental voltada ao público adolescente no Brasil. Posteriormente, foi realizada uma reflexão acerca do espaço 
ocupado pelo adolescente e o analista na saúde mental frente às dificuldades herdadas historicamente e os 
mecanismos de poder advindos da mesma. Ao final, os resultados alcançados com a pesquisa foram 
apresentados quantitativamente através de gráficos que representam o número de artigos publicados por ano, o 
tipo de estudo o método de investigação nos artigos constatados. 
 
Palavras-chave: saúde mental; adolescente; desenvolvimento. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo teve por objetivo analisar 
as produções científicas brasileiras em relação à 
Saúde Mental na Adolescência. Para tal, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica na Base de 
dados Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde) 
buscando-se por produções científicas 
realizadas no período de 2007 a 2017.  

Segundo Miller (2015) a adolescência é 
uma construção, que se dá de acordo com o 
espírito da época, ou seja, tudo é artifício 
significante. Sua tese se baseia na ideia de que 
“nós criamos a experiência adolescente de hoje” 
(p. 1). Consoante a Miller, Ariés (1978) também 
reconhece a adolescência como uma construção 
da modernidade, em que o adolescente passa a 
viver isolado dos adultos em uma cultura que 
lhes é própria, uma cultura suscetível a moda e 
entusiasmos. Sob essa perspectiva, a 
adolescência é tida como uma fase do 
desenvolvimento entre a infância e a idade 
adulta, construída socialmente e pensada para 
além da idade cronológica da puberdade e das 
transformações físicas. A adolescência é 
compreendida como uma categoria que se 
constrói se exercita e se reconstrói dentro de 

uma história e tempo específico (FROTA, 
2007). 

A saúde mental do adolescente no Brasil era 
marcada pela ausência de acolhimento às 
necessidades específicas da adolescência até a 
Portaria MS (Ministério da Saúde) 336 de 2002, 
a qual prevê a constituição do Centro de 
Atenção Psicossocial para atendimentos a 
crianças e adolescentes (CAPSI II), sendo este 
voltado ao acolhimento e tratamento das 
urgências e casos graves que exigem recursos 
variados (consultas, medicação, oficinas, 
módulos terapêuticos, passeios, visitas 
domiciliares, acompanhamento familiar) através 
de uma equipe multiprofissional (SILVA, 
2003). 

Outro avanço no campo da Saúde Mental na 
adolescência foi à criação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, o 
qual garante legalmente à criança e ao 
adolescente os cuidados específicos de saúde 
mental, sendo de sua responsabilidade assegurar 
por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades a fim de 
proporcionar seu desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social em condições 
de liberdade e de dignidade (ESTATUTO DA 
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CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2015). 
Dessa forma, apesar de recente, por meio de 
políticas públicas, a Saúde Mental do 
Adolescente no Brasil vem se ampliando e 
conquistando novos espaços de atuação.  

Tem-se a expectativa de que este trabalho 
instigue a produção de novas pesquisas e 
contribua com os conhecimentos relativos à 
Saúde Mental na Adolescência por meio de uma 
pesquisa bibliográfica, na qual são 
demonstradas de forma quantitativa, as 
produções científicas relacionadas ao assunto, e 
a descrição e discussão dos dados obtidos.  

 
2. SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA 

 
A adolescência, segundo Alberti (2002) é 

uma alternativa do sujeito, o qual pode escolher 
se deseja penetrá-la ou não.  O indivíduo faz sua 
opção sem aperceber-se das consequências, ou 
seja, a escolha pela neurose ou psicose se dá 
sem que se calcule sua importância.  O preço a 
ser pago em uma adolescência enquanto escolha 
é o reconhecimento de que o Outro é castrado 
para que haja o desligamento dos pais. Deste 
modo, o trabalho da adolescência é a elaboração 
da castração, da falta no Outro que cada sujeito 
realizará a seu modo, dentro de suas 
possibilidades.  

O neurótico teme que a falha no Outro 
acarrete a sua não sustentação enquanto sujeito, 
situação essa que Freud (1927/1972d) citado por 
Alberti (2002) afirma ao considerar a relevância 
da crença do indivíduo em algo que lhe ofereça 
sustentação. Caso o Outro se apresente 
inconsistente, não sustente o sujeito e essa falta 
esteja foracluída, não há adolescência, visto que 
ela se estabelecerá somente quando o sujeito 
conseguir enfrentar esse furo. Nessa 
perspectiva, o psicótico está submetido ao Outro 
de tal forma que não imagina como poderá se 
desvencilhar da autoridade dos pais algum dia. 
Devido ao fato de o Nome-do-Pai estar 
foracluído, produz-se a rejeição de um 
significante fundamental para fora do universo 
simbólico do sujeito, o qual retorna no real sob 
forma de alucinação ou delírio devido ao fato de 
não pertencer ao inconsciente do indivíduo, 
como assevera Roudinesco e Plon (1998). 
Assim, o adolescente psicótico não pode realizar 
o trabalho de elaboração da perda da autoridade 
dos pais, diferente do neurótico que elabora 
paulatinamente os ideais atribuídos às figuras 
paternas durante toda sua infância, pois tem 
como alicerce o significante.  

Considerando as duas grandes categorias 
aqui citadas – neurose e psicose – é possível 
notar atualmente o trabalho de analistas no 
campo da saúde mental. Eric Laurent (1999) 
destaca que “os analistas são agora, no nosso 

mundo, dos poucos que escutam que seguem 
escutando os loucos, quando se torna muito 
mais rápido preencher as fichas convencionais 
do serviço psiquiátrico onde se encontre o 
paciente” (p.15). Em se tratando de saúde 
mental de crianças e adolescentes a situação é 
ainda mais precária, visto que estes se 
encontram em defasagem em relação à vida 
adulta, principalmente na adolescência devido 
ao estigma de que esta é naturalmente uma fase 
de conflitos, o que faz com que muitos 
distúrbios sejam naturalizados por esse discurso.  

A reforma psiquiátrica no Brasil ampliou as 
fronteiras para se pensar a saúde mental, 
entretanto, são poucas as iniciativas que 
abarcam crianças e adolescentes com 
transtornos mentais. Essa situação pode ser 
relacionada ao fato de que o âmbito da saúde 
mental era diretamente ligado ao desvio de 
normas, tendo como referência os ideais 
médicos, pedagógicos e sociais vigentes antes 
da Reforma. Apesar das diferenças existentes 
até então, foi a partir da portaria MS 336/02 
(BRASIL, 2002) que novos arranjos foram 
criados para se pensar a saúde mental infanto-
juvenil, especialmente com a promulgação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 
1990, embasado na proteção integral que 
considera a criança e o adolescente como 
sujeitos de direitos em um momento singular de 
desenvolvimento (BRASIL, 2014).  

Não obstante, são ainda perceptíveis 
práticas manicomiais coexistentes ao lado da 
Reforma Psiquiátrica. São notáveis os casos de 
crianças e adolescentes que recebem 
encaminhamento para instituições que sob o 
pretexto de proteção e acolhimento, adotam 
práticas que visam o apagamento do sintoma, o 
que não possibilita que a criança e o adolescente 
subjetivem suas questões e contribui para a 
desassistência no âmbito da saúde mental. Nessa 
perspectiva, o tratamento das psicopatologias 
apresenta-se fundamentado na dicotomia 
“normal” e “anormal” com vistas à reestabeler a 
ordem para tudo o que destoe dos padrões 
convencionalmente determinados como 
corretos, regulando e moldando o 
comportamento destes para extrair o máximo de 
capacidades e habilidades de produção material 
quanto seja possível.  

Vê-se, portanto, que a saúde mental na 
adolescência tem ainda um longo caminho a 
percorrer, considerando o fato de que não existe 
um campo discursivo determinado que abarque 
todas as respostas a respeito de determinada 
questão. Por isso, é preciso repensar o lugar 
destinado aos adolescentes na saúde mental, 
bem como articular um trabalho em rede 
pautado em princípios éticos que considere as 
peculiaridades de cada sujeito e reconheça que 
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não existe um saber acabado, pois é sempre 
necessário revisar e atualizar os conhecimentos 
já estabelecidos. 

 
3. METODOLOGIA 

 
A elaboração do presente artigo é resultado 

de buscas na base de dados BIREME 
(Biblioteca Virtual em Saúde), a qual consiste 
em um centro especializado da OPAS 
(Organização Pan-Americana da Saúde) em 
conjunto com a OMS (Organização Mundial da 
Saúde). A BIREME está instituída no Brasil 
desde 1967, com o objetivo de estender o fluxo 
de informações científico-técnico no que tange à 
Saúde no Brasil e demais países da América 
Latina e Caribe. 

Os termos utilizados para busca na 
plataforma foram: saúde mental do adolescente 
e desenvolvimento do adolescente. Os critérios 
de inclusão empregados se assentaram nos 
seguintes filtros: ano 2007 a 2017; coleções 
Brasil e idioma Português. A partir de tal 
levantamento, foram observados os resumos 
com intuito de identificar os dados propostos 
pelo trabalho. 

Os artigos que não abordavam 
especificamente a temática da pesquisa Saúde 
Mental na Adolescência foram considerados 
como margem de erro e ao final foi obtido um 
total de 41 publicações em um período de dez 
anos. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
      A análise dos dados foram apresentados 
através de figuras (gráficos), que representam à 
quantidade de artigos que foram publicados por 
ano e a quantidade de vezes, tipo de estudo, 
método de investigação, e palavras-chaves que 
estiveram presentes nos artigos encontrados.  
 
Figura1. Gráfico de Artigos Frequência/Ano  

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base de 
dados a BIREME. 
 
   A Figura 1 mostra a frequência de ocorrência 
de artigos publicados por ano. Observa-se a 
variação entre um e seis artigos por ano, 
merecendo destaque neste período os anos de 

2008, 2012, 2013 e 2014 onde houveram mais 
publicações, já nos anos de 2016 e 2017 não 
foram encontradas nenhuma publicação.   
 
Figura 2. Gráfico de Tipo de Estudo 
Frequência/Ano 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base de 
dados a BIREME. 

A Figura 2 mostra o tipo de estudo dos artigos 
encontrados na pesquisa bibliográfica. Observa-
se que foram dezoito teóricos, sendo um em 
2015, dois em 2008, 2009 e 2012, quatro em 
2011 e 2014. Os artigos com tipo de estudo 
empírico obtiveram um total de vinte e três, 
sendo uma produção nos anos de 2007 e 2011, 2 
artigos em 2014, 3 publicações em 2009, 2010, 
2012 e 2015, e 4 trabalhos em 2008. 
 
Figura3. Gráfico de Métodos de Investigação 
Frequência/Ano.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base de 
dados a BIREME. 

A Figura 3 representa a distribuição de 
ocorrência dos métodos de investigação nos 
artigos por ano.  O método de investigação mais 
frequente nos artigos publicados foi o estudo de 
caso presente em dezesseis trabalhos, tendo seu 
pico nos anos de 2008, 2010 e 2013 com quatro 
artigos, em 2012 com dois, e um artigo em 
2007, 2011, 2014 e 2015. O método teórico 
clínico foi o segundo mais frequente, presente 
em treze artigos, tendo um pico de quatro 
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artigos em 2009, 2011 e 2015. Identificamos 
sete artigos com método teórico conceitual, e 
cinco como estudo psicométrico. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
    Com esta pesquisa observamos que o cenário 
da produção de conhecimento sobre saúde 
mental na adolescência é crescente dentro da 
Psicologia, porém é muito incipiente se 
comparados a outras áreas da saúde como a 
Enfermagem e a Medicina estão muito mais a 
frente da Psicologia.  
   Os resultados dessa pesquisa poderão 
contribuir para o pensamento sobre a prática dos 
profissionais que lidam com a saúde mental do 
adolescente, que ainda é um campo teórico e 
prático recente e necessita de direcionamentos. 
    O presente estudo apresentou limitações, 
principalmente no aspecto metodológico, 
considerando-se que o levantamento 
bibliográfico envolveu somente uma base de 
dados. Dessa maneira, sugere-se, como 
possibilidade de continuidade do estudo, a 
ampliação da busca em outras bases de pesquisa 
bem como pesquisas de campo nesta área. 
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Resumo: O presente artigo teve por finalidade analisar as condições que viabilizariam a construção de um 

sistema de tratamento do tipo alagados construídos para o distrito de Pires Belo. Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema com o objetivo de compreender quais os fatores interferem no processo de 

tratamento de águas residuárias por meio de Wetlands. Nesse sentido, foram observados fatores como clima, 

espécies e plantas utilizadas para absorção de nutrientes e custo. Conforme observado na literatura o clima 

tropical favorece tratamento de águas residuárias por esse sistema, uma vez que esse tipo de clima colabora 

para a reprodução de bactérias que contribui no processo de mineralização da matéria orgânica e na 

remoção ou transformação de substâncias tóxicas em subprodutos menos tóxicos ao meio ambiente. Além 

disso, verificou-se que as espécies mais utilizadas no tratamento foram taboa (Typha angustifólia L.) e o 

caniço (Phragmitesaustralis) e que custo de manutenção e operacional é baixo, pois não há a necessidade de 

contratação de mão de obra qualificada. Considerando as características climáticas da cidade e que as 

plantas mais utilizadas no tratamento são facilmente encontradas na região, acredita-se que, sob o aspecto 

técnico, o sistema de tratamento de águas residuárias por meio de Wetlands possui grande potencial de uso na 

cidade de distrito de Pires Belo. Entretanto, em termos econômicos outros aspectos devem ser levados em 

consideração, tais como localização, dimensionamento e eficiência da Wetland, porém para isso é necessária 

a continuação da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Wetland. Alagados Construídos. Clima. Análise. Pires Belo.
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo o instituto brasileiro de geografia e 

estatística (IBGE), o município de Catalão só entre 

os anos de 2000 a 2010 teve um aumento 

populacional de aproximadamente 22. 300 pessoas, 

mais que o dobro de indivíduos entre os anos de 

1990 a 2000. Esse elevado crescimento ocorrido 

nesses anos foi devido a vinda de pessoas de varias 

regiões do país para trabalhar nas muitas empresas 

que se instalaram na cidade. Isso proporcionou 

aumento de arrecadação, da renda e de serviços. 

Por consequência, houve um alto crescimento de 

periferias e distritos e a necessidade de ampliação de 

serviços de saneamento básico. Entretanto, a cidade, 

por meio de seus órgãos públicos não estava 

preparada para comportar esse excedente 

populacional.  

Uma vez que a precariedade na coleta e 

tratamento de efluentes domésticos pode ocasionar 

contaminação do corpo receptor, bem como, 

restringir o uso a que esse corpo hídrico se destina, 

faz-se necessário o emprego de métodos eficazes e 

economicamente viáveis para o tratamento desses 

resíduos. 

É nesse contexto que surge os sistemas de 

tratamento do tipo alagados construídos (SAC), que 

segundo (Brasil et al., 2007), é uma tecnologia 

simples, de baixo custo, fácil operação e manutenção 

para o tratamento de grande diversidade de produtos 

líquidos, ricos em material orgânico e susceptível a 

biodegradação.  Segundo (MATOS; ABRAHÃO; 

PEREIRA, 2008), “Os SACs são sistemas 

projetados para utilizar plantas cultivadas em 

substratos (solo, areia, brita ou cascalho), onde 

naturalmente, sob condições ambientais adequadas, 

ocorrem processos físicos, químicos e bioquímicos 

de tratamento das águas residuárias”. 

De acordo com Paganini (1997), além de 

perenes, as espécies vegetais devem ser tolerantes ao 

excesso de água e a ambientes eutrofizados, ser de 

fácil propagação e crescimento rápido, fácil colheita 

e manejo e possuir alta capacidade de remoção de 

nutrientes e poluentes, e ainda, apresentar um 
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sistema radicular denso, ser resistente a pragas e 

doenças e ser passível de cortes sucessivos e 

frequentes. 

A vegetação implantada nos referidos sistemas 

atua como extratora de macro e micronutrientes 

necessários ao seu crescimento, além de transferir 

oxigênio para o substrato permitindo a formação de 

sítios aeróbios em torno de rizomas e raízes. Essas 

plantas também favorecem o desenvolvimento dos 

filmes biologicamente ativos que propiciam a 

degradação dos compostos orgânicos, depurando o 

meio (MATOS et al., 2009). 

Tendo em vista a facilidade em se aplicar o 

método em locais carentes, somados ao clima 

tropical benéfico para as plantas e a simplicidade em 

se operar o sistema sem a necessidade de mão de 

obra qualificada, é que o estudo tem como foco 

analisar a viabilidade em se projetar um SAC no 

distrito de Pires Belo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – O sistema de alagados construídos 

 

As terras alagadas, conhecidas também pelo 

termo inglês Wetlands, são sistemas naturais que 

permanecem alagados durante todo o ano ou parte 

dele. Normalmente, esses locais são áreas de 

transição entre um sistema terrestre e um sistema 

aquático. Sua denominação popular tem diversas 

variações, podendo ser conhecidas como brejos, 

pântanos ou charcos. 
A definição mais abrangente para esse sistema 

de terras alagadas é um local em que os meios 

porosos permanecem saturados de água, só 

permitindo a presença de plantas que cresçam em 

solos saturados (KADLEC; WALLACE, 2008).  

Segundo Kadlec e Wallace (2008) a elevada 

atividade biológica das terras alagadas tem como 

consequência um elevado poder de transformação de 

elementos poluentes, comumente encontrados em 

águas residuais. O resultado dessa alteração é 

formação de subprodutos com características 

inofensivas ou nutrientes que potencializam a 

atividade biológica. 

Os alagados construídos, partindo do contexto 

supracitado, são ecossistemas artificiais que se 

utilizam dos princípios básicos de alteração da 

qualidade da água dos sistemas naturais (terras 

alagadas), tendo como principal diferença o controle 

do regime hidrológico. Os SACs também podem ser 

denominados de zonas de raízes, wetlands 

construídos e fito-ETARs (Estações de Tratamento 

de Águas Residuais Utilizando Plantas) (CARDOSO 

FILHO, 2015). 

Existem, basicamente, três tipos principais de SAC’s 

utilizados para tratamento de água residuária, sendo 

eles o SAC com escoamento superficial (SAC-ES), 

o SAC com escoamento horizontal subsuperficial 

(SAC-EHSS) ou vertical (SAC-EV). O SAC-EHSS 

apresenta maior viabilidade de uso, pois apresenta 

menor geração de odores e menor potencial de 

atração de ratos e mosquitos. Esse sistema funciona 

com água fluindo por meio poroso, tendo sua 

purificação efetuada em contato com a superfície do 

substrato (rizomas e raízes), locais que possuem 

certa concentração de biofilme bacteriano 

(MARQUES, 1999 apud AVELAR, 2012). 

 

2.2 – Viabilidade, implementação e operação dos 

SACs 

 

O correto funcionamento dos SACs se baseia 

em alguns aspectos fundamentais em seu 

desenvolvimento, como a presenças das macrófitas. 

Essas plantas se desenvolvem em ambientes de 

transição entre sistemas aquáticos e terrestres, tendo 

produção considerável de matéria seca, com alto teor 

de nutrientes. Algumas das funções exercidas por 

essas plantas nos alagados construídos são a 

estabilização da superfície do filtro, promoção de 

condições adequadas para o processo de filtração e 

de área disponível para aderência de micro-

organismos nas raízes, aeração da rizosfera, retirada 

de nutrientes e embelezamento paisagístico (BRIX, 

1997). 

Pela constituição em sistemas naturais, os SACs 

também demandam grandes áreas e sua aplicação é 

mais eficiente no tratamento descentralizado de 

esgoto ou pequenas comunidades. Nos países 

europeus, até a década 1970, o principal sistema de 

tratamento utilizado era centralizado. Entretanto, 

devido a desvantagens técnicas e ambientais 

ocorridas nas décadas de 1980 e 1990, os projetistas 

passaram a optar pelos alagados construídos, que são 

sistemas descentralizados.  (HABERL et al., 1995).  

A viabilidade custo de operação e implantação 

aliada a tecnologia relativamente simples promove a 

utilização do SAC-EHSS como alternativa 

interessante para tratamento de águas residuárias. 

Quando utilizadas macrófitas de alta produtividade, 

esse sistema apresenta boa remoção de nutrientes, 

como nitrogênio e fósforo. As macrófitas submersas 

apresentam menor capacidade de remoção. Esse 

processo também apresenta dependência da 

aplicação de cargas no sistema (BRIX, 1994).  

 O investimento básico considerado necessário 

para implementação de um SAC-EHSS diz respeito 

a custos com dimensionamento do sistema, 

aquisição de terras, mantas impermeáveis, meio 

suporte, vegetação, sondagem da área, 

terraplanagem, escavação, estruturas hidráulicas e 

estradas de acesso. Não sendo, dessa forma, uma 

estrutura que necessita de bombeamento e de grande 

quantidade de estruturas para seu funcionamento 

(WALLACE E KNIGHT, 2006). 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 318



   

 

 

O Brasil apresenta grande potencial para 

desenvolvimento dos sistemas de alagados 

construídos, tendo em vista o clima tropical 

existente no país que melhora o desempenho dos 

microrganismos responsáveis pela transformação 

dos elementos poluentes nas águas residuais 

(CARDOSO FILHO, 2015). 

Segundo Cardoso Filho (2015), a Universidade 

Federal de Goiás já vem realizando algumas 

pesquisas de possíveis espécies vegetais que venham 

a ser utilizadas no tratamento de efluentes. Algumas 

que tiveram sua eficiência avaliada foram: taboa 

(Typha angustifólia L.), o caniço 

(Phragmitesaustralis), o lírio do brejo 

(Hedychiumcoronarium J.), os papiros 

(Cyperusgigantus), espécies de bambu (Guadua 

angustifólia, Guanduachacoenses, 

Dendrocalamusasper, Phyllostachysaurea e 

Phyllostachysbumbusoides) e o capim Vetiver 

(Chrysopogonzizanioides). 

De acordo com Almeida (2007) a remoção dos 

poluentes efetuada pelo sistema de alagados 

construídos é consequência de um complexo 

conjunto de interações de fenômenos químico, físico 

e biológicos. No âmbito físico vale destacar a 

filtração, a sedimentação, a adsorção por forças de 

Van der Waals e a volatização da amônia. Nos 

processos físico-químicos os principais parâmetros 

são a precipitação, ou co-precipitação de compostos 

insolúveis, a decomposição por processos de 

radiação ultravioleta, a eliminação de vírus e 

bactérias, a oxidação e redução de compostos 

orgânicos e metais e a adsorção no substrato ou em 

superfícies vegetais. E os principais processos 

biológicos são o metabolismo bacteriano, o 

metabolismo vegetal e a absorção radicular (DIAS et 

al., 2000).  

Ainda é válido destacar, o conjunto de 

parâmetros físico-químicos inerentes ao controle dos 

sistemas de Wetlands, sendo composto pelos 

seguintes fatores: vazão, temperatura da água, 

potencial de hidrogênio, condutividade elétrica, 

oxigênio dissolvido, demanda química de oxigênio, 

demanda bioquímico de oxigênio e nutrientes 

(PHILIPPI E SEZERINO, 2004). 

 

2.3 –  Remoção de matéria orgânica e nutrientes 

  

A ação de remoção da matéria orgânica, seja ela 

demanda bioquímica de oxigênio ou demanda 

química de oxigênio, por parte dos SACs possui 

certa complexidade. Tendo em vista que os sólidos e  

biodegradáveis sejam objetos de remoção física 

sofrem degradação em fase posterior, se tornando 

demanda bioquímica de oxigênio solúvel. Já os 

sólidos suspensos totais tem remoção mais eficaz, 

por se basearem essencialmente em mecanismos 

físicos. (USEPA,1999). 

Algumas das principais reações de 

decomposição de matéria orgânica carbonácea em 

SACs são: respiração (condição anaeróbia), 

fermentação (condição anaeróbia e anóxica), 

desnitrificação (condição anaeróbia e anóxica), 

redução de ferro (anaeróbia e anóxica), redução de 

sulfato (condição anaeróbia) e metanogênese 

(condição aneróbia) (QUELUZ, 2016). 

Segundo a ANAMMOX o nitrogênio tem sua 

remoção das águas residuárias feita com base na 

volatização da amônia, desnitrificação, absorção 

pela planta, adsorção de amônio e transformação 

anaeróbia de amônia em nitrato gasoso 

(ANAMMOX). 

No que diz respeito ao fósforo é necessário optar 

por vegetais com boa capacidade de absorção desse 

material, visto que a capacidade dos SACs de 

removê-lo apresenta limitação. Isso se dá pelo fato 

de inexistir um mecanismo permanente de retirada 

do fósforo, sendo isso feito apenas pelas plantas, em 

processo similar a desnitrificação (VYMAZAL, 

2007, apud AVELAR, 2012). 

 

2.4 – Remoção de patógenos  

 

Segundo VYMAZA (2005), embora a remoção 

de micro-organismos patógenos não seja o principal 

objetivo no tratamento de águas residuárias, devido 

a diversos fatores físicos, químicos e biológicos que 

há no ambiente, as SACs desempenham um papel 

satisfatório na redução de bactérias de origem 

antropogênica. 

De acordo com QUELUZ (2016), os principais 

mecanismos de remoção de patógenos são: 

 Desinfecção solar: inativação do patógeno 

por radiação, causada por danos provocados 

ao material genético.  

 Predação: uma vez que o patógeno serve de 

alimento para nematoides, rotíferos e 

protozoários. 

 Sedimentação e Filtração: já que parte dos 

micro-organismos encontra-se em 

associação com partículas ou em agregados 

de muitos organismos e, portanto, estão 

sujeitos aos mecanismos de remoção de 

sólidos suspensos. 

Segundo AVELAR (2012), existe evidências 

que SACs cultivadas com macrófitas são mais 

eficazes na remoção de bactérias quando 

comparados com o sistema sem o cultivo de espécies 

vegetais. Uma vez que a alta presença de oxigênio 

nesses ambientes, provido pelas macrófitas, 

prejudica a reprodução de bactérias anaeróbicas.  

 

2.5 – Remoção de sólidos suspensos 
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Uma importante finalidade desses sistemas é a 

remoção de sólidos suspensos presentes na água. 

Uma vez que a baixa velocidade e meio de suporte 

provocam a sedimentação e retenção de particulas. 

Esse processo influencia tanto na qualidade da água 

quanto nas propriedades e no funcionamento das 

wetlands. Além de muitos poluentes estarem 

dispostos no ambiente na forma de sólidos suspensos 

(KADLEC, WALACE, 2008). 

Alguns fatores que influenciam nos mecanismos 

de remoção são: sedimentação, deposições inerciais 

e difusivas e interceptação. Todas elas relacionam 

velocidade, meio de suporte e a superfície a qual a 

macrófita está apoiada.  

 

2.6 – Estudo de caso da aplicabilidade do sistema 

de Wetlands 

 

A exemplificação de aplicação prática do 

sistema Wetlands é o tratamento de efluentes 

realizado no município de Parelhas no Rio Grande 

do Norte. O município ocupa uma área de 513 km² e 

tem uma população estimada de 20.347 habitantes 

(PEREIRA, 2011). 

O tratamento de água por meio do Sistema de 

Wetlands Construídos visou atender a demanda de 

água para irrigação existente em Parelhas. O local 

escolhido no município para a sua construção foi a 

Estação de Tratamento de Esgotos da CAERN. 

A unidade de Wetland foi construída em uma 

área adjacente a lagoa de estabilização, sendo assim 

possível receber parte dos efluentes desta última. A 

representação do posicionamento da unidade de 

Wetland está mostrada na figura 1. 

Figura 1: Unidade de Wetland em Parelhas/RN 

 

Fonte: Pereira (2011) 

 

 

Segundo Pereira (2011) o sistema foi projetado 

para atender a uma contribuição de 7000 habitantes 

e uma vazão média estimada em cerca de 55 m³/h de 

esgotos domésticos, considerando um tempo de 

detenção hidráulica na ETE de 5 dias. 

A construção da unidade Wetland se deu em um 

terreno com inclinação de 1% ao longo do 

comprimento, sendo dessa forma um tabuleiro 

inclinado confinado em lona de polietileno de 200 

micra. As dimensões da lona são de 28 metros por 

15 metros.  

A cultura utilizada na unidade foi o capim 

andrequicé, que foi distribuído de forma uniforme 

nas dimensões de 30 metros de comprimento, 15 

metros de largura e 0,5 metros de altura.  

O tempo de detenção hidráulica era estimado em 

cerca de 7 dias e a vazão afluente, proveniente da 

lagoa de estabilização, de 30 m³/dia. A unidade 

Wetland está representada na figura 2. 

Figura 2: Unidade Wetland 

 

Fonte: Pereira (2011) 

 

 

3.  METODOLOGIA  

 

O presente trabalho se refere a um levantamento 

bibliográfico com bases em autores que tenham 

apresentado relevante contribuição no que se refere a 

abrangência do sistemas de alagados construídos, 

desde a sua caracterização básica até sua variações 

principais de modelos de utilização prática. 

A partir desse levantamento de bibliografias 

contextualizadas ao âmbito dos sistemas de alagados 

construídos, foi feita uma avaliação qualitativa da 

aplicabilidade dos principais métodos em uso para o 

distrito de Pires Belo. 

Essa análise de viabilidade de execução dos 

métodos abordará as relações principais entre 

aspectos técnicos mais favoráveis do distrito em 

comparação com as necessidades e recomendações 

associadas aos modelos teóricos de estudo. Visando 

assim, obter as alternativas mais acessíveis no que 
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diz respeito principalmente ao custo-benefício do 

modelo que venha a ser utilizado no município.  

 

4. DISCUSSÃO 

 

Os principais aspectos inerentes ao 

desenvolvimento dos SACs apresentam 

compatibilidade com determinadas características 

físicas, biológicas e geográficas das regiões 

periféricas de Catalão. A presença desses aspectos 

associada com as condições técnicas de instalação 

dos SACs, viabiliza o planejamento e 

desenvolvimento do sistema no local. 

O clima tropical, característico da região 

Centro-oeste, favorece o desenvolvimento de 

macrófitas associado aos biomas predominantes da 

região, mata atlântica e cerrado. Além disso, 

pesquisas regionais demonstram a existência de 

espécies de macrófitas com potencial de utilização 

nos alagados construídos, como por exemplo: a 

taboa (Typha angustifólia L.), o caniço 

(Phragmitesaustralis) e o lírio do brejo 

(Hedychiumcoronarium J.). 

A existência de regiões de grandes extensões 

com reduzido número de habitantes no distrito de 

Pires Belo favorece a aplicação do tratamento 

decentralizado de esgoto por meio dos alagados 

construídos. Além disso, a inexistência de um 

efetivo sistema de tratamento de efluentes torna-se 

um importante fator no momento de escolha do 

local, uma vez que o baixo custo associado a não 

necessidade de mão de obra qualificada torna o 

empreendimento plausível. 

Segundo o serviço de tratamento de água e 

esgoto (SAE), não há sistema de capitação de esgoto 

na região de Pires Belo, sendo ainda utilizadas 

fossas sépticas pela população local, fundamentando 

ainda mais a viabilidade da implementação do 

sistema. Embora não tenha como realizar uma 

comparação de custos, Pereira (2011) afirma que o 

gasto de implantação de uma SAC varia de 50% à 

90% do valor disponibilizado para os sistemas 

convencionais, o que representa uma economia 

considerável para município. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na pesquisa realizada foi possível 

perceber que os sistemas alagados construídos 

possuem grande potencial de implantação no distrito 

de Pires Belo. Tendo em vista que a cidade 

apresenta aspectos técnicos adequados às principais 

recomendações de instalação do sistema. 

O primeiro ponto a se destacar é o fato do 

distrito ter a condição climática favorável ao 

tratamento. Além disso, em termos populacionais a 

cidade apresenta uma população relativamente 

reduzida, bem como a disponibilidade de áreas 

extensas. Esse fator permite a delimitação de áreas 

para o projeto e a determinação de sua função 

principal, observando as necessidades sociais do 

município.  

Outro fato importante diz respeito às espécies 

vegetais mais utilizadas nos sistemas alagados 

construídos já estarem adaptadas à condição 

climática da cidade, como comprovado por 

pesquisas desenvolvidas pela UFG em Goiânia. 

Com isso é possível notar que as características 

presentes no distrito de Pires Belo corroboram para a 

implantação de sistemas alagados construídos. 

Sendo necessário pormenorizar as alternativas mais 

acessíveis dentre os sistemas prováveis e consolidar 

a escolha de uma gama de espécies vegetais, a partir 

de pesquisas mais específicas e detalhadas, de longo 

prazo, que possibilite avaliar sua eficácia e 

eficiência quando implantadas no distrito.  
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Resumo: O presente artigo procura desenvolver uma análise sobre as desigualdades sociais, raciais e de classe
na sociedade brasileira, fundamentadas no pensamento de Octavio Ianni, percorrendo a formação social do
negro e do índio desde a abolição da escravatura e a "inserção" desses personagens na sociedade brasileira
moderna, com a evolução do desenvolvimento capitalista industrial no país. A pesquisa analítica de revisão
desenvolvida neste artigo, baseou-se, sobretudo, na obra Raças e Classes Sociais no Brasil de Octavio Ianni, e
mostra que a inserção do negro e do índio mostrou-se no meio político, em certa medida, e não no social.

 
Palavras-chave: Desigualdade. Negro. Indígena 
__________________________________________________________________________________________

INTRODUÇÃO 

  Na obra  Raças e Classes Sociais no Brasil  (1987), Octávio Ianni analisou as relações comerciais do
Brasil com a Inglaterra, com a economia colonial baseada no engenho de açúcar, e com o regime de trabalho
escravo para interpretar o período no qual ocorreram importantes transformações na sociedade brasileira, durante
o século XIX, que resultaram na sua modificação econômico-social. Essas transformações foram impulsionadas
pela emergência capitalista através da industrialização e do desenvolvimento das cidades,  da expansão e do
crescimento  econômico  acelerado,  portanto,  a  estrutura  econômico-social  da  sociedade  estava  mudando
transitando de uma economia, essencialmente,  exportadora cafeeira situada no campo e baseada no trabalho
escravo, para um sistema de mercado de cunho capitalista onde o trabalho só poderia ser realizado por homens
livres, tornando a mão de obra, também, mercadoria e separando definitivamente o trabalhador dos meios de
produção. 

As questões social  e racial,  ou seja,  as desigualdades fundamentais que se baseiam no racismo, no
preconceito de classe, nas diferenças de oportunidade em relação a trabalho, salário, moradia, educação, saúde,
para negros, índios, camponeses, etc., são dilemas persistentes na modernidade que se apresentam conforme a
modificação e o desenvolvimento das relações sociais impostas no meio, variando conforme a época e o espaço.
Essas questões que encobrem as desigualdades raciais e de classe das quais derivam, são, pode-se dizer, herança
dos séculos de colonização que se mantém e se fortificam atualmente, impulsionadas por fenômenos como a
globalização, e desafiam os movimentos sociais, as políticas públicas, os espaços acadêmicos etc., impedindo a
consolidação do Brasil como uma sociedade igualitária.  Este artigo objetiva analisar as desigualdades raciais e
de classe percorrendo a trajetória do índio e do negro na formação da sociedade brasileira, estes que são dois
componentes, essencialmente, formadores de nossa sociedade, desde a abolição do trabalho escravo e o advento
do capitalismo industrial brasileiro, desenvolvido no pensamento de Octavio Ianni. 

A proposta fundamental desta pesquisa foi discutir se houve, realmente, a inserção social do indígena e
do negro, o enfoque será na questão étnico-racial a fim de determinar os principais elementos e ideias que
compõe  o  pensamento  do  sociólogo  brasileiro  sobre  o  tema,  sendo  que,  Octavio  Ianni,  desbrava  por  esta
perspectiva as características econômicas e políticas dessas relações sociais, através dos preconceitos raciais e de
classe, os quais são frutos diretos, das desigualdades econômicas, políticas e culturais. 

1. O NEGRO NA FORMAÇÃO DO BRASIL 

Até  meados  de  1553  a  principal  atividade

econômica realizada no Brasil era a extração do pau-
brasil,  auxiliada  pelos  indígenas,  a  partir  de  1530
inicia-se o período oficial de colonização do Brasil,
quando  este  tornou-se  uma  colônia  cujo  principal

1  Graduanda no curso de Ciências Sociais, UFG/RC.
2  Professor da UFG/RC.
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objetivo era ser um centro fornecedor de alimentos e
pedras  preciosas  para  a  Europa.  A  colonização
portuguesa  consistiu  na  soberania  do  comércio
exportador  assentada  na  lógica  da  grande
propriedade privada e do trabalho escravo, o sentido
dado a grande propriedade era a necessidade de se
produzir  em  grande  escala  sem  dar  oportunidade
para o produtor de subsistência, pois, contrariava os
interesses  da  coroa  portuguesa.  Outro  ponto
fundamental  nessa  problemática  é  o  regime  de
trabalho  escravo,  já  que  no  período  não  existiam
grandes  incentivos  a  imigração  e  o  trabalho
assalariado contestava os interesses da colonização.

A  escravização  ocorreu,  primeiramente,
contra  os  indígenas,  e  posteriormente  contra  os
negros,  em  síntese  a  escravidão  dos  negros
africanos,  em  certo  momento,  se  tornou  mais
rentável  e  fácil  de  executar  pelos  portugueses,
porém,  a  trajetória  percorrida  por  senhores  e
escravos foi marcada por conflitos e resistência, os
quais  resultaram  na  criação  dos  Quilombos,  que
eram  os  refúgios  formados  pelos  negros  que
escapavam  da  escravidão,  e  que  era  caracterizado
pelo resgaste da tradição africana e sua resistência. É
visto  que  uma  das  maiores  dificuldades  para  os
negros  resistirem  ao  regime  era  o  fato  de  se
encontrarem  em  um  território  totalmente
desconhecido, milhares de quilômetros distantes de
seus  lares,  de  onde foram arrancados  e  trazidos  a
força para o Brasil, eles não detinham conhecimento
sobre  aquele  estranho  território,  o  que  dificultava
bastante as fugas.

No espaço científico, em meados do século
XIX,  teorias  racistas  e  de  branqueamento
relacionadas  a  raça  imperavam  no  Brasil  e  na
Europa, pesquisas antropométricas que mensuravam
o tamanho do cérebro, e outras características físicas
dos humanos eram utilizadas como argumento para
legitimar a “inferioridade” do negro. Dessa maneira,
na  obra  O espetáculo  das  raças,  Shwarcz,  (2000)
cita  as  influências  dessas  teorias  provenientes  da
Europa, e o modo como foram reestruturadas afim
de serem aplicadas na realidade brasileira:

As  teorias  raciais  produzidas  na  Europa
aqui  repercutiam  de  forma  selecionada.
Frente a  uma variedade de linhas,  autores
do darwinismo social foram insistentemente
traduzidos  e  citados,  com  destaque  para
postulação  da  raça  como  critério  de
hierarquia,  a  determinação  racial  dos
comportamentos e a proposição dos males
da  miscigenação.  (SCHWARCZ.  2000.  p.
20).

O negro, no período escravista, era considerado
uma  mercadoria,  era  juridicamente  objeto  e  não
pessoa, em contraste ao índio, que possuía uma lei,

nem  sempre  respeitada,  que  proibia  a  escravidão
indígena. A violência do regime de trabalho escravo
e as condições do meio procederam na alta taxa de
mortalidade dos negros escravos. Portanto, aspectos
como má ou falta de alimentação, agressões físicas,
condições ruins de moradia, trabalho exaustivo, etc.,
tornavam a  população  escrava  mais  vulnerável  ás
doenças  presentes  no  ambiente,  a  expectativa  de
vida no Brasil, no século XIX, era ruim para todos e
muito  piores  para  os  negros  escravos.  A proposta
fundamental  do  sociológico  brasileiro,  na  obra
analisada neste artigo, é desenvolver o percurso que
transformou o escravo em trabalhador livre, a partir
desta premissa, não seria suficiente analisar apenas o
aspecto  da  abolição  em  si  já  que  a  campanha
abolicionista,  a  própria abolição e até  o afluxo de
imigrantes para o país derivaram e faziam parte de
transformações  econômico-sociais,  baseadas  na
expansão  e  acumulação  do  capital  comercial,
impulsionados  pelo  mercantilismo  e  as  grandes
colonizações.  As  emergentes  transformações
econômico-sociais eram resultantes de um processo
inerente  ao  tipo  de  sistema  capitalista,  a  contínua
necessidade  de  racionalização,  para  obtenção  do
lucro,  no  sistema  produtivo  e  nas  relações  de
trabalho  que  transformou  as  fazendas  de  café  em
empresas e o fazendeiro em empresário. 

O cenário brasileiro em meados do século
XIX é caracterizado pela supremacia da cafeicultura,
o café era a monocultura que garantia a riqueza do
país  totalizando  70%  do  valor  das  exportações,  a
campanha abolicionista e a crise do regime escravo
fervia em contradição a crescente racionalização do
sistema  capitalista.  A  introdução  de  mão-de-obra
imigrante, proveniente principalmente da Europa, foi
utilizada como meio para sanar a crise de mão-de-
obra  escrava  nos  cafezais  e  posteriormente  nas
cidades,  e  foi  em  certa  medida,  uma  tentativa  de
“branqueamento” da sociedade que se formava, em
síntese,  era  a  transição  de  país  agrário-exportador
para urbano industrial. 

A criação de uma cultura,  essencialmente,
urbana  no  Brasil  com  forte  influência  europeia,
devido a predominância de imigrantes  e  o próprio
euro centrismo, destacou a grande contradição entre
mercadoria e escravo. A crescente racionalização das
relações  produtivas  e  das  relações  trabalhistas
resultaram  no  ápice  da  incompatibilidade  entre
mercadoria  e  escravo,  o  sistema  capitalista
necessitava  de  um  regime  trabalhista  baseado  no
trabalhador  livre.  No  qual  o  empresário  escolhe  a
mão-de-obra  desejada  e  o trabalhador  é  livre  para
oferecê-la  no  mercado,  nesse  sentido,  a  força  de
trabalho  se  torna  mercadoria  e  separa,
essencialmente,  o  trabalhador  dos  meios  de
produção.  Essa  incompatibilidade  é  exemplificada,
também, com a oposição entre cidade e campo, junto
com a urbanização nasceram os ideais democráticos
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inspirados  pela  Revolução  Francesa  e  pela  moral
cristã,  liberdade  e  igualdade,  que  enfatizaram  a
necessidade  da  abolição  do  regime  escravocrata.  

Portanto, a ruptura causada pela abolição e
a separação do trabalhador dos meios de produção,
foram  resultado  da  contradição  insuportável  entre
mercadoria  e  escravo  criada  pela  crescente
racionalização  e  modificação  da  estrutura
econômico-social, que visava aumentar as margens
de  lucro  do  capital,  nos  moldes  do  sistema
capitalista. Com a promulgação da abolição o negro
foi arrancado de sua lógica social, desintegrou-se da
sociedade  de  castas  devendo  ser  inserido  na
sociedade de classes que nascia, sobre as condições
da  inserção  do  negro  na  sociedade  aborda-se
Fernandes, (2008): 

A desagregação  do  regime  escravocrata  e
senhorial se operou, no Brasil, sem que se
cercasse  a  destituição  dos  antigos  agentes
de  trabalho  escravo  de  assistência  e
garantias  que os  protegessem na transição
para  o  sistema  de  trabalho  livre.  Os
senhores  foram  eximidos  da
responsabilidade  pela  manutenção  e
segurança dos libertos, sem que o Estado, a
igreja  ou  outra  qualquer  instituição
assumem  encargos  especiais,  que  tivesse
por objeto prepara-los para o novo regime
de  organização  da  vida  e  do  trabalho.  O
liberto  se  viu  convertido,  sumária  e
abruptamente,  em  senhor  de  si  mesmo,
tornando-se  responsável  por  sua  pessoa  e
por  seus  dependentes,  embora  não
dispusesse de meios materiais e morais para
realizar  essa  proeza  nos  quadros  de  uma
economia  competitiva.  (FERNANDES.
2008. p.29)

Pode-se visualizar que a abolição e a integração
do negro a sociedade não foi  pensada a partir  das
necessidades e o bem estar do negro, sendo que, foi
resultado de um estranhamento maior no modo de
produção capitalista,  era essencial  para a expansão
do sistema a separação do trabalhador dos meios de
produção. Dessa maneira, quando o negro escravo se
tornou livre foi jogado as margens da sociedade sem
assistência  alguma  e  nem  amparo  institucional,
tornando-se  praticamente  impossível  sua  real
integração,  nessa  sociedade  de  classes  que  se
formava, o negro se integrou, porém, ocupou desde
os  primeiros  momentos  o  lugar  mais  baixo  na
hierarquia social. 

Com  a  passagem  da  sociedade  patriarcal
camponesa para a sociedade burguesa capitalista que
se  formava  nas  cidades,  foram  transplantadas  as
mesmas mentalidades e preconceitos germinados no
Brasil colônia, portanto, o preconceito de raça e de
classe  foram  extremamente  acentuados  e

acarretaram  nas  desigualdade  sociais,  culturais  e
políticas,  ou  seja,  as  diferenças  de  oportunidades
baseando-se no pré julgamento da cor da pele ou da
classe social. Infelizmente, o negro sofre, até hoje, o
preconceito  duplo,  de  raça  e  de  classe,  já  que  a
população pobre em sua maioria é negra. Contudo,
pode-se perceber que os escritos de Octavio Ianni se
mostram,  ainda,  extremamente  atuais  pois  essas
ideologias  de  raça  e  classe  ainda  não  foram
superadas.

Em 13 de maio de 1888 a lei áurea, a qual abolia
a escravidão, foi sancionada e a partir daí, podemos
apreender da interpretação de Ianni, em sua pesquisa
sobre a  inserção social  do negro em Curitiba,  que
iniciou-se  um  longo  processo  de  transformação
social:  o  processo  de  “ressocialização  do  negro”
(IANNI.  1972.  P.73)  na  sociedade  brasileira,  no
âmbito  de  relações  produtivas  e  da  cultura.  Esse
processo  mais  amplo  engloba  aspectos  que  nos
interessam  muitíssimo,  como  a  necessidade
econômico-estrutural,  e  da  população  branca,  de
sistematizar uma nova ideologia de revalorização do
trabalho negro, porque o regime escravo esclarecia
que as únicas pessoas que trabalhavam na sociedade
eram os escravos, pois então, a lógica era relacionar
trabalho  (principalmente  trabalho  braçal)  com
escravos através de uma visão negativa.

É  necessário  salientar  nesta  perspectiva  outra
problemática,  a inserção do negro que em 1888 já
não era mais escravo e daquele que conseguiu sua
liberdade com a abolição, ou seja,  o negro que se
tornou  livre  antes  da  abolição  teve  acesso  a  um
maior  tempo  para  assimilar  a  realidade  sob  uma
perspectiva social diferente da vida escrava, o negro
que se tornou ex  escravo com a abolição encarou
grande  dificuldade  de  se  desvincular  da  cultura
escrava, tornando-se deslocado em meio a sociedade
urbana que se formava no Brasil.  Portanto,  com o
advento da abolição e o processo de ressocialização
do negro,  é  visto  que,  era  fundamental  realocar  a
lógica  da  valorização  do  trabalho  como  algo
fundamental  e  inerente  a  vida,  para,  assim,  ser
possível  criar  uma  sociedade  baseada  na  mão-de-
obra assalariada capitalista. 

É  visto  que  o  próprio  negro  e  seus
descendentes encararam a necessidade de redefinir-
se  perante  a  sociedade  que  se  formava,  tentando
superar  a  ideologia  formada  conforme  a
historicidade da sua trajetória. A reinserção do negro
também  consistiu  em  outras  problemáticas,  por
exemplo, implicou na negatividade em relação a cor
do negro que destacava, apesar da sua integração a
sociedade, que eles faziam parte de outro grupo o
dos não brancos. É necessário ressaltar, também, que
a  integração  do  negro  se  desenrolou  de  forma
precária  e  desigual,  pois,  os  negros  e  seus
descendentes não conseguiam competir com a mão-
de-obra  italiana  que  chegava  ao  país  e  com  os
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trabalhadores  que  se  desconcentravam das  regiões
mais distantes, o negro não poderia se desvincular de
sua história  e continuava a carregar  nos ombros o
peso da escravidão.

1.2 O ÍNDIO E A COLONIZAÇÃO DA 
AMAZÔNIA

No  início  da  colonização  do  Brasil  quando  o
português se instala no país, e decide criar raízes no
território, de modo, a realizar uma colonização com
caraterísticas  de qualidade de permanência (aquela
na  qual  o  colono  se  assenta  permanentemente  na
terra), escolhe a base agrícola de cunho exportador
para  realizar  tal  tarefa,  investe  em  grandes
latifúndios e fazendas produtoras de cana de açúcar,
o  açúcar  foi  escolhido  devido  a  uma  série  de
questões  e  a  principal  delas  era  ser  um  produto
bastante  visado  na  Europa.  Para  realizar  essa
empreitada era necessário dispor de mão-de-obra, a
dúvida era qual seria viável para se desenvolver nos
moldes  da  colonização,  assim  sendo,  o  povo
português  seguindo  seus  instintos  parasitários
decidem  fazer  uso  de  mão-de-obra  escrava,  a
escolha perfeita para um povo de cultura aventureira
como  o  português,  primeiro  escravizaram  os
indígenas  e  posteriormente  os  negros  que  eram
traficados da África. 

Num  primeiro  momento  pareceu  mais
vantajoso para os colonizadores subordinar os índios
que já  residiam no território brasileiro,  contudo, o
espírito  dos  povos  indígenas  não  se  mostrava
simples  de  ser  escravizado,  já  que  os  nativos
conheciam o território mais profundamente que os
colonos  conseguiam,  diversas  vezes,  escapulir  dos
engenhos e se refugiar nas matas. Os índios foram os
primeiros povos a serem escravizados em território
brasileiro,  a  escravidão  indígena  mostrou-se
incompatível,  culturalmente,  com  o  trabalho
intensivo  e  era  problemática  devido  as  fugas
realizadas  pelos  índios,  e  também,  contrariava  o
objetivo  das  missões  católicas  e  protestantes  que
desejavam  catequizar  e  evangelizar  os  índios  e
mantê-los  em  aldeias.  Sobre  a  dificuldade  da
escravidão indígena analisemos Fausto, (1995):

Outro  importante  fator  que  colocou  em
segundo plano a escravização dos índios foi
a  catástrofe  demográfica.  Esse  é  um
eufemismo  erudito  para  dizer  que  as
epidemias  produzidas  pelo  contato  com
brancos liquidaram milhares de índios. Eles
foram vítimas  de  doenças  como sarampo,
varíola,  gripe,  para  as  quais  não  tinham
defesa biológica. Duas ondas epidêmicas se
destacaram por sua violência entre 1562 e
1563,  matando mais  de  60  mil  índios,  ao
que parece, sem contar as vítimas do sertão.

A morte  da  população  indígena,  que  em
parte  se  dedicava  a  plantar  gêneros
alimentícios, resultou em uma terrível fome
no  Nordeste  e  em  perda  de  braços.
(FAUSTO. 1995. p.50)

Devido  a  esse  cenário,  posteriormente,  em
meados  do  século  XVI  iniciou-se  o  tráfico  de
pessoas negras oriundas da África já que estes não
conheciam bem o território, e se mostravam “menos
resistentes” a subordinação, tempos depois a coroa
portuguesa unida com a igreja concordaram em criar
a  lei  contra  a  escravidão  do  indígena,  porém não
rejeitaram, em nenhuma ocasião, a escravização dos
negros. No livro, Raça e Classes Sociais no Brasil,
esclarece-se  as  políticas  de  desenvolvimento
econômico  adotadas  pelo  Governo  Vargas  (1930-
1945) e posteriormente pela ditadura militar (1964-
1985)  que  objetivaram  a  ocupação  do  território
Amazônico,  a  partir  dos  interesses  econômicos
nacionais que visavam a expansão do capitalismo no
território.

Durante  o  processo  de  colonização  da
Amazônia o foco foi subjugar o índio e criar uma
ideologia racial sobre ele a fim de diferenciá-lo dos
demais  brasileiros,  sendo  que,  é  possível
compreender  a  partir  das  ações  políticas
relacionadas ao índio que não o determinaram como
indivíduo livre, dotado de cultura e lógica própria,
ao  contrário,  em  certa  medida,  era  caracterizado
como  obstáculo  em  potencial  ao  desenvolvimento
econômico  nacional,  pelos  latifundiários,
empresários,  fazendeiros  e  pelo  governo.  A
ocupação  e  expropriação  do  território  Indígena
aconteceu  em  meio  a  demasiada  violência  e
repressão  pelo  governo  militar,  atualmente,
inclusive,  a  comissão  nacional  da  verdade,
instaurada  pelo  governo  Dilma,  que  tem  por
finalidade investigar as graves violações aos direitos
humanos  ocorridas  durante  o  terrível  período  da
ditadura militar,  reconheceu as  bárbaras  violências
cometidas contra os povos indígenas:  

A  Comissão  Nacional  da  Verdade  (CNV)
incluiu  em  seu  relatório  final  um  número
limitado de 10 etnias  indígenas entre  as  434
vítimas  de  graves  violações  de  direitos
humanos ocorridas no Brasil durante a ditadura
militar entre 1964 a 1985. Segundo o relatório,
no  período  investigado  ao  menos  8.350
indígenas foram mortos em massacres, esbulho
de  suas  terras,  remoções  forçadas  de  seus
territórios,  contágio  por  doenças
infectocontagiosas,  prisões,  torturas  e  maus
tratos.  Muitos  sofreram  tentativas  de
extermínio. (BRASIL. K, FARIAS. E., 2014)

Ianni  enfatiza,  no  capítulo  Comunidade
Indígena,  que  mesmo  os  órgãos  criados  para
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defender o índio, sua cultura e seus direitos, não o
fazem,  inclusive,  possuem  uma  visão  contrária:
oferecem  proteção  ao  índio  desde  que  isto  não
impeça  o  desenvolvimento  capitalista  nacional,
portanto,  as  instituições  que  deveriam defender  os
interesses  indígenas,  na  verdade,  servem,
essencialmente, aos desejos econômicos e políticos
das empresas privadas nacionais e internacionais. A
Fundação  Nacional  do  Índio  (FUNAI),  possui  a
competência  de  pesquisar  e  defender  os  interesses
indígenas, contudo, é errônea a forma como o órgão
delimita e dissemina a ideologia do que é o indígena:
marcando a distinção entre o índio e o brasileiro, o
índio  é  caracterizado  como  distinto,  em  todos  os
aspectos  possíveis,  tanto  na  legislação  da  FUNAI
quanto  nas  leis  voltadas  ao  indígenas  ocorrem  a
diferenciação  entre  comunidade  indígena  e
sociedade  nacional,  ilustrando  a  ideia  de  que  os
indígenas  ainda  não  se  integraram  a  sociedade.  

Nesse  cenário  figura  a  ocupação  e
implantação do capitalismo na Amazônia, o índio é
colocado como o outro, o não-brasileiro, o indígena,
estrangeiro em seu próprio território, ele tendia entre
dois  caminhos:  ser  integrado  ou  eliminado.  A
colonização da Amazônia e a expropriação da terra
indígena, do trabalho indígena e, em certa medida,
da  própria  vida  indígena  derivou,  do  que  Ianni
nomeou,  ideologia  racial  que  era  compartilhada  e
continha o ponto de vista do índio como uma outra
raça, singular, inédito, excêntrico, em contraposição
ao brasileiro, pelos empresários, latifundiários, etc.,
que se beneficiavam do desenvolvimento capitalista
na região. 

É delineado, também, o intensivo processo
de  aculturação,  ou  seja,  processo  de  modificação
cultural de indivíduo ou povo através da adaptação
ou  assimilação  com  outra  cultura,  imposto  pela
sociedade aos indígenas.  Por exemplo, a tendência
em bebida alcoólica, as visitas frequentes as casas de
prostituição,  a  expansão  da  tuberculose  nas
comunidades,  as  missões  religiosas  ocupando,
catequizando e evangelizando no território indígena,
enfim,  a  sociedade  capitalista  não  pensou  na
preservação  cultural  do  índio,  pelo  contrário,
aniquilou  boa  parte  de  sua  cultura  como  suposta
ação para integrá-lo a sociedade nacional. 

Para  realizar  essa  "integração"  o  Estado
brasileiro  desenvolveu  várias  abordagens,
extremamente  burocráticas,  fundamentadas  nas
categorias  "isolado",  "em  vias  de  integração"  e
"integrado"  (IANNI.  1987.  P.199)  os  índios
concentrados na etapa de isolados são aqueles que se
encontravam  em  todo  território  Amazônico  e  que
foram  foco  das  políticas  governamentais  para
expansão  do  capitalismo  naquela  área,  dessa
maneira, Ianni, (1987) desmascara a base ideológica
racial  na  qual  essas  iniciativas  se  fundamentam,
através da seguinte passagem:

Mas também inspira-se na ideologia racial
predominante no País,  e  na Amazônia,  de
que o índio é ou um ente da natureza,  ou
um estrangeiro  fora  do  lugar.  Por  isso,  a
aparelhagem burocrática dá a ideia de um
vasto  sistema  de  controle  e  subordinação.
Tanto  os  postos  como  as  reservas  e  os
parques  indígenas  organizados  e
controlados  pela  FUNAI  expressam,  na
prática,  a  forma  pela  qual  o  indígena  é
"protegido"  e  submetido  pela  "sociedade"
ou "comunhão nacional". A rigor, os postos,
as  reservas  e  os  parques  tanto  garantem
alguma proteção ao índio, como garantem a
continuidade  do  processo  de  expropriação
da  sua  terra,  força  de  trabalho  e  cultura.
(IANNI. 1987. p.202).

É  revelado  que  por  meio  da  Fundação
Nacional  do  Índio  e  outros  intermediários  de
"direitos" indígenas que se assegurou a expansão da
expropriação  da  terra,  da  força  de  trabalho  e  da
cultura  indígena,  esses  fatos  culminaram  na
destruição do modo de vida indígena, das tradições,
dos rituais religiosos, da conexão com a natureza e a
terra,  as  expropriações,  territorial  e  cultural,  são
iniciadas com a delimitação da terra indígena para
reservas  e  parques,  e  com  a  subordinação  das
comunidades a autoridade de um chefe que trabalha
pra  FUNAI.  Por  meio  dessa  "proteção"  os  índios
ficam limitados nas reservas e parques a mercê da
vontade  e  da  imposição  do  Estado  e  do  interesse
privado,  sendo  alvo  de  medidas  que  sempre
objetivam o desenvolvimento econômico e nacional,
essas  medidas,  às  vezes,  até  adquirem conotações
científicas para a manutenção do controle sobre as
comunidades.

Uma vez que o índio  se torna "integrado" a
realidade  nacional  pode  conservar  costumes  e
tradições,  desde  que  estes  não  atrapalhem  no
desenvolvimento  do  sistema  capitalista  e  na
assimilação cultural e econômica do índio na nova
sociedade,  o  ponto  mais  marcante  dessa
integralização  está  no  fato  do  índio  ser  forçado  a
incorporar  a  concepção  de  propriedade  privada
renegando seu modo de vida tradicional  em terras
tribais que eram dividas por toda a tribo, o índio foi
obrigado  a  negar  seu  senso  de  comunidade  para
integrar-se à sociedade e receber direitos civis como
qualquer  outro  cidadão,  segundo  o  autor,  a
assimilação  do índio com a  noção  de  propriedade
privada  seria  fundamental  para  aceitação  do  índio
como  membro  da  sociedade  capitalista  que  se
formava.

Portanto,  o  interesse  do  governo  e  dos
capitalistas empresários e latifundiários com relação
ao índio se inicia e tem fim na própria expropriação
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que este  impõe àqueles,  a  expropriação de terra  e
cultural simultaneamente, já que toda sociabilidade
da  vida  indígena  se  baseia  no  contato  com  a
natureza,  na  apropriação  da  terra  pelo  indígena
referente ao modo pela qual o nativo vive e olha a
vida.  A subordinação,  expropriação  e  controle  das
comunidades  indígenas  foi  legitimada  através  de
políticas  governamentais  disfarçadas  de
"pioneirismo"  com  cunho  protecionista,
desenvolvimento econômico capitalista, etc., ou seja,
a estrutura econômica de vertente capitalista impõe
uma  reorganização  das  relações  econômicas  e
culturais  dos  nativos,  isso  ocorre,  primeiramente,
através da expropriação da terra indígena. 

Contudo, a expropriação e subordinação do
índio não se limita ao que já foi exposto até aqui, o
verdadeiro  e  mais  profundo  interesse  dos
latifundiários e empresários capitalistas com relação
ao índio refere-se a necessidade do capitalismo em
transformá-lo em trabalhador do mercado, ou seja, o
fruto  de  seu  trabalho  é  expropriado,  além  de  ser
explorado  em diversas  formas  de  modalidades  do
trabalho capitalista, portanto, nesse contexto o índio
é obrigado a reorganizar seu modo de vida, em todas
as  esferas,  a  partir  do  modo de  vida  capitalista  e
cristão imposto como condição para ser integrado a
sociedade,  ou  seja,  o  interesse  máximo  que
caracteriza a colonização da Amazônia é obrigar o
índio a vender sua força de trabalho e renegar seu
modo tribal, comunitário e natural de existência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  principal  objetivo  desta  pesquisa  foi
desenvolver uma análise das desigualdades sociais,
presentes ainda hoje em nossa sociedade, a partir da
sua articulação através da trajetória do negro e do
índio na sociedade, fundamentadas na obra Raças e
Classes  Sociais  no  Brasil  de  Octavio  Ianni.
Dialogando  com  outros  autores  que  tiveram  o
mesmo  interesse  pela  temática  da  questão  racial
como Florestan Fernandes,  Lilian Moritz  Shwarcz,
etc., e buscando dados históricos sobre o contexto do
Brasil na época, com autores como Boris Fausto, foi
possível  construir  uma  análise  das  desigualdades
sociais, raciais e de classe, passando por diferentes
perspectivas afim de melhor compreender a temática
da  inserção  do  negro  e  do  índio  na  sociedade
brasileira. 

Portanto, a inserção do negro e do índio na

sociedade foi  real  apenas  no  plano  teórico  com a
promulgação  de  seus  status  de  cidadãos  livres  na
constituição,  claro  que  a  inserção  do  negro  e  do
indígena  foram  bastante  diferenciadas.  Os  índios
teriam de assimilar a cultura capitalista e conservar
suas  tradições,  desde que isto não significasse um
obstáculo  para  o  desenvolvimento  econômico
nacional. Vale ressaltar a expropriação em massa da
vida indígena que ocorreu na colonização do Brasil,
e posteriormente, da Amazônia com as tentativas de
extermínio das tribos indígenas e outras atrocidades,
justificado no plano teórico nacional. 

Portanto, considera-se com essa análise que
a integração proposta para os índios e negros, pode
ter  sido  muitas  coisas,  mas  não  foi  humana,  pois
objetivou,  sempre,  o  desenvolvimento  do
capitalismo e da economia nacional em detrimento
do  bem-estar  e  da  dignidade  dessas  pessoas,  que
desde  os  primeiros  séculos  de  Brasil  foram
escravizadas, violentadas, expropriadas, humilhadas,
subordinadas, entre outras formas de diminuição da
vida e da dignidade humana. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a postura da estatal brasileira Petrobras e suas 

estratégias de Marketing antes e durante o período de crise e recessão. A metodologia utilizada se classifica 

como descritiva, que consiste em pesquisas realizadas através de dados secundários como propagandas e 

acervos digitais na página virtual da empresa. Como resultado observou-se que antes da crise a empresa 

adotava estratégias com vistas à demonstração de seus resultados, sempre positivos, e que após a crise, se viu 

obrigada a utilizar estratégias de marketing que ressaltassem o reconhecimento de seus erros e as ações que 

vêm desenvolvendo para mudar e evitar a corrupção. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estopim da crise econômica global, em 2008, 

mostra que as medidas tomadas pelos governos das 

principais potências mundiais, como os países da 

zona do euro e os Estados Unidos ainda não 

trouxeram resultados que reduzissem 

significativamente os impactos da recessão. Mas, se 

os livros de história nos ensinaram alguma coisa, é 

que a crise está sempre batendo à nossa porta, 

vivemos com ela, e passamos por ela. 

Seguindo este raciocínio, as organizações 

passam constantemente por pressões do ambiente 

externo, por exemplo, a busca por um número maior 

de clientes, ameaças de concorrentes, poder de 

barganha dos fornecedores, entre outros. Isso tudo se 

torna ainda mais complicado durante um período de 

crise e recessão econômica, quando se cria um 

cenário com enormes desafios e ameaças no 

ambiente corporativo e global, que pode ser fatal às 

empresas incapazes de conter ou criar estratégias de 

ação frente as influências deste contexto. 

Mesmo durante um período tão hostil, que se 

inicia em 2008 e segue-se até os dias atuais, a 

Petrobrás, detentora do monopólio na extração do 

petróleo no Brasil, teve no ano de 2011 um lucro 

líquido recorde de US$ 21,120 bilhões, se tornando 

a segunda empresa de capital aberto mais lucrativa 

das Américas, superada apenas pela norte-americana 

Exxon Mobil, que registrou lucro de US$ 30,460 

bilhões. No ano seguinte, 2012, começou o declínio, 

o lucro líquido obteve um recuo de 36%. 

Com a deflagração da operação Lava-jato, com 

denúncias envolvendo políticos, empreiteiros e 

diretores da estatal, a Petrobrás se viu em uma 

situação embaraçosa, devido à descoberta de que 

elevadas quantias de dinheiro foram desviadas da 

empresa. Isso acarretou uma série de fatores 

negativos como, demissões, redução de 

investimentos, instabilidade, e queda no valor da 

marca. Hoje a empresa luta pela recuperação da sua 

imagem e na confiança de todos os seus 

stakeholders. 

Com base nisso, o objetivo desse artigo é 

analisar as estratégias de Marketing adotadas pela 

Petrobras antes e durante o período de crise e 

recessão. Para tanto, segue fundamentação teórica 

sobre o que são estratégias de Marketing. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA    

 

2.1. Estratégias de Marketing 

 

A Gestão Estratégica nos fornece métodos para 

analisaras opções de ação e sua tomada de decisão 

de forma sistêmica e contínua, como ferramentas 

que nos permite avaliar a situação do mercado, 

elaborar planos de ações estratégicas, acompanhar e 

geriras etapas de implementação. De um modo mais 

simples, é uma forma de gerir toda a organização, 

com foco em ações estratégicas em todas as áreas, 

que devem ser vistas de forma interligadas.Para 

implementar uma estratégia de recuperação deve-se 

considerar as opções de cenários para o futuro, 

considerando os fatores macro ambientais, o político 

legal, mercado, econômico e social na delimitação e 

escolha das melhores estratégias (MONTGOMERY; 

PORTER, 1998). 

Estratégia é uma ideia de fusão que unem as 

áreas de uma organização e relaciona suas atividades 

com o ambiente externo. Nessa abordagem, a 

formulação de uma estratégia envolve a oposição 
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dos pontos fracos e fortes da empresa e das 

oportunidades e ameaças apresentadas nos contexto 

sem que essas organizações operam 

(MONTGOMERY; PORTER, 1998). Entre as 

estratégias que se podem adotar, se encontram 

aquelas relacionadas à criação da imagem 

institucional de uma organização, ou seja, de sua 

marca, por meio da delimitação de um plano de 

Marketing. 

O Marketing Institucional é a promoção da 

imagem da marca, ou de uma entidade, que, através 

de várias ferramentas de comunicação, busca 

aumentar seu poder de influência junto a seus 

diferentes Públicos. 

A Petrobrás passou nos últimos anos por 

grandes dificuldades, com problemas em sua gestão. 

Iremos analisar suas estratégias de Marketing antes e 

depois do conturbado período de recessão. 

Estudaremos seu gerenciamento estratégico, 

planejamento em longo prazo, perspectivas 

financeiras, como recuperar sua imagem junto a seus 

clientes, sua reestruturação interna e os processos 

implementados para retomar o crescimento e valor 

da marca. 

 

3. MÉTODO 

 

A pesquisa de caráter qualitativo, com análise de 

discurso foi baseada em dados secundários extraídos 

da internet, de artigos publicados sobre estratégias 

de marketing e em arquivos de publicidade e 

propaganda da empresa em questão. As análises 

foram feitas com base no fator histórico da empresa, 

nas propagandas, e no valor da marca da 

organização. Os dados referentes às organizações 

analisadas foram coletados por meio do site da 

empresa e também do seu plano de negócio e gestão. 

 

4. A PETROBRAS 

 

4.1.  A Petrobras Pré-Recessão  

 

A Petrobras é uma empresa estatal de capital 

aberto, que opera em 25 países no segmento de 

energia. Em 2011 conseguiu atingir seu recorde de 

lucro líquido, US$ 21,120 bilhões, se tornando a 

segunda empresa de capital aberto mais lucrativa das 

Américas, superada apenas pela norte-americana 

Exxon Mobil, que registrou lucro de US$ 30,460 

bilhões 

Sua estratégia de marketing em 2010 e 2011 era 

voltada para o Marketing Institucional, com vistas a 

fortalecer a mensagem de que a empresa vivia um 

excelente momento, informando aos seus 

stakeholders e investidores que os recursos estavam 

sendo bem geridos.  

No ano de 2010 a empresa era a segunda maior 

companhia energética do mundo. Circulavam uma 

série de propagandas intituladas de “Me Inspira” 

com o slogan “O Desafio é a Nossa Energia”. A 

mensagem transmitida nestas propagandas era 

otimista e retratava uma empresa sempre em busca 

de inovações tecnológicas, estável e com uma 

eficiente gestão corporativa.  

 

 
 

Com o Marketing Institucional a empresa 

consegue atrair novos investidores, só em outubro de 

2010 ela conseguiu aproximadamente uma 

capitalização de 72 bilhões de dólares em 

investimentos externos. Isso porque a empresa nos 

anos anteriores atingiu a auto-suficiência na 

produção de petróleo, e em 2007 teve a descoberta 

da terceira maior reserva de petróleo do mundo. 

Também se tornou um grande exemplo de 

Marketing Cultural, buscando fomentar a 

preservação e memória do patrimônio cultural. A 

empresa figurou como a maior patrocinadora do 

cenário cultural brasileiro. O investimento em 

patrocínios foi então usado para divulgar o 

compromisso da empresa com a responsabilidade 

social e tal atitude da marca foi evidenciado em 

slogan próprio: “Patrocínios Petrobrás, mas pode 

chamar de compromisso”. 

Com tantos fatores positivos, a Petrobrás adotou 

uma estratégia expansionista, visando uma maior 

atuação no mercado externo, com penetração nos 

mercados concorrentes, penetrando inclusive no 

mercado norte-americano, um dos mais 

competidores da indústria petrolífera. Adquiriu a 

refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, com 

intenção de não vender para o mercado 

estadunidense apenas o petróleo in natura, e sim 

seus derivados que possuem maior valor agregado. 

 

4.2. Crise e Recessão 

 

Em 2014 instaurou-se uma forte crise sobre a 

Petrobras, denúncias de corrupção de seus diretores, 

Operação Lava-Jato, baixa no preço do barril de 

petróleo, demissões, adiamentos e atrasos em 

projetos. A empresa teve sua imagem bastante 

prejudicada, suas ações tiveram quedas elevadas, 

causando certa incerteza na capacidade de 

recuperação da estatal. 
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A Petrobras fechou o ano com perda de 37,6% 

no valor das ações preferenciais, e de 37,9% em 

perdas nas ações ordinárias (com direito a voto). O 

valor de mercado da estatal também teve uma 

desvalorização de R$ 87,182 bilhões, caindo de R$ 

214,688 bilhões em 2013 para R$ 127,506 bilhões. 

 

4.3. Petrobrás Hoje 

 

O período de crise e recessão ainda não 

terminou, porém, a Petrobrás tem buscado se 

reinventar e resgatar sua imagem. Neste ano de 2017 

a empresa vem procurando reafirmar seus valores de 

qualidade e inovação. Em recentes campanhas 

publicitárias a Petrobrás quer transmitir uma 

mensagem de que está mudando sua gestão e que 

aprendeu com seus erros. Em um comercial traz o 

seguinte discurso: 

 
A Petrobrás mudou. Mudou sua gestão. Mudou os 
processos. Está mudando para se transformar como 

empresa. A Petrobrás está mudando para seguir em 

frente mais segura. Mais forte. Mudando para seguir em 
um novo sentido. A Petrobrás mudou e está seguindo em 

frente (PETROBRAS, 2017). 

 

Vemos que a mensagem é fortalecida pela 

repetição do verbo “mudar”, para salientar ao 

público que existem diferenças, que um processo de 

evolução e reestruturação está acontecendo, 

buscando restabelecer a confiança na empresa.  

Hoje a estatal possui estratégias bem definidas, 

traçou o plano de ação: Plano Estratégico e Plano de 

Negócios e Gestão 2017-2021 que prevê um 

investimento de 74,1 bilhões de dólares, com 

prioridade para exploração e produção de petróleo 

no Brasil. 

Além dos novos investimentos, mudanças no 

processo decisório da companhia estão sendo 

adotados para evitar os desvios e corrupção. Com a 

criação de uma nova diretoria de risco, governança e 

conformidade, o comitê de investimentos é 

composto por diversos executivos da estatal, nesse 

comitê os negócios e projetos são estudados com 

vistas ao controle dos recursos, buscando evitar 

desvios e corrupção.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Estratégia nada mais é do que os cursos de ações 

tomados para sair da situação atual e alcançar uma 

situação desejada.  

A Petrobrás antes da crise, que causou grandes 

impactos no valor de sua marca, que chegou 

próximo de 430 bilhões de reais com a descoberta do 

pré-sal, suas ações chegaram no dia 23 de maio de 

2008 ao patamar de R$ 50,53 por ação, fechando o 

ano com lucratividade bruta de 33 bilhões de reais, 

adotava uma estratégia de marketing com vistas à 

demonstração de seus resultados, sempre positivos.  

 

 
 

No período de crise e pós-crise, se viu obrigada 

a utilizar estratégias de marketing que ressaltassem o 

reconhecimento de seus erros e as ações que vêm 

desenvolvendo para mudar e evitar a corrupção, ou 

seja, vem buscando enfatizar, em suas publicidades e 

planos estratégicos divulgados em seu site, que 

passou por uma reestruturação, principalmente no 

seu corpo de gestores.  
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Resumo: Este artigo realiza uma análise de mercado para a ideia de criação de uma startup de um aplicativo. Com 

isto fora levantada as dificuldades encontradas por jovens empreendedores, tais como desenvolver seu projeto, 

vender a sua ideia e como gerir a empresa; o objetivo do trabalho é definir o que é empreendedorismo e elucidar as 

dificuldades encontradas pelos empreendedores além de demonstrar como pode ser montada a estratégia de mercado. 

Para tal feito foi realizada uma entrevista com o criador de uma startup, e foi realizada uma análise de mercado com 

apoio da Matriz BCG, da metodologia SWOT e das cinco forças de PORTER. Entre os resultados encontrados obteve-

se que o projeto oferecerá através de um aplicativo de serviços maior comodidade e bem-estar para os seus usuários. 

Nota-se que esse mercado é propício e que existem muitas possibilidades. O empreendedor brasileiro necessita ter 

um foco, para que mais investidores apoiem suas ideias e as mesmas possam ser expandidas.  

 

Palavras-chave: Startup. Empreendedorismo. Estratégias Organizacionais. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Empreendedorismo significa disposição ou 

capacidade de idealizar, coordenar e realizar 

projetos, serviços e negócios; e também iniciativa de 

implementar novos negócios ou mudanças em 

empresas já existentes, geralmente com alterações 

que envolvem inovação ou risco (HOUAISS; 

VILLAR, 2009). Logo, busca sempre a evolução, 

solução e inovação para os problemas cotidianos da 

sociedade, com vistas a maior qualidade de vida, 

conforto e praticidade. 

As startups são exemplos de empreendimentos 

emergentes, normalmente administradas por jovens 

inovadores com ideias auspiciosas que buscam 

inovação em várias áreas e visam como resultados 

obter lucros.  

No Brasil as empresas startups começaram a 

surgir no início do século XXI, e elas contam com o 

apoio do StartUp Brasil que é um programa Nacional 

de Aceleração de Startups, é um órgão criado pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) em parceria com empresas aceleradoras, 

para apoiar empresas nascentes de base tecnológica.  

Com base nisso, questiona-se sobre quais são as 

dificuldades encontradas por jovens 

empreendedores, para desenvolver seu projeto e 

vender a sua ideia, bem como gerir a empresa. 

Para elucidar estes problemas será definido o 

que é empreendedorismo, levantado as dificuldades 

encontradas por jovens empreendedores, pontuado 

sobre como os projetos são desenvolvidos e geridos, 

bem como são comercializados os produtos e 

serviços desenvolvidos. 

Para tanto, será apresentada na próxima seção a 

fundamentação teórica sobre o que é 

empreendedorismo relacionado à novas tecnologias, 

como o uso de aplicativos em smartphones e internet 

móvel, a utilização da matriz BCG e FOFA e a 

importância desse material para a criação e análise 

da empresa, será entrevistado o criador de uma 

startup e apontadas as dificuldades e pontos de vista 

que tal empreendedor tem sobre seu negócio. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Empreendedorismo 

 

As definições de empreendedorismo são as mais 

diversas, e são apresentados vários conceitos, mas a 

grande maioria converge no mesmo ponto, a 

inovação, aliada a força de vontade, e a grande busca 

de resultados. Segundo definição de Barreto (1998, 

p.13) “empreendedorismo é a habilidade de se 

conceber e estabelecer algo partindo de muito pouco 

ou quase nada”, assim Barreto enfatiza a grande 

importância do trabalho, além da capacidade de 

maximizar recursos. Já para Dornelas (2008, p.12) 

“empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que, em conjunto, levam a transformação 
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de ideias em oportunidades” enfatiza assim de forma 

mais geral o real objetivo do empreendedorismo, que 

é gerar oportunidades. 

Um dos maiores mitos a respeito de novas ideias 

de negócios é que elas devem ser únicas. O fato dela 

ser única não importa; o que importa é como 

empreendedor utiliza essa ideia, inédita ou não, de 

forma a transforma-la em um produto ou serviço que 

faça sua empresa crescer (DORNELAS, 2008).  

Nesse sentido, após o desenvolvimento e 

implementação da ideia inovadora, se faz necessário 

pensar em estratégias de crescimento. Existe um 

método que parte de variáveis positivas e negativas, 

(pontos fortes e fracos da organização), a análise 

SWOT. Segundo Sobral (2008), a análise SWOT é 

uma ferramenta gerencial para estudar, de forma 

integrada, o processo de análise estratégica, depois 

de identificadas as oportunidades e ameaças 

ambientais e os pontos fortes e fracos da 

organização. 

 Seguindo citando Sobral (2008), outros dois 

métodos estratégicos bem-sucedidos são: a Matriz 

BCG, e As cinco forças competitivas de Porter. O 

primeiro tem como objetivo auxiliar a administração 

de uma carteira de diferentes negócios por meio da 

gestão de seus fluxos financeiros. Segundo Serra, 

Torres e Torres (2004), a análise do ambiente 

externo pode ser realizada por meio do modelo de 

cinco forças da competitividade, desenvolvido por 

Michael Porter na década de 70.  

 

2.2 Análise SWOT 

 

Os passos para utilização da técnica SWOT: a) 

formular uma lista de gestores e pessoas chaves da 

organização; b) desenvolver entrevistas individuais; 

c) organizar as informações; e, d) priorizar as 

questões. Uma vez estruturada a matriz e as ideias 

que foram priorizadas deve- se estabelecer o que 

deve ser feito. Após esta análise e envolvimento de 

todos os gestores e pessoas chaves, define-se a 

estratégia da organização com intuito de alavancar 

os objetivos da empresa para um determinado 

período (OLIVEIRA, 2004 como citado por 

MONTANA; CHARNOV, 2005). 

 

2.3 Matriz BCG 

 

Trata-se de uma análise gráfica que possui a 

finalidade gerencial, e tem como objetivo auxiliar a 

administração de uma carteira de diferentes negócios 

por meio da representação gráfica da posição desses 

negócios (SERRA, TORRES e TORRES, 2004), 

conforme apresentado na Fig. 1. 

 

Figura 1 – Matriz BCG 

 
Fonte: Wikipédia (s/d). 

 

Conforme ilustrado na Figura 1, a Matriz BCG é 

uma ferramenta que  identifica a posição de cada um 

dos negócios de uma empresa classificando-os em 

estrela, vaca leiteira, abacaxi ou ponto de 

interrogação. 

 

2.4 As Cinco forças competitivas de Porter 

 

O modelo das cinco forças de Porter permite 

analisar o grau de atratividade de um setor da 

economia. Ele identifica os fatores que afetam a 

competitividade, dentre os quais uma das forças está 

dentro do próprio setor, sendo que os demais são 

externos. Segundo PORTER (2004) as forças 

competitivas do modelo são:  
- Rivalidade entre concorrentes; assume a forma 

corriqueira de disputa por posição, através de táticas 

como concorrência de preços, batalhas de 

publicidade, introdução de produtos, aumento dos 

serviços ou das garantias aos clientes. 
- Barreiras à entrada de concorrentes; são as 

características da indústria que dissuadem a vinda de 

novas empresas para a indústria, as principais fontes 

identificadas foram economias de escala, 

diferenciação do produto, custo de mudanças, 

vantagens no custo, acesso aos canais de distribuição 

do produto, necessidades de capital e política 

governamental. 

- Poder de barganha dos compradores; esta força 

tem a ver com o poder de decisão dos compradores, 

relacionada com o preço e qualidade do produto, 

podendo demandar uma quantidade para baixo ou 

para cima, forçando a empresa a se adequar com sua 

oferta. 

- Poder de barganha dos fornecedores; segue o 

mesmo princípio do poder anterior, mas relacionado 

agora com os fornecedores de insumos e serviços, 

podem barganham aumentando o preço ou 

diminuindo sua qualidade, se o setor possui poucos 

fornecedores eles têm um alto grau de barganha. 

- Ameaça de Produtos ou bens substitutos, é dada 

através de bens e serviços semelhantes aos do 

produto original, que suprem a necessidade do 

produto original, mas são diferentes; mesmo com 

competitividade limitada é importante estudar estes 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 334



   

 

 

produtos e tomar cuidado com o produto original, 

não se tornar obsoleto investindo em pesquisa e 

tecnologia com o passar dos anos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de caráter descritivo, visto que 

pretende descrever como ocorre a criação de uma 

startup. Foi realizada entrevista organizada com o 

criador de uma startup, perguntando suas 

dificuldades, o motivo da criação, e a importância da 

utilização da matriz FOFA e BCG, bem como foi 

questionado sobre as dificuldades encontradas na 

implantação da empresa. Além disso, esse estudo 

pode ser considerado um estudo de caso. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Startup 

 

A startup analisada consiste em um aplicativo de 

delivery para dispositivos móveis nas plataformas 

iOS, Android e Windows Phone, com foco em 

produtos de panificação e confeitaria, para atender 

um grupo de mercado em crescimento: usuários de 

redes sociais com pouco tempo disponível e que 

queiram refeições com qualidade e em curto prazo 

no conforto de seus lares. 

A startup oferece bem-estar e praticidade para 

pessoas que residem em grandes cidades, atendendo 

necessidades primordiais e básicas diárias como: 

tomar café da manhã de maneira mais calma. 

O aplicativo permite ao usuário através de seu 

celular elaborar seu café da manhã, escolhendo 

produtos, quantidade, forma de pagamento e a 

padaria mais próxima. 

Para que isso seja possível é necessário que o 

estabelecimento tenha CNPJ e cadastre sua marca e 

produtos disponíveis no sistema. O custo para o 

fornecedor não existe, somente através de uma 

comissão no valor de 10% sobre cada pedido feito 

pelo aplicativo. 

O aplicativo possui destaque, pois ele é 

especializado no ramo de panificação e confeitaria, 

oposto de outros aplicativos similares que oferecem 

grande variedade de produtos. O foco em uma única 

área atribui maior qualidade ao serviço tornando o 

mesmo destaque entre os consumidores. 

 

4.2  Criação da estrutura macro 

        

Após criar a estrutura Macro que envolve o 

cadastramento de estabelecimentos; padarias e 

confeitarias através de cadastro em site utilizando 

seu CNPJ, Inscrição Estadual, nome fantasia e Razão 

Social, meios de recebimento e cardápio; a 

disponibilidade do aplicativo foi definida como 

interrupta, ou seja, vinte e quatro horas por dia todos 

os dias, utilizará também a geolocalização dos 

clientes, para apontar os estabelecimentos mais 

próximos do usuário.  

O cadastramento do cliente será feito com a 

utilização de redes sociais as quais os clientes 

participam, tal como Facebook, e quando acessar o 

aplicativo pela primeira vez completará seu cadastro 

preenchendo os dados como endereço, e-mail e 

forma de pagamento.      

Com o término do cadastro o cliente poderá 

usufruir do aplicativo, onde o mesmo utilizará o GPS 

do smartphone para localizar as padarias próximas, 

dando a opção de escolher qual a melhor para ele, 

inserindo suas compras através de um e-commerce, 

escolhendo sua forma de pagamento e agendando a 

entrega em local escolhido.  

 

4.3 Análise do mercado para introdução do 

aplicativo 

 

Inicialmente foi utilizado o modelo das cinco 

forças de Porter; onde foram analisadas as barreiras 

de entrada deste aplicativo e foi constado que não há 

barreiras, devido à falta de regulamentação 

encontrada, por ser algo muito novo.  

Rivalidade entre concorrentes neste caso tem 

algumas empresas que atuam no ramo, porém em 

mercados diferentes, e nesse caso foi constatado que 

o processo logístico e custo deixam os outros 

aplicativos fora do negócio.  

Ameaça de novos entrantes como o processo é 

voltado pela busca de pão, e se apresenta um 

crescente na tecnologia móvel terá empresas 

querendo disputar esse mercado, a empresa se 

sustentará pelo modelo criado por ela e pelo 

ecossistema gerado, pois ela é a pioneira nesse 

empreendimento de padarias. 

Ameaça de produtos substitutos, poderá sofrer 

com empresas que tragam um serviço agregado ao 

cliente, como um café da manhã completo, mas de 

qualquer forma eles monitorariam e adaptariam o 

aplicativo para uma nova realidade.  

Poder de barganha dos fornecedores; neste caso  

fica em detrimento dos estabelecimentos, visto que o 

aplicativo apenas intermedia o contato cliente 

fornecedor, então a barganha dar-se-á pela avaliação 

do estabelecimento, localização menor, preço, tempo 

de entrega; e a barganha dos clientes, será facilitada 

devido à utilização do aplicativo e do banco de dados 

que facilitará a experiência do usuário, e o 

estabelecimento poderá oferecer promoções e 

fidelizações para os clientes, e caso o cliente 

encontrar ofertas melhores em outros lugares fora do 

aplicativo, poderá comunicar o mesmo.  

Por fim as Barreiras de saída, isto terá um baixo 

impacto as empresas deverão respeitar apenas as 
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cláusulas contratuais, visto que não há legislação 

sobre esse tema. 

Para compreender como a startup está 

posicionada no mercado foi realizado uma análise de 

ambiente externa e interna utilizando a análise 

SWOT. No ambiente externo foram detectadas 

ameaças como concorrentes criarem aplicativos 

similares.  Pessoas físicas disponibilizarem o mesmo 

serviço. E até mesmo as próprias panificadoras 

desenvolverem seus próprios aplicativos. Outra 

grande ameaça é o transporte que o produto tem 

devido a isso são necessários cuidados como o de 

armazenamento. O aplicativo também pode correr o 

risco de travar e causar transtornos aos usuários  

Além das ameaças surgem oportunidades 

também como firmar parcerias de transporte, 

ampliação do mercado e a venda do negócio para 

concorrentes. 

No ambiente interno foi observado os pontos 

fortes e fracos da startup.  Os pontos fortes são não 

ter a necessidade de espaço físico para a empresa 

funcionar; não produzir nenhum produto sendo 

assim lucro se dará sobre a venda do mesmo; 

facilidade de expansão do negócio a nível mundial; 

capacidade de atender clientes de todas as classes e 

portes; qualidade e utilização do aplicativo para fins 

de marketing. 

Os pontos fracos são que existem concorrentes 

em qualquer local da rede; operação com produtos 

perecíveis; não ter uma estrutura própria para 

operação; não ter a possibilidade de controle dos 

produtos entregues; ausência de investidores e a 

tecnologia utilizada falhar.  

Após fazer a análise do produto se conclui que 

encaixá-lo como um produto em questionamento, 

pois ainda não foi implantado e quando implantado, 

necessitará de investimentos e recursos para 

estabilizar e ganhar mercado, após isto utilizará das 

análises de SWOT previamente feitas e se for o caso 

readequá-las para uma nova realidade, para 

conseguir manter a liderança e tornando-o então um 

produto estrela, visando sua ascensão para que 

consiga se expandir por todo o mercado e comece a 

gerar receitas, buscando então a consolidação no 

mercado, nesta fase o crescimento será baixo, porém 

terá um ganho maior, esta etapa é denominada de 

vaca leiteira, onde a empresa consegue dar lucro e 

consegue se manter, vemos então que o processo de 

crescimento da empresa, passa por três etapas na 

matriz BCG, isto se deve ao plano de expansão e 

análise do mercado, por ser um aplicativo novo, não 

tem como ter uma ideia real do que pode acontecer, 

a não ser se basear pela trajetória dos similares. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente artigo demonstra como uma startup 

foi elaborada através de ferramentas estratégicas e 

gerenciais como as forças Porter, Análise SWOT e 

Matriz BCG a utilização dessas ferramentas foi de 

suma importância para a elaboração do plano de 

mercado  visto que as mesmas auxiliam no processo 

de identificação de oportunidades, ameaças, pontos 

fracos e fortes da organização, crescimento, 

estabilidade, retração e administração de fluxos 

financeiros.  

Foi visível na criação da startup o 

empreendedorismo que é constituído por pessoas 

que fazem a diferença e fazem acontecer. 

Atualmente utilizar do empreendedorismo é muito 

mais que ter uma ideia boa, é colocar a mesma em 

prática o mais cedo possível para que esta possa ser 

melhorada com o passar do tempo.  

O artigo abordou sobre uma startup que oferece 

através de um aplicativo serviços que proporcionam 

comodidade e bem estar para os seus usuários. Nota-

se que esse mercado é propício e que existem muitas 

possibilidades. O empreendedor brasileiro necessita 

ter um foco, para que mais investidores apoiem suas 

ideias e as mesmas possam ser expandidas. 

Com o passar dos anos esses resultados que já 

tem uma pequena expressão estão se intensificando 

e o mercado startups está cada vez mais atrativo. 

 

5.1 Dificuldades encontradas 

 

As dificuldades encontradas foram, a criação e 

maturação da ideia, visto que buscara uma inovação 

útil para o dia a dia e muitas das ideias já tinham  sido 

feitas, depois a pesquisa mercadológica para 

começar a desenvolver o aplicativo, após tudo isso e 

montar o esboço do aplicativo, a maior dificuldade 

está sendo em vender a ideia ou conseguir um 

apoiador que perceba a ideia como viável para 

desenvolver o aplicativo e colocá-lo no mercado, 

pois o custo do aplicativo é relativamente alto e em 

tempos de crise está sendo difícil encontrar alguém 

ou conseguir dinheiro para concretizar isto. 

E também por ser um produto inovador no 

mercado, é difícil analisar e fazer uma projeção 

correta, mesmo analisando os fatores, o produto que 

é uma interrogação pode se tornar um abacaxi, isto é 

algo que ninguém quer que aconteça, para tentar 

minimizar e mostrar isso para um comprador faz-se 

a comparação com aplicativos similares, mas é 

difícil tirar essa dúvida que fica no ar se existirá êxito 

ou não mesmo tendo feito todas as análises possíveis 

para minimizar qualquer chance de fracasso, o risco 

é eminente, porém é necessário enfrentar e achar 

alguém que enfrente junto para poder saber se terá o 

resultado positivo esperado. 
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Resumo: A vibração em arquibancadas tem sido uma área de pesquisa mais recente no Brasil, tendo em vista 

a maior realização de eventos esportivos no país, como os Jogos Pan Americanos de 2007, Copa do Mundo 

FIFA de Futebol de 2014 e Jogos Olímpicos de Verão de 2016, devendo ser garantido ao público a segurança 

e o conforto destas arenas. Logo, o objetivo deste estudo foi verificar a partir da análise dos deslocamentos 

das arquibancadas se tais requisitos são atendidos, tendo como objeto de análise o Ginásio Rio Vermelho, 

localizado em Goiânia (GO). Para realizar essa análise, foram feitas visitas ao local para reconhecimento da 

estrutura, simultaneamente à realização de estudos na bibliografia relacionada ao tema, buscando 

compreender como são feitas as análises dessas estruturas. Em seguida, foram avaliados os deslocamentos da 

estrutura, através de um modelo criado com auxílio do software STRAP, baseado no Método dos Elementos 

Finitos. Feita a análise, os resultados obtidos se mostraram adequados quando comparados aos requisitos 

mínimos estabelecidos pela NBR 6118, mostrando que a estrutura atende aos critérios de deslocamento 

quando submetida à ação do público. Dessa forma, concluiu-se que as arquibancadas do referido ginásio são 

seguras e confortáveis ao público frequentador. 

 

Palavras-chave: Arquibancada. Vibração. Análise estática. Método dos Elementos Finitos. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

As vibrações são fenômenos naturais que 

ocorrem desde épocas pré-históricas, sendo notada 

pela humanidade há séculos. Desde uma simples 

oscilação de baixa frequência no coração ou nos 

pulmões até uma oscilação de alta frequência no 

sistema auditivo, as vibrações se fazem presentes no 

cotidiano (BALACHANDRAN; MAGRAB, 2011). 

Além disso, os edifícios e demais estruturas 

também podem sofrer com vibrações causadas, por 

exemplo, por máquinas em funcionamento, tráfego 

de veículos, aeronaves ou trens, ou fenômenos 

naturais, como ventos e terremotos. Passarelas e 

pavimentos em edifícios também estão sujeitos a 

vibrações geradas pelo movimento de pessoas 

(BALACHANDRAN; MAGRAB, 2011). 

Braun (1983) apresenta o caso da ponte 

suspensa de Tacoma Narrows, um dos maiores 

exemplos da ação de vibrações em estruturas, que, 

em decorrência de ventos, acabou desabando em 7 

de novembro de 1940. Ela se localizava no condado 

de Pierce (Washington, EUA), ligando Tacoma à 

península de Gig Harbor. A única vítima desse 

acidente foi um cachorro. 

No Brasil, o problema das vibrações pode ser 

exemplificado pelo colapso da estrutura da 

arquibancada do Estádio Octávio Mangabeira, a 

Fonte Nova, em Salvador (BA) em 27 de novembro 

de 2007, na partida entre Bahia e Vila Nova, válida 

pelo Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C 

do mesmo ano. A Fig. 1 mostra a arquibancada do 

estádio após o acidente. 

 
Figura 1. Estádio Octávio Mangabeira 

 
Fonte: CREA-BA (2007) 

 

Conforme laudo pericial apresentado pelo 

CREA-BA (2007), a estrutura veio a ruir por falta de 

manutenção, já estando com suas armaduras 

expostas, devido à deterioração do concreto. A ação 

dinâmica proveniente do movimento dos torcedores 

fez com que a laje da arquibancada, que já estava 
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frágil, não suportasse a carga e viesse a colapsar. 

Vieram a óbito 6 vítimas no momento do 

desabamento e uma após o resgate, e mais 30 

pessoas ficaram feridas. 

Logo, este trabalho tem como objetivo realizar 

um estudo do comportamento da estrutura das 

arquibancadas do Ginásio Rio Vermelho, localizado 

no Centro de Excelência do Esporte “Arquiteto 

Eurico Calixto de Godoi”, em Goiânia, capital do 

estado de Goiás, a fim de avaliar se as arquibancadas 

do mesmo são confortáveis ou não aos seus usuários, 

tendo como parâmetro de análise os deslocamentos 

aos quais a estrutura está submetida quando da ação 

do público. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A análise da vibração em estruturas de 

arquibancadas é algo recente dentro da engenharia 

civil brasileira. Por falta de normas técnicas para o 

assunto, ou normas que não apresentam parâmetros 

adequados, essa análise ainda é incipiente no país e 

os pesquisadores que realizam esses estudos muitas 

vezes se apoiam em normas internacionais para 

obterem resultados mais precisos e significativos. 

Rodrigues (1998) desenvolveu um trabalho que 

consistia na investigação das vibrações induzidas 

por pessoas em estádios de futebol, procurando 

entender as ações causadoras dessas vibrações, 

assim como os efeitos que elas causavam na 

estrutura e no público presente, tendo como objeto 

de estudo o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais 

conhecido como Estádio Morumbi, em São Paulo. 

Por se tratar de uma análise complexa, a análise 

dinâmica do estádio foi feita através de uma 

modelagem em Elementos Finitos, utilizando os 

parâmetros (frequências naturais de vibração) que 

obtidos em ensaios de vibrações livres na própria 

estrutura. Os resultados obtidos pela análise 

numérica foram comparados com os experimentais 

oriundos de ensaios de vibrações forçadas com 

excitadores mecânicos e monitoramento da estrutura 

em dias de partidas de futebol e eventos musicais. 

Rodrigues (1998) reforça que os métodos 

presentes em normas nacionais consideram as ações 

dinâmicas como estáticas majoradas por coeficientes 

de impacto, impossibilitando a verificação dos 

estados limites de utilização, como o conforto 

humano, por exemplo, o que faz o autor recorrer ao 

critério de quantificação do desconforto humano 

proposto pela ISO 2631/1 e ISO 2631/2, tomando 

seus limites como referência na comparação com os 

resultados encontrados em seus estudos. 

Ao analisar os resultados, Rodrigues (1998) 

percebeu que os valores obtidos através da 

monitoração são inferiores aos obtidos nas 

simulações numéricas. Uma parcela dessa diferença 

pode ser relacionada ao modelo hipotético de 

carregamento adotado na estrutura, onde se 

considera o público distribuído homogeneamente, 

executando atividades sincronizadas nas 

arquibancadas superiores e inferiores. Porém, ao 

frequentar estádios, percebe-se que isso não 

acontece. Fica evidente que as ações são 

desenvolvidas em grupos, que não necessariamente 

estão impondo-as simultaneamente e 

homogeneamente nas arquibancadas, mostrando que 

na verdade esse carregamento tem uma variabilidade 

de tempo e espaço. 

Santos (2013) realizou em seus estudos uma 

análise dinâmica da estrutura da arquibancada do 

Estádio Jornalista Mário Filho, popularmente 

conhecido como Estádio Maracanã, situado na 

cidade do Rio de Janeiro. O autor selecionou um 

módulo da arquibancada e, utilizando o Método dos 

Elementos Finitos, elaborou um modelo numérico 

através do software SAP2000®, baseado no projeto 

estrutural atual do Estádio Maracanã, fornecido pela 

Casagrande Engenharia & Consultoria. Santos 

(2013) justifica que, por ter similaridade 

arquitetônica e estrutural, não se faz necessário 

modelar toda a estrutura, uma vez que os módulos 

terão comportamentos semelhantes. A autora 

justifica ainda que não houve nenhuma causa 

especial para selecionar o módulo para a 

modelagem. 

Santos (2013) simula a ação de pular da torcida 

nas arquibancadas durante um evento, seja futebol 

ou espetáculos musicais, como carga dinâmica. Ela 

aplica esta carga aos nós do modelo, tomando como 

referência uma pessoa de 100 kg ocupando um 

espaço de 1 m², ou seja, considerando 1 kN/m² como 

componente vertical, e 10% desse valor, 0,1 kN/m², 

como componente horizontal. 

A análise numérica forneceu resultados de 

frequência, deslocamento, aceleração e velocidade 

na estrutura. A autora analisa o maior deslocamento 

e, através dele, calcula a velocidade multiplicando o 

deslocamento encontrado pela frequência de 

vibração correspondente a esse deslocamento, e a 

aceleração multiplicando a mesma frequência pela 

velocidade anteriormente calculada, no local onde o 

mesmo foi obtido. Ela constatou que a aceleração e a 

velocidade calculadas pelo software estão dentro do 

esperado, conforme parâmetros da literatura por ela 

analisados. Além disso, a comparação da frequência 

obtida com os valores de frequência crítica 

estabelecidos pela NBR 6118 mostrou que a mesma 

também está abaixo dos parâmetros limites. A autora 

concluiu que a arquibancada é confortável ao 

usuário, pois o mesmo não fica exposto a 

acelerações desconfortáveis, baseado nos critérios 

apresentados pelo CEB 209. 

Lima (2013), por sua vez, fez uma análise 

dinâmica, via Método dos Elementos Finitos, do 

Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 339



   

 

 

Distrito Federal. Seu trabalho teve como objetivo 

investigar um setor do mesmo, pretendendo avaliar 

seu desempenho dinâmico e o conforto de seus 

usuários, através de comparações entre os níveis de 

vibração obtidos numericamente e aqueles exigidos 

pelas normas nacionais e internacionais, conferindo 

se as normas são atendidas ou não. 

A primeira etapa da investigação numérica foi a 

modelagem da estrutura do estádio, baseada na 

geometria e parâmetros dos materiais utilizados, 

conforme o projeto estrutural da arena que foi 

concedido ao autor. Após a construção do modelo e 

definições das condições de contorno, foi feita a 

análise modal da estrutura, com o objetivo de 

descobrir os modos de vibração e suas respectivas 

frequências naturais. Esses primeiros dados são 

importantes para conferir se as frequências naturais 

estão próximas às frequências de excitação da 

torcida, pois, se isso ocorrer, significa que a 

estrutura está próxima a entrar em ressonância, o que 

poderia acarretar o seu colapso. 

A próxima etapa consistiu em analisar o 

comportamento dinâmico da estrutura com a 

aplicação de carregamentos que simulassem o 

comportamento dos torcedores. Foi feito um estudo 

de como modelar esse tipo de carregamento, 

buscando entender a natureza dos parâmetros 

envolvidos e a forma como eles influenciam o 

carregamento, para então aplica-lo ao modelo 

numérico. 

Após a aplicação dos carregamentos, foi 

possível analisar as respostas de acelerações nos 

pontos críticos, assim como as frequências das 

vibrações oriundas da ação dos torcedores. Esses 

dados foram analisados e balizados com os 

parâmetros fornecidos pelas normas nacionais e 

internacionais, como citado anteriormente. 

Lima (2013) concluiu em seus estudos que o 

Estádio Nacional de Brasília, em 61% dos casos 

analisados, teve aceleração vertical dentro dos 

padrões aceitáveis de conforto estabelecidos pelo 

CEB 209. Já de acordo com a ISO 2631/1, de 1985, 

as acelerações resultantes estão dentro dos padrões 

aceitáveis de conforto em 67% dos casos analisados 

na direção vertical, 94% na direção horizontal radial 

e 100% na direção horizontal tangencial, enquanto 

que pela ISO 2631/1, versão de 1997, 100% dos 

casos estão dentro dos padrões aceitáveis de 

conforto nas três direções analisadas. A última 

análise, mostrou que 67% dos casos analisados estão 

dentro dos padrões aceitáveis no quesito aceleração 

vertical. Dessa forma, Lima (2013) afirma que o 

Estádio Nacional de Brasília tem, de maneira geral, 

um comportamento dinâmico aceitável, em relação 

ao conforto dos usuários. 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A criação do modelo numérico seguiu o projeto 

arquitetônico do Ginásio Rio Vermelho, que consiste 

em um ginásio de arquitetura circular. O ginásio 

conta com juntas de dilatação dispostas a cada 45° 

de inclinação, tomando como centro de referência o 

centro da quadra poliesportiva. Dessa maneira, por 

ter comportamento semelhante em toda a sua 

estrutura, optou-se por modelar apenas um setor 

circular da arquibancada, disposto entre duas juntas 

de dilatação, de modo a representar o 

comportamento da estrutura do ginásio. 

Portanto, o trecho analisado corresponde a um 

setor circular situado entre duas juntas de dilatação 

distantes de um ângulo de 45°, como dito 

anteriormente. Esse setor circular de arquibancada 

conta com 13 lances de arquibancadas, sendo que o 

primeiro lance tem 75 cm de patamar, 43 cm de 

espelho e 15 cm de espessura, os 11 lances seguintes 

têm 70 cm de patamar, 43 cm de espelho e 15 cm de 

espessura, e o último lance possui 142 cm de 

patamar, 43 cm de espelho e 15 cm de espessura. 

O setor circular de arquibancada analisado está 

apoiado em cinco vigas que, por sua vez, estão 

apoiadas em dez pilares, sendo um pilar em cada 

extremidade de cada viga. A estrutura analisada está 

representada na Fig. 2. 

 
Figura 2. Vista isométrica do setor circular da 

arquibancada 

 
Fonte: Acervo próprio (2017) 

 

Para a realização da análise numérica da 

estrutura foi utilizado o software STRAP®, baseado 

no Método dos Elementos Finitos. Por limitações do 

software em reconhecer superfícies curvas, se fez 

necessário adaptar a arquitetura da arquibancada 

para o formato trapezoidal. 

Além disso, optou-se pela transformação da laje 

da arquibancada em uma laje maciça equivalente de 

seção retangular, tomando como fator de 

equivalência os momentos axiais de inércia. A Fig. 3 

apresenta a seção transversal original da 

arquibancada e a seção transformada. 
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Figura 3. Seção transversal (a) original (medidas em 

centímetros) e (b) transformada (medidas em metros) 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Acervo Próprio (2017) 
 

Dessa forma, obteve-se um modelo espacial, 

como apresentado na Fig. 4, cuja laje foi 

discretizada em elementos de superfície de 4 nós, 

com 6 graus de liberdade por nó (deslocamentos e 

rotações em X, Y e Z), e as vigas e pilares forma 

tomadas como elementos de barras. 

 
Figura 4. Modelo adaptado da arquibancada analisada 

 
Fonte: Acervo Próprio (2017) 

 

Após a adaptação geométrica do modelo, fez-se 

necessário corrigir o peso próprio da estrutura, de 

modo que a estrutura adaptada possuísse o mesmo 

peso próprio da estrutura original. Para isso, foi 

utilizado o Teorema de Pappus-Guldin, aplicado 

conforme (GUIDORIZZI, 2008), e considerado o 

peso específico do concreto armado, conforme 

recomendação da NBR 6120 (ABNT, 1980). Após 

essa correção do peso, com base na NBR 6118 

(ABNT, 2014), foram definidos o Módulo de 

Elasticidade Inicial, Módulo de Elasticidade 

Transversal e Módulo de Deformação Secante, além 

do Coeficiente de Poisson e Coeficiente de Dilatação 

Térmica do concreto. 

Definidas as propriedades físicas e geométricas, 

foram determinados os carregamentos que seriam 

aplicados ao modelo, sendo eles o peso próprio dos 

elementos estruturais e uma carga vertical acidental, 

conforme recomendação da NBR 6120 (ABNT, 

1980). Com o carregamento definido, foi realizada 

então a combinação normal última destes, através 

dos coeficientes de ponderação constantes na NBR 

8681 (ABNT, 2003). A Tabela 1 apresenta os 

carregamentos aplicados à estrutura. 

 

Tabela 1.  Cargas aplicadas à estrutura 

Elemento Peso Próprio 
Carga 

Acidental 

Carga 

Combinada 

Pilares 2,625 kN/m - 3,54 kN/m 

Vigas 3,28 kN/m - 4,43 kN/m 

Laje 5,44 kN/m 4 kN/m 13,34 kN/m 

Fonte: Acervo Próprio (2017) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir do modelo numérico foram analisados 

os deslocamentos máximos que a laje, vigas e pilares 

sofrem devido à ação de cargas verticais, e 

comparados estes valores com os deslocamentos 

limites prescritos pela NBR 6118 (ABNT, 2014). 

 

4.1. Análise de convergência 

 

Para a realização da análise de convergência, o 

tamanho dos elementos da malha foi variado, sendo 

a primeira malha considerada com elementos de 

0,15 m em X e 0,15 m em Y. As malhas seguintes 

tiveram elementos de tamanho acrescidos 0,05 m em 

X e em Y, sendo os tamanhos 0,2x0,2 m, 0,25x0,25 

m, 0,3x0,3 m e assim sucessivamente até chegar ao 

tamanho 4x4 m. Para aferir a convergência da 

malha, foram determinados os deslocamentos de 

dois pontos fixos da estrutura: extremidade superior 

esquerda e ponto de deslocamento máximo. Na Fig. 

5 é mostrada a variação do deslocamento dos pontos 

analisados em função do tamanho dos elementos da 

malha. 
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Figura 5. Variação (a) do deslocamento da extremidade 

superior esquerda e (b) do deslocamento máximo em 

função do tamanho dos elementos da malha 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Acervo Próprio (2017) 

 

O monitoramento desses dois pontos mostrou 

que a deslocamento foi praticamente constante para 

malhas com elementos entre 0,9x0,9 m e 1,2x1,2 m. 

Sendo assim, a malha adotada para o modelo foi de 

1,0x1,0 m, conforme visto na Fig. 6. 

 
Figura 6. Malha adotada para o modelo 

 
Fonte: STRAP (2017) 

 

4.2. Análise segundo os critérios de norma 

 

Após a definição da malha utilizada no modelo, 

extraiu-se as respostas da estrutura em termos de 

seus deslocamentos. A Fig. 7 mostra a deformada da 

arquibancada. 

 

Figura 7. Deformada da estrutura 

 
Fonte: STRAP (2017) 

 

Para a análise comparativa foram considerados 

os deslocamentos máximos da laje, vigas e pilares, 

considerando o carregamento total, e os resultados 

aferidos estão sumarizados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Deslocamentos máximos na estrutura 

Laje 5,23 mm 

Pilares de fundo de extremidade 9,42 mm 

Pilares de fundo intermediários 1,55 mm 

Pilar de fundo de centro 0,95 mm 

Pilares de frente de extremidade 0,94 mm 

Pilares de frente intermediários 0,98 mm 

Pilar de frente de centro 0,94 mm 

Vigas de extremidade 7,97 mm 

Vigas intermediárias 7,31 mm 

Viga de centro 6,87 mm 

Fonte: Acervo Próprio (2017) 

 

Estes valores de deslocamentos máximos foram 

então comparados aos limites prescritos pela NBR 

6118 (ABNT, 2014). Segundo a referida norma, a 

estrutura pode ter um deslocamento limite para 

aceitabilidade sensorial visual de no máximo l/250, 

onde l corresponde ao vão, quando considerados os 

carregamento totais. Para aceitabilidade sensorial de 

outras naturezas, aplicadas apenas às cargas 

acidentais, o deslocamento limite é de l/350. 

Considerando para a laje um vão de 10,61 m, 

correspondente à altura do trapézio, conforme 

recomendação da norma, que diz que seja utilizado o 

menor vão para elementos de superfície, determina-

se um deslocamento limite de 42,45 mm para 

aceitabilidade sensorial visual, e 30,32 mm para 

aceitabilidade sensorial de outras naturezas. A 

Tabela 2 mostra que o deslocamento máximo para a 

laje foi de apenas 5,23 mm devido à carga total 

combinada, ao passo que, quando considerada 

apenas a parcela de carregamento acidental, foi 

determinado um deslocamento máximo de 1,59 mm, 

estando ambos abaixo do permitido pela norma. 

Já para os pilares de fundo, que possuem altura 

de 4,95 m, e para os pilares de frente, com 1,20 m de 

altura, têm-se deslocamentos limites de 19,80 mm e 

de 4,80 mm, respectivamente. Conforme a Tabela 2, 

o maior deslocamento para os pilares de fundo foi 

igual a 9,42 mm, e para os pilares de frente foi igual 
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a 0,98 mm, estando ambos dentro dos limites de 

deslocamento estabelecidos pela NBR 6118 (ABNT, 

2014) para aceitabilidade sensorial visual. 

Por fim, para as vigas o vão considerado foi 

duas vezes o trecho em balanço de 3,46 m. 

Conforme as recomendações da NBR 6118 (ABNT, 

2014), o deslocamento limite para aceitabilidade 

sensorial visual é de 27,65 mm e, de acordo com a 

Tabela 2, o maior deslocamento para as vigas foi de 

7,97 mm, se enquadrando, portanto, dentro dos 

limites prescritos. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Este estudo trouxe como objetivo a análise 

estática do Ginásio Rio Vermelho, tendo como 

principal parâmetro analisado o deslocamento 

máximo da estrutura de sua arquibancada. 

Após a análise numérica, os resultados obtidos 

mostraram que a estrutura tem seus deslocamentos 

máximos inferiores aos deslocamentos limites 

presentes nas recomendações da NBR 6118 (ABNT, 

2014). Dessa forma, é possível afirmar que a 

arquibancada do Ginásio Rio Vermelho se mostra 

segura e visualmente confortável aos seus usuários e 

demais frequentadores. 

Apesar das simplificações adotadas na criação 

do modelo de cálculo e quando da consideração da 

ação do público, os resultados podem ser 

considerados satisfatórios; entretanto, sugere-se para 

trabalhos futuros que um modelo mais 

representativo da estrutura real e da ação dinâmica 

dos usuários seja considerado. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta a formulação do Método dos Elementos de Contorno para a análise 

multi-escala aplicada ao problema de chapas. Nessa análise são definidos Elementos de Volume Representativos 

(EVRs) que representem a microestrutura do material, modelada como uma placa com sub-regiões, onde são 

admitidas diferentes propriedades elásticas e modelos constitutivos para cada sub-região. Para a obtenção da 

resposta numérica (valores homogeneizados das tensões e tensor constitutivo), o contorno e as interfaces da 

microestrutura são discretizados em elementos e os subdomínios em células triangulares. No exemplo numérico 

considera-se uma chapa, onde dois EVRs com microestruturas diferentes são adotados para representar o 

material da chapa. 

 

Palavras-chave: Análise multi-escala. Método dos Elementos de Contorno. Elemento de Volume 

Representativo. Chapas. 

___________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A Engenharia Civil existe para que edificações 

sejam executadas com segurança, eficiência e 

economia. Para que isso seja possível, são 

necessárias análises fiéis dos problemas 

construtivos. Porém, devido à impossibilidade de 

resolver analiticamente tais problemas complexos, 

faz-se necessário a obtenção de soluções 

aproximadas através de modelos numéricos, nos 

quais são dotadas aproximações. Dentre os modelos 

numéricos existentes tem-se o Método dos 

Elementos de Contorno (MEC).  

Fernandes (2003) afirma que, mesmo com as 

simplificações adotadas pelo MEC, em alguns 

problemas ele é uma alternativa mais precisa, 

chegando-se a respostas mais confiáveis quando 

comparadas com as dos métodos usuais. 

Este método pode ser utilizado na resolução de 

diversos problemas, como análise de tensão, torção, 

temperatura, escoamento de fluidos, entre outros. 

No presente trabalho, será feita a análise de uma 

chapa tensionada, através de uma modelagem em 

multi-escala com o MEC. 

Grande parte dos materiais estruturais são 

heterogêneos e possuem um comportamento não 

linear, em que, se analisados microscopicamente 

pode-se observar diferentes fases com propriedades 

mecânicas diferentes. Segundo Furtado (2017), o 

processo de fissuração ou plastificação dado 

microscopicamente afeta a estrutura no todo 

(macrocontínuo). Dessa forma, percebe-se a 

importância da análise em multi-escala, que se dá 

pela análise da estrutura, onde o comportamento 

mecânico de cada ponto do macro-contínuo é 

definido através da análise da microestrutura do 

material (microescala), denominada de EVR 

(Elemento de Volume Representativo).  

Sabendo da importância de se fazer uma 

análise mais fiel possível de uma estrutura e de 

forma mais simplificada, que é o que se espera com 

a utilização do MEC, o presente trabalho tem como 

objetivo comparar os resultados obtidos pelo 

acoplamento MEC com MEF (Método dos 

Elementos Finitos), sendo o MEF um método mais 

consolidado e conhecido, com os resultados obtidos 

através apenas do MEC. Para tais análises 

numéricas foi utilizado um programa desenvolvido 

pela Prof. Gabriela Fernandes. 

 

2. METODOLOGIA  

O método numérico a ser utilizado nesse 

trabalho é o Método dos Elementos de Contorno, 

onde para se obter a solução não-linear física do 

problema (tanto para o EVR quanto para o macro-

contínuo) necessita-se de um processo incremental-

iterativo, dado no tópico 2.3, onde a correção que 

deve ser dada ao incremento de deformações é 

obtida a partir da matriz tangente consistente 

(Eq.(16)). Na análise estrutural é feita uma 

modelagem multi-escala, onde a micro-estrutura do 

material é representada pelo EVR cujo problema de 

equilíbrio tem que ser resolvido para que se possam 

obter os valores homogeneizados das tensões e do 

tensor constitutivo relacionados ao ponto do macro 

representado pelo EVR em análise. 
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2.1. Modelagem da micro-estrutura (EVR) 

através do MEC 

 

A não-linearidade física deve ser considerada 

na análise multi-escala. Desta forma, a deformação 

total 𝑖𝑗 é composta por uma parcela elástica 𝑖𝑗
𝑒  e  

outra plástica 𝑖𝑗
0  (Eq. (1)). Através da Lei de 

Hooke, relaciona-se a tensão verdadeira 𝜎𝑖𝑗
𝑣 , que é 

aquela que satisfaz o modelo constitutivo, à 

deformação elástica 𝑖𝑗
𝑒  (Eq. (2)); a tensão elástica 

ou tensão de tentativa 𝜎𝑖𝑗
𝑒  à deformação total 𝑖𝑗 e a 

tensão plástica 𝜎𝑖𝑗
0  à deformação plástica 𝑖𝑗

0 . 

 

𝑖𝑗 = 𝑖𝑗
𝑒 + 𝑖𝑗

0  (1) 

 

𝜎𝑖𝑗
𝑣 = 2𝐺 𝑖𝑗

𝑒 +
2𝐺𝜈

1 − 𝜈 𝑘𝑘
𝑒 𝛿𝑖𝑗 (2) 

 

onde 𝐺 é o módulo de elasticidade transversal, 𝜈 é o 

coeficiente de Poisson, 𝛿𝑖𝑗 é a função Delta de 

Kronecker, 𝑖, 𝑗, 𝑘 variam de 1 a 2. 

Caso haja plasticidade, a tensão de tentativa 

deve ser corrigida, resultando na tensão verdadeira. 

Considerando essas relações e substituindo a Eq. 

(1) na Eq. (2) tem-se a relação entre as tensões, 

dada na Eq. (3). 

𝜎𝑖𝑗
𝑣 = 𝜎𝑖𝑗

𝑒 − 𝜎𝑖𝑗
0  (3) 

Fazendo a integração das tensões ao longo da 

espessura da chapa, tem-se os esforços normais 

atuantes na mesma, como mostrado na Eq. (4). 

𝑁𝑖𝑗
𝑣 = 𝑁𝑖𝑗

𝑒 − 𝑁𝑖𝑗
0  (4) 

Os esforços elásticos podem ser obtidos em 

termos das deformações totais, através da Eq. (5). 

 

𝑁𝑖𝑗
𝑒 =

�̅�

1 − 𝜈2
[𝜈 𝑘𝑘𝛿𝑖𝑗 + (1 − 𝜈) 𝑖𝑗] (5) 

 

A chapa que representa a microestrutura (ou 

EVR) será dividida em sub-regiões, que podem ser 

compostas por diferentes materiais ou vazios. A 

Fig. 1 ilustra um EVR com 3 sub-regiões, sendo 

uma matriz e duas inclusões. 

 

Figura 1. EVR com 2 inclusões, totalizando 3 sub-

regiões 

 
Fonte: Furtado, (2017) 

 

onde Γ𝑖𝑗 são as interfaces entre sub-regiões 

adjacentes e o domínio Ω é composto pelo 

somatório das três sub-regiões Ω = Ω1 + Ω2 + Ω3. 

Considerando o Teorema de Reciprocidade de 

Betti, que relaciona o problema fundamental com o 

real encontra-se a equação integral do 

deslocamento que quando integrada por partes 

chega-se ao deslocamento 𝑢𝑘 para um ponto do 

domínio da placa. Em seguida, discretizando o 

contorno e as interfaces do EVR em elementos e o 

domínio em células triangulares a equação integral 

se transforma em equação algébrica. Escrevendo-se 

o número de equações algébricas necessário para 

solução problema, obtém-se o sistema de equações 

dado na Eq. (6), que pode ser resolvido após a 

imposição das condições de contorno: 

{𝑁𝑒(𝑀𝐸𝐶)} = −[[𝐻′]𝑐 [𝐻′]𝑖] {
{𝑈}𝑐

{𝑈}𝑖
}

+ [𝐺′]{𝑃}𝑐 + [𝐸′]{𝑁0} 

(6) 

onde 𝑐 é o índice para nós do contorno; 𝑖 é o índice 

para nós internos (incluindo de interface); {𝑈} é o 

vetor dos deslocamentos nodais; {𝑁0} é o vetor dos 

esforços plásticos (3𝑥𝑁𝑐𝑒); {𝑃}𝑐 é o vetor das 

forças nodais no contorno. 
 

2.2. Formulação do MEC para modelagem do 

macrocontínuo 

 
No presente trabalho, a macroescala é dada por 

uma placa cuja solução não-linear física foi 

proposta por Fernandes & Souza Neto (2013) e é 

obtida através de um processo incremental-iterativo 

utilizando o MEC. Esse problema consiste numa 

análise não-linear física, onde são válidas as Eq. 

(1), (2) e (5). 

A equação integral do deslocamento é 

encontrada através da integração por partes do 

Teorema de Reciprocidade de Betti ao longo da 

espessura da chapa, assim os deslocamentos no 

domínio e no contorno da chapa são dados pela Eq. 

(7). 

 

𝐾𝑖�̇�𝑖 = − ∫ (�̇�𝑛𝑝𝑖𝑛
∗ + �̇�𝑠𝑝𝑖𝑠

∗ )𝑑Γ +
Γ

∫ (𝑢𝑖𝑛
∗ �̇�𝑛 + 𝑢𝑖𝑠

∗ �̇�𝑠)𝑑Γ +
Γ

∫ (𝑢𝑖𝑛
∗ �̇�𝑛 +

Ω𝑏

(7) 
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𝑢𝑖𝑠
∗ �̇�𝑠)𝑑 + ∫ (�̇�𝑗𝑘

0
𝑖𝑗𝑘
∗ )𝑑Ω

𝛺
  

 

onde 𝑢𝑛
∗ , 𝑢𝑠

∗, 𝑝𝑛
∗  e 𝑝𝑠

∗ são os valores fundamentais de 

deslocamentos e trações no plano, Ω𝑏  é a região 

carregada da placa, 𝐾𝑖 é o termo livre que assume 

valores diferentes dependendo da posição do ponto, 

e 𝑖, 𝑛 e 𝑠 são respectivamente as direções de 

aplicação da carga, normal ao contorno e direção do 

próprio contorno. 

Discretizando a chapa em elementos e células e 

escrevendo-se duas equações algébricas para todos 

os nós do contorno chega-se ao seguinte sistema 

dado pela Eq. (8). 

[
[𝐻]𝑐𝑐 [𝐻]𝑐𝑖

[𝐻]𝑖𝑐 [𝐻]𝑖𝑖
] {

{𝑈}𝑐

{𝑈}𝑖
} = [

[𝐺]𝑐𝑐

[𝐺]𝑖𝑐
] {𝑃}𝑐 + [𝐸]{𝑁0} (8) 

 

onde os índices c e i se referem, respectivamente, a 

nós sobre o contorno e internos (onde nesses estão 

incluídos também aqueles sobre as interfaces); {𝑈} 

traz os deslocamentos nodais; {𝑁0} é o vetor das 

forças iniciais, de dimensão 3xnº de células (pois  
{𝑁0} tem variação constante na célula); {𝑃}𝑐 é o 

vetor das forças nodais no contorno, que nesse 

caso, serão forças reativas devido aos 

deslocamentos nodais do contorno do RVE. 

O processo incremental iterativo consiste em 

dividir a carga total em incrementos de carga, 

devendo a equação de equilíbrio ser satisfeita para 

cada incremento de carga, o que requer um 

processo iterativo. Quando há a convergência, ou 

seja, quando se encontra o campo de deformações 

que satisfaz a equação de equilíbrio dada pela Eq. 

(9), o processo iterativo termina. 

 

𝑅𝑁 = {∆K} − {∆N(MEC)} = 0  (9) 

 

Escrevendo a Eq. (9) em termos de matriz e 

vetores e derivando-a em relação ao incremento de 

deformação (∆ 𝑛), obtém-se a matriz tangente Eq. 

(10). 

 

[𝐾𝑇𝐶]𝑛
𝑖 = [𝐶𝑁] + [𝑆𝑁

′ ]([𝐶𝑁
𝑒𝑝]𝑛

𝑖−1 [𝐶𝑁])

+ [𝐶𝑁
𝑒𝑝]𝑛

𝑖−1 
(10) 

 

onde [𝐶𝑁
𝑒𝑝

]
𝑛

𝑖−1
 é uma matriz que traz os módulos 

tangente inelásticos (relaciona tensão verdadeira e 

incremento de deformação) de todos os nós de 

célula, conhecidos a partir do modelo constitutivo 

adotado.  

 
2.3. Modelagem multi-escala 

 

Na análise multi-escala, cada ponto 𝑥 da 

macro-escala, onde é necessário o cálculo das 

tensões, é associada a um EVR, como mostrado na 

Fig. 2. Assim, o incremento de tensão do ponto 𝑥 só 

é calculado depois que o problema de equilíbrio do 

EVR é solucionado com técnicas de 

homogeneização. 

Figura 2. Macrocontínuo e definição da 

microestrutura 

 
Fonte: Próprios autores, (2017) 

 

Onde o volume do EVR é dado por 𝑉𝜇, o domínio é 

Ω𝜇, o contorno é 𝜕Ω𝜇 e largura característica é ℓ𝜇. 

O carregamento aplicado ao macrocontínuo 

gera uma deformação em cada ponto do mesmo, 

sendo essa deformação imposta ao EVR como 

deslocamentos no contorno. 

Os tensores de deformação  e de tensão 𝜎 de 

um ponto 𝑥 do macrocontínuo em um instante 𝑡 são 

dados pela média volumétrica de seu respectivo 

campo microscópico ( 𝜇 ou 𝜎𝜇) ao longo do EVR, 

em que 𝑦 é um ponto qualquer do EVR, dados 

pelas Eq. (11) e Eq. (12). 

(𝑥, 𝑡) =
1

𝑉𝜇

∫ 𝜇(𝑦, 𝑡)𝑑𝑉
Ω𝜇

 
(11) 

𝜎(𝑥, 𝑡) =
1

𝑉𝜇

∫ 𝜎𝜇(𝑦, 𝑡)𝑑𝑉
Ω𝜇

 
(12) 

O campo de deslocamento no EVR é composto 

por uma parcela linear mais a flutuação dos 

deslocamentos, como segue na Eq. (13). 

𝑢(y, t) = (𝑥, 𝑡)𝑦 + �̃�𝜇(𝑦, 𝑡) (13) 

A tensão 𝜎(𝑥, 𝑡) de um ponto 𝑥 do 

macrocontínuo é dada pela homogeneização do 

campo de tensões microscópicas 𝜎𝜇(𝑦, 𝑡) agindo no 

EVR associado ao ponto 𝑥, que de acordo com 

Souza Neto & Feijóo (2006) pode ser escrita em 

termos das forças de superfície e em seguida 

aproximada discretizando o contorno do EVR em 

elementos, dada pela Eq. (14). 
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𝜎(𝑥, 𝑡) =
1

2𝑉𝜇

(𝜎 + 𝜎𝑇) (14) 

sendo 𝜎 = ∑ {𝐹𝑐}𝑖
𝑁𝐶
𝑖=1

{𝑦}𝑖
𝑇, em que 𝑁𝑐 é o número 

de nós do contorno externo e as forças 𝐹𝑐 são 

calculadas a partir do produto entre  forças nodais 

do contorno 𝑃𝑐 e o comprimento de influência do 

respectivo nó. 

Para obter o equilíbrio no EVR, o somatório 

das forças nodais deve ser nulo, como visto na Eq. 

(15). 

𝑅𝐹 = ∑{𝐹}𝑘

𝑁𝑐𝑒𝑙

𝑘=1

≅ 0 (15) 

A Matriz Tangente Consistente do EVR é 

utilizada no processo iterativo para que se tenha 

uma maior precisão nas respostas. Ela é dada pela 

Eq. (16). 

[𝐾𝑇𝐶]𝑛
𝑖 = − ∑[𝐵]𝑘

𝑇  [𝐶𝑁
𝑒𝑝

]
𝑛

𝑖
[𝐵]𝑘𝐴𝑘

𝑁𝑐𝑒𝑙

𝑘=1

 (16) 

onde [𝐶𝑁
𝑒𝑝

]
𝑛

𝑖
 é a matriz tangente que relaciona a 

tensão real com o incremento de deformação. 

Para o caso geral operador constitutivo 

tangente homogeneizado é dado pela Eq. (17). 

𝐷𝑛+1 = 𝐷𝑛+1
𝑇𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟

+ �̃�𝑛+1 (17) 

 

em que, 𝐷𝑇𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟  representa a média volumétrica do 

tensor constitutivo incremental e é dado pela Eq. 

(18) e �̃�𝑛+1 é dado pela Eq. (19), onde 𝐾𝑅 e 𝐺𝑅são 

as formas reduzidas de 𝐾 e 𝐺, sendo [𝐺]𝑇 =

∑ [𝐷𝜇]
𝑒

[𝐵]𝑒𝑉𝑒
𝑁𝑐𝑒𝑙
𝑒=1 , de acordo com a condição de 

contorno adotada para a flutuação dos 

deslocamentos.  

𝐷𝑛+1
𝑇𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟

= ∑
𝑉𝑖

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝜇(𝑛+1)
𝑒𝑝(𝑖)

𝑁𝑐𝑒𝑙

𝑖=1

 (18) 

 

�̃� = −
1

𝑉𝜇

𝐺𝑅
𝑇𝐾𝑅

𝑇𝐶−1
𝐺𝑅 (19) 

 
2.4. Processo incremental-iterativo 

O algoritmo para obtenção da solução não-

linear da placa, através da modelagem multi-escala, 

para uma iteração 𝑖 de um incremento 𝑛 é 

apresentado a seguir com a utilização de alguns 

passos: 

1) Calcular os incrementos de forças normais 

elásticas ∆𝐾𝑛, em todos os nós das células. 

2) Se 𝑖 = 0, calcular os incrementos de 

deformações totais {∆ }𝑛
𝑖  através da lei de Hooke. 

3) Se 𝑖 ≥ 0, atualizar a matriz tangente global 

[𝐾]𝑛
𝑖 e calcular as correções que devem ser dadas ao 

incremento {𝛿∆ }𝑛
𝑖 , obtendo-se o novo estado de 

deformação na chapa: {∆ }𝑛
𝑖+1 = {∆ }𝑛

𝑖 + {𝛿∆ }𝑛
𝑖 . 

4) Para cada ponto nodal das células, resolve 

o problema de equilíbrio do EVR e obtêm os 

valores de tensão e do tensor constitutivo 

homogeneizado. Para tanto, realizar os seguintes 

passos: 

I. Impor ao contorno do EVR o incremento 

de deformações constante do macro {∆ }𝑛 e 

calcular os deslocamentos nodais no contorno 

com variação linear, que serão impostos ao 

EVR como condição de contorno, em que, para 

um ponto 𝑝 tem-se:  

{∆𝑈}𝑐(𝑝)
𝐿 = [∆ ]𝑛 {

𝑋1

𝑋2
}

𝑃

= [
𝑥 𝛾𝑥𝑦/2

𝛾𝑥𝑦/2 𝑦
] {

𝑋1

𝑋2
}

𝑃

 

Escrever as 2 equações de deslocamentos 

(𝑢1 e 𝑢2) para cada nó no contorno, interface e 

ponto interno do EVR fazendo:  

a) Impor o campo de deslocamento {∆𝑈}𝑐
𝐿 ao 

EVR, como condição de contorno, calcular as 

forças reativas e os deslocamentos nos pontos 

internos e de interface: {∆𝑋}𝑛
0 = {∆𝐿}𝑛 =

{
∆𝑃
∆𝑈𝑖

}
𝑛

0

, {∆𝐵} = [
−[𝐻]𝑐𝑐

−[𝐻]𝑖𝑐
] {∆𝑈}𝑐

𝐿 , 

 [𝐴] = [
−[𝐺]𝑐𝑐 [𝐻]𝑐𝑖

−[𝐺]𝑖𝑐 [𝐻]𝑖𝑖
] , {∆𝐿} = [𝐴]−1{∆𝐵}        

b) Fazer a integração nas células, obtendo: 

[𝑅] = [𝐴]−1[𝐸] 

 

II. Escrever as equações das forças normais 

no centro das células e obter a resposta elástica 

linear {∆𝐾}: [𝐴′] = [−[𝐺′]𝑐 [𝐻′]𝑖] , {∆𝐵′} =
−[𝐻′]𝑐{∆𝑈}𝑐

𝐿 , {∆𝐾} = {∆𝐵′} − [𝐴′]{∆𝐿} 

III. Solução do RVE no incremento 𝑛 (para o 

processo iterativo 𝑖 ≥ 0) 

Obs.: Se 𝑖 = 0, tem-se {∆�̃�}𝑛
0 = 0; com 

{∆𝐾} e a lei de Hooke, calcula-se {∆ }𝑛. Tem-

se {∆ 𝜇}
𝑛

0
= [𝐶𝑁]−1{∆𝐾}. Para cada nó de 

célula, procede-se da seguinte maneira: 

a) Calcular o incremento de flutuações: 

{∆�̃�}𝑛
𝑖 ={�̃�}𝑛

𝑖 − {�̃�}𝑛−1 

b) Identificar o vetor de flutuações dos 

deslocamentos local do elemento {∆�̃�𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙} 

c) Calcular o incremento de deformações: 

{∆ 𝜇}
𝑛

𝑖
= [𝐶𝑁]−1{∆𝐾} + [𝐵]𝑐𝑒𝑙{∆�̃�𝑙𝑐𝑜𝑎𝑙}𝑛

𝑖  

d) Calcular o incremento de tensões elásticas 

do nó: {∆𝜎𝜇
𝑒}

𝑛

𝑖
= [𝐶]{∆ 𝜇}

𝑛

𝑖
 (sendo [𝐶] o 

tensor elástico dado pela lei de Hooke).  
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e) Calcular as tensões de tentativa {𝜎𝜇
𝑒}

𝑛

𝑖
=

{𝜎𝜇}
𝑛−1

+ {∆𝜎𝜇
𝑒}

𝑛

𝑖
 

f) Verificar o modelo constitutivo com {𝜎𝜇
𝑒}

𝑛

𝑖
, 

obtendo-se o vetor de tensão verdadeiro 

{𝜎𝜇}
𝑛

𝑖
e o incremento de tensão {∆𝜎𝜇}

𝑛

𝑖
=

{𝜎𝜇}
𝑛

𝑖
− {𝜎𝜇}

𝑛−1
. Se a iteração não for 

elástica, atualiza também a relação 

constitutiva elasto-plástica [𝐶𝑒𝑝].  

g) Calcular as forças normais {𝑁}𝑛
𝑖 = 𝑡{𝜎𝜇}

𝑛

𝑖
 

e seus incrementos {∆𝑁}𝑛
𝑖 = 𝑡{∆𝜎𝜇}

𝑛

𝑖
. 

Seguindo-se o mesmo procedimento para 

todos os pontos nodais das células. 

h) Verificar os Resíduos de forças (Eq. (16)).  

h.1) Se o critério de convergência for 

verificado segue no passo 4; se o critério não 

for verificado, segue o procedimento descrito 

em h.2.  

h.2) Se os resíduos não forem nulos, de 

acordo com a tolerância adotada: 

- atualizar a matriz tangente global [𝐾𝑇𝐶]𝑛
𝑖  

(Eq. (16)) 

- calcular as correções de flutuação dos 

deslocamentos {𝛿∆�̃�}𝑛
𝑖+1 

- atualizar o vetor de flutuação dos 

deslocamentos: {�̃�}𝑛
𝑖+1 = {�̃�}𝑛

𝑖 + {𝛿∆�̃�}𝑛
𝑖+1  

-  passar à iteração i+1, voltando ao passo 

a. 

IV. Cálculo da tensão homogeneizada: 

a) Calcular o incremento de forças normais 

plásticas: {∆𝑁𝑝}𝑛 = [𝐶𝑁]{∆ 𝜇}
𝑛

− {∆𝑁}𝑛 

b) Calcular as forças de superfície no 

contorno por unidade de comprimento. Após a 

convergência do processo iterativo no EVR, 

as forças de superfície relacionadas à análise 

elástica ({∆𝐿}𝑛) devem ser recalculadas 

considerando o campo de deslocamentos 

atualizado no contorno {∆𝑈𝑐} = {∆𝑈𝑐
𝐿} +

∆{𝑈�̃�}. Os incrementos das forças são dados 

por {∆𝑋}𝑛 = {∆𝐿}𝑛 + [𝑅]{∆𝑁𝑝}𝑛. 

c) Multiplicar as forças totais {𝑃}𝑛 =
{𝑃}𝑛−1 + {∆𝑃}𝑛 pelo comprimento de 

influência do elemento, para ficar em unidade 

de força, obtendo{𝐹𝑐}𝑛  

d) Calcular a Tensão homogeneizada: 

𝜎(𝑥, 𝑡) =
1

2𝑉𝜇
(𝜎 + 𝜎𝑇). 

V. Tensor constitutivo homogeneizado. 

a) Calcular 𝐷𝑇𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟 (Eq.(18)). 

b) Calcular  [�̃�] (Eq. (19)). 

c) Calcular o tensor constitutivo 

homogeneizado 𝐷𝑛+1 (Eq. (17)). 

5) Calcular o vetor dos incrementos de forças 

normais 

* Seguir o mesmo procedimento para todos pontos 

nodais das células do macrocontínuo (placa) 

verificando sempre a equação de resíduos do 

macro. Se ela não for nula, de acordo com a 

tolerância estabelecida, passar para a iteração 𝑖 + 1 

e voltar ao passo 3. Caso o critério de convergência 

for verificado, passar ao incremento (𝑛 + 1) 

seguinte e começar do passo 1, 𝑖 = 0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O exemplo estudado no presente trabalho é a 

chapa mostrada na Fig. 3, que por ser totalmente 

simétrica foi dividida em quatro partes, ou seja, 

será analisado 1/4 da chapa. A discretização se dá 

em 100 elementos e 206 nós no contorno. Como 

condição de contorno aplicou-se uma força 𝑝𝑛 =
121,5 𝑁/𝑚𝑚 nos nós 125 ao 165; são adotados 

como livres os nós 1 ao 42 e 64 ao 125 e por fim, 

prescreveu-se 𝑢𝑛 = 0 e 𝑝𝑠 = 0 para os nós 43 ao 63 

e 166 a 206.  

Figura 3. Exemplo: (a) Geometria da chapa (b) 

Discretização da chapa 

 
Fonte: Fernandes et. Al., (2015) 

Foram analisados dois tipos de EVR, o 

primeiro com uma inclusão elástica de 30% do seu 

volume e o segundo com uma inclusão elástica de 

50%. A Fig. 4 representa os EVRs respectivamente. 

Figura 4. (a) EVR com 30% de inclusão elástica (b) 

EVR com 50% de inclusão elástica  

 
Fonte: Fernandes et. Al., (2015) 

As propriedades do material da matriz (onde 

considera o modelo de von Mises) são: 𝐸 =
70 𝐺𝑃𝑎, 𝑣 = 0,2, 𝐾 = 0,032𝐸 e 𝜎𝑦 = 243 𝑀𝑃𝑎  e 

da inclusão elástica: 𝐸 = 200 𝐺𝑃𝑎 e 𝑣 = 0,2. 
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Os resultados obtidos com o MEC foram 

comparados com os de Fernandes et. al. (2015), que 

fez uma análise acoplando o MEC/MEF, sendo essa 

comparação mostrada nos Gráficos 1 e 2. 

Gráfico 1. Deslocamento no nó 1 e direção 2 para 

uma inclusão de 30%  

  
Fonte: Próprios Autores, (2017) 

Gráfico 2. Deslocamento no nó 1 e direção 2 para 

uma inclusão de 50% 

 
Fonte: Próprios Autores, (2017) 

 

4. CONCLUSÕES 

Foi apresentada uma formulação para análise 

não-linear física de chapas através do MEC e uma 

modelagem multiescala, modelando a sua 

microescala. A microescala é denominada EVR 

(Elemento de Volume Representativo), sendo 

modelada por uma placa em sub-regiões. A 

deformação de cada ponto da macroescala é 

imposta ao EVR como deslocamento linear no 

contorno externo, tendo como incógnitas as forças 

reativas no contorno e os deslocamentos nos nós 

internos e nas interfaces. Para resolver o problema 

de equilíbrio do EVR encontrou-se a deformação 

no mesmo que satisfizesse a Equação de Resíduos. 

Em seguida, por meio de técnicas de 

homogeneização e média volumétrica, encontrou-se 

a tensão e o tensor constitutivo homogeneizados 

referentes ao ponto do macrocontínuo.  

Os exemplos numéricos consistiram numa 

chapa furada e simétrica e dois EVRs com 

diferentes inclusões elásticas. Os resultados desses 

exemplos foram muito próximos daqueles obtidos 

por Fernandes et. al. (2015) através do acoplamento 

MEC/MEF, como pôde ser visto nos gráficos 

apresentados, porém com um tempo de 

processamento menor. Além disso, pode ser 

observado um comportamento mais rígido do EVR 

que apresenta maior volume de inclusão elástica, 

como era esperado, já que a inclusão foi definida 

mais rígida que a matriz. Dessa forma, se justifica a 

utilização do MEC para análise estrutural. 
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Resumo: A presença da ergonomia no desempenho das mais variadas atividades, na análise de espaços 

físicos, na análise das atividades e/ou como ferramenta de melhorias em espaços de trabalho, tem sido de 

extrema importância, com significativos avanços no sentido de otimizar a relação dos usuários e os espaços de 

trabalho. O mobiliário escolar de desenho técnico, juntamente com outros fatores físicos como temperatura e 

luminosidade, notadamente são elementos que influem circunstancialmente no desempenho, segurança, 

conforto e precisão dos alunos.  É nesse contexto que o presente trabalho mostra a importância da adequação 

do laboratório para o bom desempenho dos usuários. O presente trabalho foi realizado em um laboratório de 

desenho técnico destinado ao ensino dos cursos de graduação, com o objetivo de analisar as condições 

ergonômicas as quais os usuários estão expostos periodicamente. Os procedimentos metodológicos incluíram 

o registro dos dados com o auxílio de equipamentos de aferição de IBUTG (NHO 06), umidade, ruído (NBR 

10152 e NR-15) e dimensional, além do levantamento bibliográfico dos temas relacionados à ergonomia e das 

respectivas normas regulamentadoras. O laboratório de desenho técnico avaliado mostrou-se fora dos 

padrões exigidos pela NR-17, foram encontrados problemas com mobiliário, iluminação e layout. Fazem-se 

necessários ajustes para adequar o laboratório aos requisitos exigidos pela norma. 

 

Palavras-chave: Ergonomia; Mobiliário, NR-17, NR-15, NBR 10152, IBUTG. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

As constantes mudanças no mercado de trabalho 

e nas legislações trabalhistas vêm fazendo com que 

as empresas se preocupem cada vez mais em como 

melhorar a produtividade, o “conforto” e a 

segurança dos trabalhadores.  

A ergonomia objetiva melhorar essas condições, 

a partir da análise das atividades desenvolvidas pelos 

colaboradores, buscando a maximização da 

capacidade produtiva e a correta adaptação ao 

trabalho (IIDA, 2005). Ela inicia-se com o estudo 

das características do trabalhador para depois, 

projetar o posto de trabalho, possibilitando a melhor 

execução ergonômica da atividade, preservando 

assim a saúde do mesmo. 

Melhorar o posto de trabalho não traz benefícios 

apenas para o funcionário, a empresa também ganha, 

pois se o colaborador trabalha melhor, sua 

produtividade aumenta e diminui despesas com 

afastamento por acidentes de trabalho e/ou doenças 

ocupacionais. 

Porém, a importância da ergonomia vai além da 

produtividade dentro de uma empresa. Nos 

ambientes escolares e laboratoriais, por exemplo, é 

essencial para trazer conforto e preservação da saúde 

ocupacional, assim colaborando para o melhor 

desempenho da produção intelectual, além do bem-

estar do estudante.  

A Norma Regulamentadora que tange as 

questões ergonômicas do trabalho no Brasil é a NR-

17 – Ergonomia, que visa estabelecer parâmetros 

que permitam a adaptação das condições de trabalho 

às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 

de modo a proporcionar um máximo de conforto, 

segurança e desempenho eficiente (MTE, 2002). 

Diante disso, o presente trabalho teve como 

objetivo analisar as condições ergonômicas em que 

se encontrava o Laboratório de Desenho Técnico da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, 

no departamento da FENG. Para tanto, análises de 

temperatura, luminosidade, umidade relativa do ar e 

disposição/adequação de mesas e cadeiras foram 

feitas. Tais dados foram comparados com as 

especificações das normas e um gráfico de risco 

confeccionado.  

A justificativa está atrelada ao fato de que a não 

conformidade e a má adequação ergonômica podem 

causar problemas que vão desde a ineficiência na 

elaboração das tarefas de desenho técnico até os 
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danos à saúde, tais como, problemas na coluna 

(principalmente lombar), irritação nos olhos, dor de 

cabeça, nervosismo entre outros, que serão expostos 

durante todo o trabalho. 
 

2. METODOLOGIA 

 

A descrição da metodologia utilizada para a 

coleta, sistematização para análise dos dados, 

aplicáveis numa sequência especifica de acordo com 

a espécie de investigação, a saber: pesquisa de 

campo. 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de 

Desenho Técnico, localizado no andar térreo do 

prédio da Unidade Acadêmica Especial de 

Engenharia – FENG na Universidade Federal de 

Goiás/Regional Catalão. 

O caráter deste trabalho é quantitativo e 

qualitativo, na análise de riscos ergonômicos no 

laboratório em questão. A abordagem quantitativa 

diz respeito ao objetivo da pesquisa em quantificar o 

número de riscos ergonômicos no local. Por outro 

lado, o qualitativo refere-se a análise desses riscos, 

causas e adequações a fim de evitá-los (GUNTHER, 

2006). 

O laboratório ficou disponível, após prévio 

agendamento, para aferição das medidas, no dia 14 

de dezembro do ano de 2016, durante o período da 

tarde, mais precisamente entre 15h às 17h e 30mim. 

A temperatura máxima para esse período de coleta, 

na cidade Catalão/GO, variou de 27ºC a 28,9ºC, a 

umidade de ar sofreu uma variação de 72% a 61%, 

dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET).  

Para o cálculo do Limite de Tolerância de 

exposição ao calor usou-se o índice de temperatura 

de bulbo úmido termômetro de globo (IBUTG). O 

IBUTG foi medido utilizando um aparelho medidor 

de “Stress Térmico”, um instrumento que avalia a 

sobrecarga térmica em períodos adequados de 

trabalho/descanso, fabricado pela Instrutherm, 

modelo TGD-200. A NHO 06 (Norma de Higiene 

Ocupacional) estabelece que a exposição 

ocupacional ao calor seja avaliada por meio do 

IBUTG, que consiste em um índice de sobrecarga 

térmica, definido por uma equação matemática que 

correlaciona alguns parâmetros medidos no 

ambiente de trabalho.  

Conforme consta na NHO 06, ela indica que 

para ambientes internos sem carga solar deve-se usar 

a Eq. (1). 

 

IBUTG= 0,7 tbn + 0,3 tg                                        (1) 

 

Onde: tbn = temperatura de bulbo úmido 

natural; tg = temperatura de globo. 

Para medição de luminosidade, o aparelho 

utilizado foi o Termo-Higro-Anemômetro 

Luxímetro Digital, modelo THAL-300, fabricado 

pela Instrutherm. 

E para a análise do ruído, foi utilizado um 

decibelímetro digital da Hikari modelo HDB-900.  

Foram utilizadas trenas para medir os móveis. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De acordo com a NR-17, no item 17.3.3, é 

necessário que os assentos proporcionem ao 

trabalhador o máximo de conforto, desempenho e 

segurança, estabelecendo os parâmetros que 

permitem a adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas de cada indivíduo. 

Para as atividades em que os trabalhos são 

realizados sentados, a partir do item 17.3.4 e da 

análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido 

suporte para os pés que se adapte ao comprimento da 

perna do trabalhador. Outras exigências segundo o 

item 17.3.2 dessa mesma norma são:  

a) ter área de trabalho de fácil alcance e 

visualização pelo trabalhador; 

b) ter características dimensionais que 

possibilitem posicionamento e 

movimentação adequados dos segmentos 

corporais; 

c) ter altura e características da superfície de 

trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos 

olhos ao campo de trabalho e com a altura 

do assento. 

 

3.1 Análise das Banquetas 

 

• Total de 50 banquetas; 

• Presença de estofamento no assento;  

• Apoio para o dorso fixo de 32 cm e sem 

estofamento;  

• As banquetas possuem altura do assento até 

o piso de 74 cm, e 45 cm do assento ao 

apoio para os pés, sem regulagem de altura; 

• Não possui apoio para os membros 

superiores;  

• Espaço suficiente entre a mesa e a banqueta 

para as pernas; 

Segundo a NR-17.3.3, os assentos utilizados nos 

postos de trabalho devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de conforto:  

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à 

natureza da função exercida;  

b) características de pouca ou nenhuma 

conformação na base do assento;  

c) borda frontal arredondada;  

d) encosto com forma levemente adaptada ao 

corpo para proteção da região lombar. 

A Tabela 1 mostra a comparação dos dados 

obtidos com os dados de referência da NR-17, item 

17.3.3. 
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Tabela 1. Comparação de conformidade com a NR-

17 

Características analisadas Conformidade 

Altura ajustável Não 

Pouca ou nenhuma 

conformação do assento 

Ok 

Borda frontal arredondada Ok 
Org. Autores, 2016. 

 

As banquetas não possuem bom conforto e 

ergonomia devido à ausência de estofamento no 

encosto, e pelo tamanho pequeno que não permite 

boa postura do usuário, necessitando com que o 

mesmo se incline em direção a mesa para utilizá-la, 

como mostra a Fig. 1. 

 
Figura 1. Banqueta em relação ao usuário 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

3.2 Análise das Mesas 

 

• Total de 23 mesas; 

• Possuem regulagem de inclinação; 

• Distância de 1m em relação ao chão e 26 

cm ao assento da banqueta; 

• Área da mesa medindo 110 cm por 90 cm; 

O espaço do laboratório é insuficiente para uma 

turma de 50 alunos, observou-se pelo layout do 

laboratório que as mesas são compartilhadas para 

duas pessoas ao mesmo tempo, prejudicando a 

ergonomia de uma delas, devido à inclinação da 

mesa. 

O espaço entre o quadro e a primeira fileira de 

mesa não são adequados. Por se encontrar muito 

próxima ao quadro, as pessoas que sentarem nesta 

fileira, poderá desenvolver problemas no pescoço 

(torcicolo e rigidez muscular de trapézio). Os alunos 

ficam com as cabeças voltadas para cima ou para o 

lado por muito tempo se necessário acompanharem 

as orientações escritas no quadro. 

Outro fato observado é à disposição das mesas 

laterais, conforme ilustrado na Fig. 2, que 

impossibilitam os alunos a acompanharem a aula e 

as orientações passadas no quadro de forma 

ergonomicamente correta, fazendo com que o 

usuário tenha um esforço muito grande, sendo 

obrigado a se posicionar de forma a causar 

problemas de postura lombar, nas articulações da 

cintura pélvica e no pescoço. Os círculos na cor 

amarela representam os problemas ergonômicos 

encontrados no ambiente e o circulo azul representa 

o risco de acidente, choque de pessoas que transitam 

pelo ambiente que pode levar à queda ao solo, 

devido os corredores estreitos que limitam a 

circulação dos usuários. 

 
Figura 2. Layout do Laboratório de Desenho Técnico 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

3.3 Análise Térmica  

 

A análise térmica é definida de acordo com a 

NHO-06 (Norma de Higiene Ocupacional), que 

busca procedimentos para a avaliação da exposição 

ocupacional ao calor que implique sobrecarga 

térmica ao usuário, com consequente risco de danos 

à saúde. O seguinte estudo pretende analisar a 

exposição ocupacional a situações térmicas variadas, 

de acordo com as especificações feitas pela norma 

em questão. 

Para a medição das temperaturas no Laboratório 

de Desenho Técnico, utilizou-se o equipamento 

medidor de stress térmico. E a partir das 

temperaturas medidas, calculou-se o IBUTG para 

ambientes internos sem carga solar direta, como 

mostra na Tab.2. 

 

Tabela 2. Resultados obtidos com o termômetro de 

globo no laboratório sem carga solar 

Stress 

Térmico 

Bulbo 

Seco 

Bulbo 

Úmido 

Globo 

Local 26,0 25,5 25,9 

Org. Autores, 2016. 
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Resultado obtido para a temperatura da sala com 

o IBUTG sem carga solar foi de 25,62°C, com essa 

temperatura o gasto calórico máximo permitido é de 

379 kcal/h. Considerando as atividades realizadas no 

Laboratório de Desenho Técnico como uma 

atividade sentada, com trabalho moderado com as 

mãos e braços, tem um gasto calórico máximo de 

170 Kcal/h. 

Portanto, comparando o gasto calórico de 170 

Kcal/h a uma temperatura de 25,62°C considerando 

a atividade realizada no laboratório atende às normas 

ergonômicas. 

A umidade do laboratório estava em torno de 

67% RH, indicando boa condição para o trabalho, ou 

seja, para o desempenho dos estudantes. 

 

3.4 Análise da Luminosidade  

 

De acordo com a NBR 5413 (iluminação de 

interiores), regulamenta qual devem ser os valores 

de iluminação médias mínimas em serviços de 

iluminação em interiores, onde se realizem 

atividades de comercio, indústria, ensino, esporte e 

outras, mais que contribui para aumentar a 

produtividade, reduzir fadiga e acidentes. E com o 

item 5.3 da mesma, iluminância em lux, por tipo de 

atividade (valores médios em serviços), diz que para 

escritórios (desenho, engenharia mecânica e 

arquitetura) a referência de luminosidade está entre 

750 – 1000 – 1500.  

Para a medição do laboratório, foi utilizado um 

Luxímetro, que resultou em aproximadamente 

530lux, um valor abaixo do descrito na NBR 5413. 

Portanto, o local não está ergonomicamente de 

acordo, pois por causa da baixa luminosidade o 

usuário pode desenvolver má postura para enxergar, 

considerando que o trabalho visual é crítico e de 

grande precisão para a realização de desenhos. 

 

3.5 Análise do Ruído  

 

De acordo com a NBR 10152 (Níveis de ruídos 

para conforto acústico), a medição do ruído em 

locais de ensino, laboratórios são de 40 – 50 dB. 

Para a realização da medição no Laboratório de 

Desenho, foi utilizado um decibelímetro digital, que 

resultou numa medição de aproximadamente 47 dB, 

mas variando com o ruído que tinha perto do 

aparelho. Durante a medição a sala estava 

praticamente vazia, com apenas quatro pessoas 

dentro dela e havia uma pequena movimentação de 

pessoas no corredor externo a sala. Dessa forma, 

pode-se perceber que o local está ergonomicamente 

de acordo com a NBR 10152, pois de acordo com a 

NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), o 

indivíduo pode ficar exposto a um ruído de 85dB por 

até 8 horas continuas ou intermitentes, sendo que 

uma aula no laboratório de Desenho Técnico é de 

aproximadamente 1h40min ou 4h de exposição a 

ruído. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Observou claramente com o estudo realizado 

algumas inconformidades com as normas, 

especialmente no layout, com a disposição 

inadequada do mobiliário dentro do espaço 

disponível para o Laboratório de Desenho Técnico. 

A quantidade de mesas e cadeiras são superiores a 

ideal para o espaço físico disponível, o que coloca os 

usuários expostos a riscos de acidente. 

A iluminação deficiente pode contribuir para o 

desconforto visual, causando a fadiga visual, que 

leva a sintomas como olhos vermelhos, lacrimejo, 

contraturas, dor e ardor nos olhos. 

O mobiliário (mesas e banquetas) não atende 

aos requisitos exigidos pela NR-17, dificultando o 

ajuste ergonômico do usuário ao posto de trabalho. 

Sendo assim, para os usuários que permanecem 

na mesma postura por muito tempo, ou para aqueles 

que frequentam o laboratório frequentemente, há a 

necessidade de algumas modificações, para 

proporcionar uma melhor atividade laboral, sem 

nenhum risco a sua saúde. 
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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo aplicar a curva ABC em uma empresa alimentícia para 

classificar os itens ofertados no cardápio, a fim de reduzir os custos com matérias-primas e evitar desperdícios. 

Quanto a metodologia trata-se de uma pesquisa quantitativa; os dados coletados referem-se às vendas 

realizadas entre primeiro de julho de 2016 e primeiro de julho de 2017. As tabelas e gráficos foram gerados em 

planilhas eletrônicas. A partir da classificação ABC avaliou-se quais sabores de pizzas tinham menor demanda 

e se havia perda de matérias-primas. Como resultado sugere-se a retirada de um tipo de pizza e acréscimo de 

outros sabores para adequar o cardápio ao mercado. 

  
Palavras-chave: Setor alimentício, ferramenta de gestão, curva ABC. 

 

MODALIDADE DE INSCRIÇÃO: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Considerando que o mercado atual demanda 

uma grande variedade no seu portfólio de produtos, 

as empresas têm almejado este diferencial. Porém, 

muitas vezes, este objetivo de desempenho não é 

planejado estrategicamente, o que pode resultar em 

aumento dos custos e/ou prejuízos a curto e médio 

prazo. Dentre as empresas que tem intensificado a 

flexibilidade em seu mix de produtos destaca-se o 

ramo alimentício.  

A ascensão da renda per capita das famílias 

brasileiras tem gerado grande impacto no setor 

alimentício nos últimos anos. Segundo a 

Associação Brasileira das Indústrias da 

Alimentação (ABIA, 2016), o faturamento do ano 

de 2016, somando-se alimentação e bebidas, foi de 

614,3 bilhões de reais, representando 10,1% do 

Produto Interno Bruto (PIB). Devido à expansão e 

ao enfoque de investimentos em setores 

direcionados ao mercado doméstico, que emergem 

para contrabalancear a redução dos investimentos 

internacionais, subsetores como o varejo 

alimentício, que apresentou o faturamento de 323 

bilhões em 2016, apresentam um alto nível de 

competitividade (ABIA, 2016). Neste contexto, 

para se destacarem as empresas deste setor devem 

buscar diferentes formas de agregar valor aos seus 

produtos.  

Na pretensão de superar os concorrentes, as 

empresas devem adotar práticas como 

flexibilização e customização, pois se bem 

implementadas podem apresentar-se como 

diferencial competitivo.  

Para atender requisitos tão variados, 

organizações voltadas à alimentação investem para 

alcançarem objetivos de desempenho relacionados 

à flexibilidade. Neste sentido, as empresas buscam 

aumentar a flexibilidade de mix, oferecendo cada 

vez mais variedades de produtos, visando atender 

de maneira satisfatória nichos tão diversos de 

demanda. Entretanto, a maior variedade de 

produtos e sabores aumenta a complexidade da 

gestão da produção. Outro agravante é que neste 

tipo de sistema produtivo os desperdícios são mais 

suscetíveis, pois a matéria prima utilizada trata de 

insumos, em grande maioria, frescos e perecíveis. 

Dessa forma, o uso de técnicas e ferramentas 

de gestão podem subsidiar os gestores nas tomadas 

de decisões, contribuindo para a concretização de 

vantagens competitivas. Dentre estas ferramentas 

destaca-se a curva ABC, que classifica os itens em 

três categorias de acordo com sua utilização e valor, 

de modo que os gerentes possam concentrar-se nos 

itens que possuem maior valor (CARVALHO, 

2002) 

Neste contexto, o objetivo do trabalho é aplicar 

a curva ABC em uma empresa alimentícia para 

classificar os itens ofertados no cardápio, a fim de 

reduzir os custos com matérias-primas e evitar 

desperdícios. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. Curva ABC  
 

Para determinar a importância de cada item e 

concentrar a maior parte dos esforços da gestão nos 

itens mais importantes, a classificação ABC é 
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resultado da análise de Vilfredo Pareto que, em 

1897, enunciou sua lei das poucas causas 

importantes para as muitas consequências, 

conhecida também como lei de Pareto ou regra 

80/20, isso devido 80% dos efeitos serem 

aproximadamente causados por 20% das causas 

(LUSTOSA et al., 2008). 

Segundo Carvalho (2002), o método 

denominado curva ABC classifica os itens em três 

grupos: A, B e C, em que cada letra representa um 

grau de importância. Sendo assim, se classificado 

como A, tem-se itens de máxima importância; B, 

média importância e C, menor importância. 

De acordo com Dias (1995), na classificação 

ABC 20% dos itens são considerados A, 

correspondendo a 80% do valor de demanda ou 

consumo anual. Os itens B representam 30% do 

total de número de itens, e 15% do valor de 

demanda ou consumo anual. Por fim, os 50% de 

itens restantes e 5% do valor de consumo anual são 

considerados de classe C (DIAS, 1995). 

Segundo Pinto (2002) a avaliação dos 

resultados da curva ABC possibilita analisar giro 

dos itens no estoque, nível de lucratividade, 

faturamento da organização, dentre outros 

indicadores. Ainda, os recursos financeiros 

investidos na aquisição do estoque poderão ser 

definidos pela análise e aplicação correta dos dados 

fornecidos pela análise da classificação ABC. 

Para elaboração da curva ABC, segundo 

Martins (2006) é necessário seguir três etapas:  

1) elaboração da tabela principal;  

2) construção do gráfico; 

3) interpretação do gráfico. 

Para a criação da tabela principal deve-se 

proceder da seguinte maneira: 

a) ordenar o total do consumo por ordem 

decrescente de valor;  

b) obter o total do consumo acumulado; 

c) determinar as percentagens com relação ao 

valor total do consumo acumulado. 

A Figura 1 apresenta um exemplo de tabela 

principal para elaboração da classificação ABC. 

Após a ordenação dos dados deve-se proceder com 

a construção do gráfico (Fig. 2). 

 
Figura 1. Exemplo de tabela para elaboração da 

classificação ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Figura 2. Exemplo de Curva ABC 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

Aplicada na gestão de estoques a curva ABC 

consiste, basicamente, em realizar uma análise do 

consumo de matérias-primas em determinado 

espaço de tempo, levando em conta o valor 

monetário e quantidade de itens do estoque, com o 

intuito de analisar as condições e necessidades, 

planejando então, melhorias que levem os 

administradores a atingirem os resultados desejados 

pela empresa (SIMÕES; RIBEIRO, s.d.). 

 

2.2. Aplicações da Curva ABC 

 

Cioato e Reis (2012) utilizaram a curva ABC 

aplicada a área de gestão de estoques com a 

finalidade de analisar a metodologia empregada na 

classificação e dimensionamento do estoque de 

uma empresa do segmento eletroeletrônico, 

localizada na região serrana do estado do Rio 

Grande do Sul. Os autores destacaram como 

objetivos a obtenção de resultados mais positivos 

no atendimento aos requisitos dos clientes, a 

formalização dos critérios usados na decisão de 

componentes a serem estocados, a melhoria na 

alocação dos recursos financeiros e otimização das 

posições de pallets no centro de distribuição e o 

estabelecimento de um método para a execução das 

atividades.  

Aragão et al. (2016) aplicaram a classificação 

ABC na gestão de estoques de uma empresa do 

setor atacadista localizada no estado de Sergipe, 

com o intuito de identificar os produtos mais 

relevantes em termos financeiros. Para tanto, 

adotaram uma pesquisa bibliográfica juntamente 

com uma pesquisa in loco para a coleta dos dados. 

Os resultados mostraram que os produtos da classe 

A representaram um valor monetário de 77,5% do 

valor do faturamento no período estudado, 17,93% 

compreendia os produtos da classe B e 4,57% do 

valor do faturamento correspondia nos produtos da 

classe C.  

No setor alimentício, Letti e Gomes (2014) 

aplicaram a curva ABC para a otimização do 

gerenciamento de estoque de pequenas empresas 

distribuidoras de alimentos, identificando aspectos 

para possibilitar tomada de decisões visando 

melhorias futuras. Os resultados mostraram que 
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praticamente 80% do faturamento da empresa se 

concentrava na venda de apenas 27,22% dos seus 

produtos, sendo estes classe A. Os produtos 

identificados como classe B representavam 15% do 

faturamento da empresa e os produtos classificados 

como classe C 5,01% do faturamento total. 

Outra aplicação da curva ABC é apresentada 

em Pontes (2013), que utilizou esse método com a 

finalidade de otimizar a gestão de estoques em uma 

farmácia hospitalar. A pesquisa foi realizada com 

todos os medicamentos antineoplásicos e 

antimicrobianos padronizados pelo hospital, e o 

custo anual dos medicamentos foram empregados 

como dados para análise. Observou-se que uma 

menor quantidade de itens correspondia a maior 

parcela de investimento, sendo portanto necessário 

priorizar tais itens.  

Ainda, Souza, Lobo e Manhães (2010) 

apresentaram a comparação e análise das 

características do negócio e a relação produto 

versus mercado em duas unidades de negócio de 

redes fast food no Brasil, enfatizando a gestão 

interna das operações e as estratégias dos produtos 

principais. Os resultados do estudo possibilitaram a 

identificação de pontos críticos na gestão do 

negócio e nas estratégias adotadas para os produtos 

analisados.  

 

3. METODOLOGIA  
 

A pesquisa classifica-se como quantitativa. 

Segundo Michel (2005) esse tipo de estudo é um 

método de pesquisa que utiliza a quantificação na 

coleta e tratamento dos dados. A pesquisa 

quantitativa auxilia a busca de resultados exatos 

evidenciados por meio de variáveis 

preestabelecidas, verificando e explicando a 

influência destas variáveis mediante análise da 

frequência de incidências e correlações estatísticas 

(MICHEL, 2005). 

O estudo em questão analisou as vendas de 

uma pizzaria do sudeste goiano. Para isso realizou-

se uma coleta de dados in loco. A pizzaria utiliza o 

software Atendi
®

 para o gerenciamento das vendas, 

que armazena dados como a quantidade vendida de 

pizzas grandes, médias e pequenas, seus respectivos 

sabores e o período de vendas. Os dados coletados 

referem-se às vendas realizadas entre primeiro de 

julho de 2016 e primeiro de julho de 2017. As 

tabelas e gráficos foram gerados no software 

Microsoft Excel
®
. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa 

que atua no ramo alimentício, situada na cidade de 

Catalão, Goiás. A empresa em questão é uma 

pizzaria que está há 11 anos no mercado, tem 

caráter familiar e conta com sete funcionários, além 

dos dois proprietários.  

Foi fundada em 2006 e, a princípio, tinha como 

público-alvo universitários, uma vez que a empresa 

está localizada nas proximidades de uma 

universidade federal. Com o passar do tempo, os 

clientes da pizzaria aumentaram e a empresa passou 

a ter, como público-alvo, toda a comunidade da 

cidade. A pizzaria conta com 32 sabores de pizzas, 

sendo 27 salgados e 5 doces, além de sucos, 

refrigerantes, cervejas e vinhos em geral. Atende 

clientes na própria pizzaria e também conta com 

um serviço de entregas a domicilio.  

O portfólio de pizzas da empresa conta com um 

mix amplo, contudo, alguns sabores possuem baixa 

demanda, o que acarreta em desperdícios, custos 

desnecessários ou até mesmo prejuízos. Com o 

auxílio de ferramentas de gestão, como a 

classificação ABC, tem-se a possibilidade de 

mensurar tais perdas e com isso reduzir os custos 

com matérias-primas.  

Durante o período da coleta de dados, foram 

vendidas um total de 23442 pizzas, dentre estas, 

16881 eram grandes, 3811 eram médias e 2750 

pequenas.  

Para melhor avaliação atribuiu-se pesos aos 

diferentes tamanhos de pizzas, visto que o estudo 

foi realizado com base na quantidade de insumos 

utilizados na produção, uma vez que pizzas grandes 

consomem mais insumos que as médias, que por 

sua vez consomem mais que as pequenas. Conferiu-

se peso 3 para pizzas grandes, peso 2 para as pizzas 

médias e peso 1 para as pizzas pequenas. A Tab. 1 

apresenta os sabores de pizzas dispostos em ordem 

decrescente de demanda, após a atribuição dos 

pesos, e a classificação dos produtos em A, B e C. 

Por sua vez, a Fig. 3 apresenta a curva ABC. 

Conforme exposto na Tab. 1, os itens com 

maior representatividade são os classificados com 

as letras A e B e os com menor são classificados 

com a letra C. Estes últimos são os itens de menor 

demanda, os quais podem gerar desperdícios em 

função da perecibilidade dos insumos.  

Uma parte dos ingredientes das pizzas 

classificadas como C também fazem parte das 

classificadas como A e B, logo, estes não 

representam nenhum custo adicional, desperdício 

ou prejuízo. Entretanto, alguns são utilizados 

apenas em um único sabor de pizza como, por 

exemplo, a rúcula, o champignon, o atum e as 

frutas em calda utilizadas na pizza Califórnia 

(pêssego, figo e abacaxi). No caso do champignon a 

demanda é baixa, porém não gera nenhum 

desperdício, pois possui um período de validade 

maior. 

Referente à rúcula e ao atum, a perecibilidade é 

alta, contudo, possuem uma maior flexibilidade 

quanto a quantidade a ser comprada, não 

acarretando desperdícios. Já as frutas utilizadas na 

pizza Califórnia são disponíveis no mercado em 

embalagens com uma maior quantidade, assim, a 

baixa demanda não consome todo o conteúdo 

destas, resultando em desperdícios e 

consequentemente prejuízos, visto o seu curto 

período de validade. 
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Tabela 1. Classificação ABC 

Sabores 
Demanda 

(%) 

% 

Acumula-

da 

Classifi-

cação 

À moda 16,45% 16,45% A 

Calabresa 15,27% 31,73% A 

Brasileira 12,66% 44,39% A 

Frango 7,86% 52,24% A 

Portuguesa 6,76% 59,00% A 

Quatro 

Queijos 
4,63% 63,64% A 

Bolonhesa 

ao Creme 
4,17% 67,80% A 

Frango 

com Bacon 
3,97% 71,77% B 

Bacon 3,78% 75,55% B 

Frango ao 

Creme 
3,60% 79,16% B 

Muçarela 3,35% 82,51% B 

Napolitana 2,40% 84,91% B 

Bolonhesa 2,04% 86,95% B 

Baiana 1,51% 88,46% B 

Provolone 1,35% 89,80% B 

Margherita 1,27% 91,07% B 

Presunto 1,23% 92,30% B 

Mista 1,13% 93,44% B 

Lombo 1,07% 94,50% B 

Palmito 0,97% 95,47% C 

Frango com 

Calabresa 
0,78% 96,25% C 

Atum 0,56% 96,81% C 

Chocolate e 

Muçarela 
0,55% 97,37% C 

Três 

Queijos 
0,53% 97,90% C 

Banana com 

Chocolate 
0,45% 98,35% C 

Prestigio 0,32% 98,67% C 

Vegetariana 0,32% 98,99% C 

Muçarela 

ao Alho 
0,31% 99,30% C 

Banana 0,26% 99,56% C 

Champion 0,20% 99,76% C 

Rúcula 0,15% 99,91% C 

Califórnia 0,09% 100,00% C 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

Figura 3. Curva ABC 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando quantitativamente os dados obtidos 

por meio da pesquisa, viu-se que uma parte das 

pizzas classificadas em C são constituídas por 

ingredientes que também compõem as classificadas 

em A e B, logo têm alta rotatividade. Das pizzas 

que levam em sua composição ingredientes únicos, 

que só são usados nelas, o champignon, o atum e a 

rúcula não geram perdas. O champignon tem baixa 

demanda, porém seu prazo de validade é longo. 

Quanto ao atum e à rúcula, o nível de 

perecibilidade é alto, entretanto possuem uma 

flexibilidade na quantidade a ser comprada, 

tornando possível a utilização destes ingredientes, 

mesmo com baixa demanda, sem acarretar em 

perdas. 

No que se refere à pizza Califórnia a demanda 

no período estudado foi de vinte e nove unidades, 

uma média de menos de três pizzas ao mês. Logo, 

para que não ocorra perda de matéria-prima sugere-

se a retirada deste sabor do cardápio. 

Estrategicamente aconselha-se a inclusão de 

novos sabores que façam uso de insumos já 

utilizados pela empresa, porém com combinações 

diferentes, a fim de atender o mercado atual que 

demanda alta diversidade no cardápio. 

Portanto, no presente trabalho fica evidenciada 

a importância da utilização da classificação ABC 

como uma ferramenta de gestão que auxilia na 

tomada de decisões. 
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Resumo: A análise SWOT possibilita a organização identificar suas potencialidades e vulnerabilidades no 

mercado em que atua. O objetivo geral deste estudo é aplicar a Matriz SWOT em uma escola de ensino 

profissionalizante, para atender as exigências e obter a liderança de mercado, captação, satisfação, retenção de 

alunos e rentabilidade. Quanto ao objetivo esta pesquisa se caracteriza como descritiva, com relação à 

abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo em vista a coleta de dados sobre os elementos 

(Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) na aplicação da Matriz SWOT e o método de procedimento 

utilizado, foi o estudo de caso. É de extrema importância o conhecimento da Matriz SWOT, pois assim, o gestor 

da empresa identifica a área na qual a empresa se destaca no mercado e qual precisa de mais atenção, 

implantação de melhorias e quais estratégias devem ser implementadas. É de fundamental importância que se 

conheça a Escola A de dentro para fora, destacando suas forças e fraquezas e sabendo aproveitá-las ao seu favor. 

A Escola A, tem um reconhecimento amplo, sendo destaque em grandes competições nacionais e mundiais 

proporcionado um grande diferencial para a escola estudada, uma vez que, o cenário exige pessoas com boa 

formação, competência profissional, e certificado de instituições de alto reconhecimento, consequentemente 

estará em destaque dentro dos critérios de análise dos clientes, na escolha de uma instituição para sua formação 

profissional. 

 

Palavras-chaves: Matriz SWOT. Escola. Mercado 

__________________________________________________________________________________________ 

1 INTRODUÇÃO 

 
Ao se observar o mercado no qual as empresas 

estão inseridas, percebe-se um alto grau de 

competividade, somando a uma série de fatores 

internos e externos que influenciam as organizações. 

Como principais fatores que interferem no meio 

organizacional, destaca-se o processo de 

globalização, que levou uma expansão do número de 

clientes e fornecedores para fora das fronteiras 

nacionais, bem como a mudança tecnológica, já que 

nos últimos anos tem-se experimentando uma série 

de aprimoramentos de tecnologias, destacando-se a 

disponibilidade de informações e o aumento na 

velocidade de comunicações e transações via 

internet. Também deve-se levar em conta que os 

clientes, atualmente, possuem um poder de barganha 

e de opções maior do que em outrora, e a diversidade 

de concorrentes possibilita que estes tenham diversas 

opções de compra. 

O presente estudo tem como tema a Aplicação 

da Matriz Swot, onde foi feito um estudo de caso em 

uma escola de ensino profissional. No estudo será 

apresentado o conceito da matriz SWOT e revisão de 

literatura relacionado com o tema. A Matriz Swot é 

utilizada para a realização de análise de ambiente 

interno e externo tendo como foco o planejamento 

estratégico da empresa. Assim como, analisa a 

situação e a posição estratégica da empresa no 

ambiente em que atua. Nota-se que a utilização de 

ferramentas estratégicas hoje é considerada um fator 

importante no crescimento e desenvolvimento 

organizacional. 

A questão de pesquisa deste artigo, se concentra 

acerca de: Como aplicar a Matriz Swot em uma 

escola de ensino profissionalizante? 

O objetivo geral deste estudo é aplicar a Matriz 

SWOT em uma escola de ensino profissionalizante, 

para atender as exigências e obter a liderança de 

mercado, captação, satisfação, retenção de alunos e 

rentabilidade.  

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 360



Quando a empresa conhece seus pontos fortes e 

fracos, é possível buscar equilíbrio das forças e 

escolha de estratégias competitivas adequadas para 

se fortalecer no mercado, galgando novos nichos de 

mercados. A análise SWOT possibilita a 

organização identificar suas potencialidades e 

vulnerabilidades no mercado em que atua. 

A identificação das forças e fraquezas ajuda a 

empresa a identificar os fatores críticos de sucesso 

para a organização. Essa análise ajuda a empresa na 

identificação dos pontos fundamentais e 

reconhecimento de sua marca, permite a colaboração 

e entrosamento entre os gerentes das mais diversas 

áreas da empresa, assim, identificam e resolvem 

problemas que podem vir atrapalhar o 

desenvolvimento e crescimento da organização. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Análise Swot 

 

Criada por Kenneth Andrews e Roland 

Cristensen, professores da Harvard Business School, 

e posteriormente aplicadas por inúmeros 

acadêmicos, a análise SWOT estuda a 

competitividade de uma organização segundo quatro 

variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats 

(Ameaças). Através destas quatro variáveis, poderá 

fazer-se a inventariação das forças e fraquezas da 

empresa, das oportunidades e ameaças do meio em 

que a empresa atua. Quando os pontos fortes de uma 

organização estão alinhados com os fatores críticos 

de sucesso para satisfazer as oportunidades de 

mercado, a empresa será por certo, competitiva no 

longo prazo (RODRIGUES, et al., 2005). 

A técnica SWOT é uma ferramenta utilizada 

para fazer análise de ambientes. É empregada em 

processos de planejamento estratégico, avaliação da 

situação da organização e de sua capacidade de 

competição no mercado. Essa técnica contribui para 

formação de estratégias competitivas através da 

identificação dos pontos fortes e pontos fracos, que 

são os fatores internos da organização, e as 

oportunidades e ameaças, que são os fatores externos 

da organização. (SILVEIRA, 2001, p. 209) 

 

2.2 Análise do Ambiente Interno (Forças e 

Fraquezas)  

 

Kotler (2000), cada negócio precisa avaliar 

periodicamente suas forças e fraquezas internas. 

Analisam-se as competências de marketing, 

financeiras, de fabricação e organizacionais e 

classifica cada fator como uma grande força, uma 

força, uma característica neutra, uma fraqueza ou 

uma grande fraqueza. 

 

2.2.1 Força 

 

“Recursos e habilidades de que dispõe a 

organização para explorar as oportunidades e 

minimizar as ameaças” (MATOS, MATOS, 

ALMEIDA, 2007, p.151). 

De acordo com Rezende (2008), as forças ou 

pontos fortes da organização são as variáveis 

internas e controláveis que propiciam condições 

favoráveis para a organização em relação ao seu 

ambiente. São características ou qualidades da 

organização, que podem influenciar positivamente o 

desempenho da organização. Os pontos fortes devem 

ser amplamente explorados pela organização.  

Consideramos uma grande força da organização 

o know how da empresa na sua área de atuação. É 

fato importante dentro do ambiente competitivo 

diferencia a empresa de seus concorrentes e de 

eventuais novos entrantes. Soma-se a isto o rápido 

poder de mobilização operacional, o que permite que 

a empresa responda rapidamente às necessidades do 

mercado (PEREIRA, et al., 2002). 

 

2.2.2 Fraquezas 

 

As fraquezas são consideradas deficiências que 

inibem a capacidade de desempenho da organização 

e devem ser superadas para evitar falência da 

organização (MATOS, MATOS, ALMEIDA, 2007). 

Conforme Martins (2007), são aspectos mais 

negativos da empresa em relação ao seu produto, 

serviço ou unidade de negócios. Devem ser fatores 

que podem ser controlados pela própria empresa e 

relevantes para o planejamento estratégico. 

  

2.3 Análise do Ambiente Externo (oportunidades 

e ameaças)  

 

Procura identificar duas coisas: oportunidades e 

ameaças. Oportunidades e ameaças existem fora da 

empresa, independente de forças e fraquezas. 

Oportunidades e ameaças ocorrem tipicamente 

dentro dos ambientes competitivo, do consumidor, 

econômico, político/legal, tecnológico e/ou 

sociocultural (FERRELL e HARTLINE, 2009).  

 

2.3.1 Oportunidades 

 

Para Martins (2007), oportunidades são aspectos 

mais positivos do produto/serviço da empresa em 

relação ao mercado onde está ou irá se inserir. São 

fatores que não podem ser controlados pela própria 

empresa e relevantes para o planejamento 

estratégico.  

As oportunidades para a organização são as 

variáveis externas e não controladas, que podem 

criar as condições favoráveis para a organização, 
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desde que a mesma tenha condições ou interesse de 

utilizá-las (REZENDE, 2008). 

 

2.3.2 Ameaças 

 

As ameaças são situações ou fenômenos 

externos, atuais ou potenciais, que podem prejudicar 

a execução de objetivos estratégicos (CALLAES, 

BÔAS, GONZALES, 2006).  

Para Morais (2008), as ameaças são as forças 

externas que podem impactar no sucesso da empresa, 

tal como a competição, a capacidade operacional e o 

custo de aumentos dos bens.  

 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

  

Quanto ao objetivo esta pesquisa se caracteriza 

como descritiva. Para Oliveira (1999, p.114) “é o 

tipo de estudo mais adequado quando o pesquisador 

necessita obter melhor entendimento a respeito do 

comportamento de vários fatores que influem sobre 

determinados fenômenos”. Também deve-se 

destacar que a pesquisa descritiva preconiza a 

descoberta de ideias, a familiarização com o 

problema estudado, facilitando então a elaboração de 

hipóteses. 

Vergara (2000, p. 47) argumenta que a pesquisa 

descritiva expõe as características de determinada 

população ou fenômeno, estabelece correlações 

entre variáveis e define sua natureza. "Não têm o 

compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação". 

Cita como exemplo a pesquisa de opinião. 

Com relação à abordagem do problema, trata-se 

de uma pesquisa qualitativa, tendo em vista a coleta 

de dados sobre os elementos (Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças) na aplicação da Matriz 

SWOT. Conforme Bogdan & Biklen (2003), o 

conceito de pesquisa qualitativa envolve cinco 

características básicas que configuram este tipo de 

estudo: ambiente natural, dados descritivos, 

preocupação com o processo, preocupação com o 

significado e processo de análise indutivo. 

Segundo Triviños (1987), o uso da descrição 

qualitativa procura captar não só a aparência do 

fenômeno como também suas essências, procurando 

explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando 

intuir as consequências.  

O método de procedimento de pesquisa 

utilizado, foi o estudo de caso, a partir da análise da 

Escola A.  Segundo Yin (2010, p. 39), o estudo de 

caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 

contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes.  

A coleta de dados, foi realizada através da 

análise de dados secundários disponíveis nos canais 

de comunicação e divulgação da Escola A, e 

também, fez se uma busca nos arquivos internos da 

empresa, para obter uma maior compreensão dos 

dados analisados. 

As técnicas de coleta de dados são um conjunto 

de regras ou processos utilizados por uma ciência, ou 

seja, corresponde à parte prática da coleta de dados 

(LAKATOS & MARCONI, 2001). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 A empresa objeto de análise 

 

Para a elaboração do estudo de caso foi realizada 

pesquisa de campo em uma escola de educação 

profissional, a empresa será identificada como 

Escola A. A empresa atua no mercado no Sudeste 

Goiano há 29 anos, sendo fruto da parceria entre, 

prefeitura e empresas regionais e multinacionais 

instalada na cidade, como indústrias 

Automobilística, Mineradoras, Montadoras, 

Agricultura e outros diversificados setores. 

Atualmente, a escola oferece educação profissional 

em níveis de aprendizagem (básico e técnico). Outra 

modalidade de atendimento são os serviços de 

assessoria e assistência técnica e tecnológica que 

auxiliam no desenvolvimento de produtos, na 

absorção de novas tecnologias, melhoria da 

qualidade e da produtividade das linhas de produção. 

Além disso, esta investe em projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação de produtos e de 

processos para a indústria. 

A escola possui diferencial de mercado 

utilizando métodos de ensino dinâmico, modernos 

laboratórios, recursos didáticos com materiais 

multimídia, e também a alta qualificação de seus 

funcionários e docentes, além de promover a 

educação profissional com diversificados eventos e 

também emite certificados reconhecidos pelo 

ministério de educação e reconhecidos 

mundialmente. 

 

5.2 Análises estratégica 

 

O planejamento estratégico ganhou espaço na 

academia e no meio empresarial, tornou-se uma 

ferramenta de grande valia, movimentou a estrutura 

das organizações, levou os estudiosos a projetarem 

cenários com maior grau de precisão e, 

principalmente, levou os executivos a 

compreenderem que o negócio é influenciado, em 

maior ou menor grau, por uma infinidade de 

variáveis interna e externa à organização. Tornou-se 

ferramenta que representa a forma de se preparar 

para o futuro, e até mesmo de influenciar na 

construção do futuro, conforme a qualidade das 

informações utilizadas nos estágios iniciais do 

pensamento estratégico. Um estrategista não 
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constrói o futuro, por assim dizer, mas se prepara 

para um futuro que pode ocorrer. Agindo assim a 

organização já estará à frente das competidoras, pois 

estará mais bem preparada para enfrentar os desafios 

e aproveitar as oportunidades do mercado. 

No estudo de caso da Escola A, é de extrema 

importância o conhecimento dessas estratégias, pois 

assim, o gestor da empresa identifica a área na qual 

a empresa se destaca no mercado e a qual precisa de 

mais atenção e implantação de melhorias e quais 

estratégias devem ser implementadas. É de 

fundamental importância que se conheça a empresa 

de dentro para fora, destacando suas forças e 

fraquezas e sabendo aproveitá-las ao seu favor.  

O mapa estratégico da Escola A, tem como visão 

até 2018 ser reconhecida como parceiros 

indispensáveis para a indústria, tendo o 

planejamento de ações relacionadas aos seus 

processos, pessoas e infraestrutura. 

Ele apresenta um modelo esquemático para a 

elaboração do planejamento estratégico, apontando 

três fases necessárias para o fechamento do ciclo 

completo. A primeira fase, Diagnóstico Estratégico, 

aponta as questões que identificam a organização, 

como os valores organizacionais, a missão e a visão. 

É a fase que vira as cartas que estão sobre a mesa, 

identifica a organização, suas fraquezas e suas 

forças, as oportunidades que vislumbra e as ameaças 

que enxerga no horizonte do jogo comercial.  

A segunda fase, representa os resultados 

desejados a serem alcançados, e a terceira fase, 

procura estabelecer uma direção possível para a 

organização, um posicionamento estratégico, 

considerando os fatores identificados na fase 

anterior, abrangendo Processos, Pessoas e 

Infraestrutura.  

Quadro 1- Análise de SWOT 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Reconhecimento da marca; 

Tempo de existência; 

Reconhecimento Mundial; 

Renovação pedagógica e 

Técnica; 

Diferencial de Ensino. 

Expandir ofertas 

para comunidade; 

Layout; 

Marketing; 

Retenção de alunos. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Alta qualidade dos serviços 

em relação aos 

concorrentes;  

Aumentar as parcerias com 

empresas (públicas e 

privadas) e universidades; 

Criar serviços relacionados 

com a necessidade do 

cliente. 

Concorrentes no 

mesmo ramo; 

Preço dos cursos 

ofertados; 

Tomada de decisão 

sem análise de 

mercado. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Elaborada a análise de SWOT, a partir de 

observações feitas na empresa e através do mapa 

estratégico representado sob o ponto de vista de seu 

ambiente interno (forças e fraquezas) e externo 

(oportunidades e ameaças), assim foram observados 

vários quesitos que se referem Escola A. Com base 

nos dados coletados pode-se verificar que a matriz 

SWOT da Escola A apresenta os tópicos descritos na 

Quadro 1. 

Verdadeiramente, para se elaborar uma boa 

estratégia é necessário que a alta direção conheça, 

com profundidade, os ambientes interno e externo, 

forças e fraquezas da organização, bem como as 

oportunidades que podem ser capturadas e as 

ameaças que rondam a organização. 

 

 

4.2.1 Forças 

 

Com o diferencial a educação profissional em 

2015, conquistou o primeiro lugar na WorldSkills, 

maior competição mundial de profissões, em São 

Paulo, colocou a Escola A no alto do pódio, entre 60 

países participantes, como a melhor educação 

profissional do mundo. Apresenta como ponto forte 

a educação profissional e seu reconhecimento forte é 

estar a mais de 29 anos em na cidade estudada e 

presente em todos os estados do Brasil há 75 anos de 

tradição e consequentemente atingindo alta 

credibilidade junto ao seu público, o que torna a 

Escola A uma marca fortemente reconhecida no 

mercado de ensino profissionalizante.  

A Escola A possui um grande investimento na 

área técnica, pedagógica (qualidade na capacitação e 

formação de seus colaboradores) e eventos que 

divulgam a educação profissional, abrangendo não 

só estudantes brasileiro, mais sim, estudantes de 

todos os continentes, e sempre estando em destaque 

nas competições. 

 

4.2.2 Fraquezas 

 

Em relação as suas fraquezas, existe uma falta 

de divulgação dos cursos ofertados, que ressalta o 

posicionamento e ajuda a fixar a imagem da 

organização na mente dos clientes e comunidade, por 

mais que já seja muito reconhecida. Além do slogan, 

a Escola A poderia informar a sociedade sobre os 

destaques de reconhecimento mundialmente, 

resultados alcançados pelos alunos no mercado, se 

tornando uma organização mais competitiva aos 

olhos do consumidor. 

Foi observado que a infraestrutura da Escola A 

está passando por processos de melhoria com a 

implantação de novas tecnologias, assim eliminando 

fraquezas como telecomunicação, tecnologias 

ultrapassadas, melhoria do ambiente físico e 

atendimento de serviços prestados, com isso a 
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organização visa maior retenção de seus alunos. A 

cada dia que passa novos processadores são lançados 

no mercado, e são cada vez mais avançados 

tecnologicamente, fazendo com que as máquinas 

cumpram os seus objetivos e papéis. 

Outro ponto a ser destacado, é o atendimento de 

cursos via EAD, hoje sabemos que as pessoas estão 

à procura de meios que facilitam o desenvolvimento 

de suas atividades no cotidiano, e um dos meios que 

está crescente no mercado, é a metodologia de 

estudo em ambientes virtual. A escola A, está em 

busca de desenvolvimentos de cursos para serem 

ofertados nessas modalidades, garantindo o alcance 

maior de alunos que buscam esse meio de estudos. 

 

4.2.3 Oportunidades 

 

Fazer fusões ou parcerias com outras empresas 

para além de divulgar a marca, atrair novos públicos 

e mercados mostrando a importância formação 

profissional em um mercado que está competitivo e 

exigente, pode-se também identificar possibilidades 

de inserir novos serviços relacionados com a 

necessidade de clientes, visando não só grandes 

empresas, mas também micro e pequenos 

empreendedores. 

A empresa A, deve elaborar estratégias para 

atender pessoas que desejam se capacitar em curta 

duração em especialidades de acordo com sua 

necessidade, abrangendo não só turmas de uma 

quantidade maior de alunos voltadas para empresa, 

mais também atendendo a necessidade da 

comunidade, com cursos de carga horária menores, 

direcionadas a necessidade de pequenos grupos de 

interesse. 

 

4.2.4 Ameaças 

 

Atentar-se as condições econômicas do cenário 

atual que possam diminuir o poder aquisitivo do 

público alvo. A Escola A deve estar atenta, à crise no 

mercado. Quando uma organização encara uma 

crise, a sua reputação está em risco e os seus 

resultados financeiros podem ser alterados para 

baixo. A Escola A deve estar sempre informada em 

relação ao mercado e tecnologia, evitando o 

desinteresse de seu público no aprendizado da 

educação profissional, assim, evitar que esse público 

migre para qualificação em outros cursos ofertados 

por outras entidades de ensino profissionalizante, 

neste caso a Escola A perderia mercado para 

concorrência.  

O preço dos serviços é um fator importante, para 

alguns segmentos o preço se torna um diferencial na 

hora dos investimentos, em muitos casos esse é o 

primeiro critério a ser usado pelo cliente, a Empresa 

A precisa estabelecer melhores estratégias, uma vez 

que o preço vem cumprido fatores importante na 

escolha pelo cliente. 

Mostrou-se necessária a observação, no que se 

diz a respeito da realidade de atendimento das 

empresas locais e comunidade, compreendendo os 

requisitos de mercado Escola A estará garantindo 

que as operações estejam atingindo a prioridade dos 

seus objetivos de desempenho. Uma melhor 

observação do mercado, através de pesquisas 

frequentes, disponibilização de caixa de sugestões e 

análise da concorrência, representa uma excelente 

estratégia para uma empresa que quer se renovar ou 

se manter no mercado competitivo, portanto foi 

sugerida mais uma ferramenta para que a Escola A 

se atualizasse da situação atual da necessidade do 

mercado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No estudo de caso da Escola A, é de extrema 

importância o conhecimento dessas estratégias, pois 

assim, o gestor da empresa identifica a área na qual 

a empresa se destaca no mercado e qual precisa de 

mais atenção, implantação de melhorias e quais 

estratégias devem ser implementadas. É de 

fundamental importância que se conheça a Escola A 

de dentro para fora, destacando suas forças e 

fraquezas e sabendo aproveitá-las ao seu favor. 

Nesse contexto, apareceu a matriz SWOT como 

elemento fundamental para uma melhor revelação 

das condições do futuro, caso as reflexões dos 

estrategistas estejam bastante fundamentadas nas 

posições e variáveis que estão confluindo para a 

construção do ambiente futuro.  

Um dos pontos apresentados de maior destaque, 

é o reconhecimento da marca, ou seja, o 

reconhecimento da escola é de grande aceitação 

pelas empresas não só de pequeno porte, mais 

principalmente de grandes empresas e até 

multinacionais, sendo o foco principal destas 

empresas quando necessitam buscar profissionais 

formados e preparados para o mercado de trabalho. 

A Escola A, tem um reconhecimento amplo, sendo 

destaque em grandes competições nacionais e 

mundiais como por exemplo, Olimpíada do 

Conhecimento, Torneio Nacional de Robótica, 
WorldSkills, FIRST LEGO Leaguee, sempre tendo 

destaques com seus alunos em premiações devido ao 

bom desempenho durantes as atividades propostas 

nessas competições, que reúnem não só alunos na 

disputa de escolas brasileiras, bem como escolas de 

todos os países do mundo. 

Isso proporciona um grande diferencial para a 

escola estudada, uma vez que, um cenário que exige 

pessoas com boa formação, competência 

profissional, e certificado de instituições de alto 

reconhecimento, consequentemente estará em 

destaque dentro dos critérios de análise dos clientes, 
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na escolha de uma instituição para sua formação 

profissional. 

Como sugestão apresentada e já executável pela 

escola estudada, é uma parceria entre a rede da 

Escola A presentes em todo o Brasil, na oferta de 

cursos, como por exemplo, atender a necessidade do 

cliente que tenha interesse em desenvolver um curso 

que não tenha na cidade onde situa a Escola A, a 

mesma proporcionará o curso buscando recursos 

desde pessoas até estrutura de outras escolas que já 

atendam o curso solicitado pelo cliente, garantindo 

que o cliente não busque outras instituições para sua 

qualificação profissional, sendo assim, estará sempre 

atendendo qualquer necessidade e o principal 

garantindo o seu reconhecimento, atingindo sua 

visão, missão, além da rentabilidade de alunos. 
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Resumo: Este trabalho tem como proposta apresentar os resultados da aplicação do sistema Japonês 

“5S” no posto de trabalho em um sindicato localizado na cidade de Catalão, sudeste do estado de Goiás. 

O objetivo geral é mostrar que com a aplicação dos 5S, é possível deixar o ambiente de trabalho um 

lugar organizado sem a necessidade de exageros. A metodologia usada foi à observação do 

funcionamento, atendimento e armazenagem dos documentos, que nos mostrou um problema de 

desorganização de documentos e ambientes.    
Palavras-chave: Senso de Utilização, Senso de Ordenação, Senso de Limpeza, Senso de Saúde e 

Senso de Autodisciplina.  

_________________________________________________________________________  

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da evolução humana, princípios e 

conceitos foram incorporados pelos mesmos, a 

fim de agregar valores e conhecimentos para a 

sociedade. Uma delas é o conceito de 

qualidade, quem vem fazendo parte do dia a dia 

das pessoas que buscam ter o mínimo de 

satisfação com um produto ou serviço. Como 

dito anteriormente, a preocupação da qualidade 

já começou, com a relação de troca entre as 

pessoas, com isso gerando a Era da Inspeção, 

que tinha como objetivo averiguar produtos 

defeituosos. Os primeiros inspetores da 

qualidade eram os próprios artesãos que 

testavam os seus produtos, na medida em que 

foram evoluindo para a produção em massa 

surgiu o Controle Estatístico de Processo para 

melhorar o controle da qualidade. Na década de 

50, a qualidade para de ser apenas um aspecto 

do produto e passa a fazer parte de toda a 

concepção da organização. Hoje com o mundo 

globalizado pleno em concorrência se torna 

imprescindível para a organização integrar a 

gestão da qualidade com um fator estratégico 

na empresa para mantê-la no mercado.  

A evolução do conceito da gestão da 

qualidade passou por várias mudanças e 

aperfeiçoamentos dos métodos de controle e a 

criação de muitos. Como o caso da 

metodologia japonesa “5S” que surgiu após a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), durante 

a reconstrução do país que saiu totalmente 

devastado. 

A princípio os norte-americanos ajudaram 

os japoneses a desenvolverem um controle de 

qualidade com base no que eles já faziam em 

terras americanas. O Japão aperfeiçoou essas 

ideias e ficou conhecido como, Total Quality 

Control (TQC - Controle da Qualidade Total). 

 

2. OS CINCO SENSOS  

 O sistema “5S” é formado por cinco 

palavras japonesas (Seiri, Seiton, Seisou, 

Seiketsu e Shitsuke) que são os Sensos, quando 

traduzidos para o português. E o significado 

deles são: 

 
Senso de Utilização (Seiri): Selecionar o que é 

útil e o que não é. 

Senso de Ordenação (Seiton): Um lugar para 

cada coisa. 

Senso de Limpeza (Seisou): Limpar e evitar 

sujar. 

Senso de Saúde (Seiketsu): Padronizar as 

práticas saudáveis. 

Senso de Autodisciplina (Shitsuke): Assumir as 

responsabilidades das práticas saudáveis. 

 

Com a facilidade de entendimento e 

aplicação desta ferramenta, que pode gerar 

resultados excepcionais ao curto e longo prazo, 

os autores deste presente artigo, aplicaram o 

sistema “5S”, em um posto de trabalho no 

sindicato dos trabalhadores, mas 

especificamente, na sala de uma das 

funcionárias, pois a desordem do ambiente e 

documentos começou a prejudicar seu 

desempenho no trabalho.  

Dessa maneira, objetivando a melhoria da 

qualidade no trabalho realizado, esse método 

de 5S não é novidade no meio empresarial, e é 

utilizado em diversas empresas, porém muitos 

gestores desconhecem ou não aplicam essa 

prática, o que pode ser uma lástima, pois se 

aplicado de forma correta, o resultado em geral 

costuma ser bastante produtivo. 

 

3. PREPARAÇÃO 

 

A organização do Local de trabalho é 

primordial para que as tarefas sejam realizadas 
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com êxito, um ambiente de trabalho onde as 

coisas ficam desorganizadas, as chances de que 

as tarefas sejam realizadas com sucesso e com 

o máximo de agilidade são drasticamente 

reduzidas. 
Para implementar a metodologia, foi 

conversado e apresentado, entre os autores 

deste artigo e o corpo corporativo da entidade 

sindical, que até agosto de dois mil e dezesseis, 

contava com 10 colaboradores que auxiliavam 

a diretoria na parte administrativa do sindicato. 

E é representado por uma diretoria composta 

por, (Presidente, Vice-presidente, Secretário 

Geral, Secretário de Finanças, membros 

efetivos e suplentes de diretoria), as melhorias 

que este sistema, quando aplicado de maneira 

eficaz e eficiente, pode trazer para o ambiente 

de trabalho.  
Depois de explicado, foi observado, por 

dois dias, o ambiente de trabalho de uma 

funcionária, que apresentava problemas de 

organização. 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE 

OBSERVADO  

A mesa onde a funcionária realiza as 

atividades pertinentes a sua função, 

encontrava-se repleta de materiais 

desnecessários que se misturavam com os 

pertences pessoais, tornando o ambiente 

desagradável para se trabalhar. 
Nas gavetas destinadas a guardar materiais 

de serviço, foi detectada a necessidade de 

organização, visto que, os documentos estavam 

espalhados em diferentes gavetas, não havendo 

uma codificação que as diferenciassem, 

fazendo com que assim, a funcionária tivesse 

problemas em localizar vários documentos e 

objetos. Ainda nas gavetas, havia inúmeros 

papéis sem utilidade e mais uma vez constamos 

o uso de gavetas que deveriam ser usadas para 

guardar documentos e objetos do trabalho para 

uso também pessoal, constatado pela falta de 

um armário para que funcionária colocasse as 

suas coisas. Pela falta de espaço alguns 

documentos importantes ficavam em caixas no 

chão. 
Não havia hábito, nem norma que 

relacionasse a manutenção, organização e 

limpeza do local de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ambiente antes da aplicação da 

metodologia 5S. 

 
Fonte: Brenner Camargo 

 

Figura 2: Gavetas antes da aplicação da 

metodologia 5S.  

 
Fonte: Brenner Camargo 

 

Figura 3: Documentos importantes no chão 

pela falta de espaço.  

 
Fonte: Brenner Camargo 

 

4. IMPLANTAÇÃO E RESULTADO 

Primeiramente, foi agendado o dia da 

“Utilidade”. Neste dia, a funcionária se 

organizou para executar o Senso de Utilização. 

Onde foi possível observar a quantidade de 

materiais e objetos que não tinham utilidade, na 

realização do trabalho. Como vários cabos de 

celular e de computador que ocupavam espaços 
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que podiam ser mais bem aplicados. Além de 

documentos que não necessitava mais e assim 

poderia descartá-los.  
A aplicação do Senso de Ordenação foi 

focada na mesa de trabalho com maior atenção 

nas gavetas, que são utilizadas para guardar 

materiais e objetos, que auxiliam na execução 

das tarefas. Os pertences pessoais passaram 

para outro armário que já havia no ambiente, 

mas que antes estava ocupado por documentos 

e cabos desnecessários que não apresentavam 

mais serventia. Para que assim, os objetos 

pessoais e profissionais não ficassem 

misturados. As gavetas ganharam nomes de 

acordo com seus respectivos documentos a 

serem armazenados.  

Para o Senso de Limpeza, foi observado 

que não havia um cesto de lixo. Com isso o 

lixo acumulado, como papéis rasgados ou 

plásticos de balinhas, ficavam se acumulando 

em gavetas, até que a funcionária tomasse uma 

atitude. Foi pedido aos superiores a compra de 

uma lixeira, para que pequenas coisas como 

essas, não voltassem a acontecer.  

No quarto Senso, que está relacionado a 

práticas saudáveis, (Senso de Saúde), foi 

perguntada a funcionária qual era a frequência 

com que limpava a sua sala de trabalho, e para 

nossa boa surpresa, ela disse que regularmente. 

Mas foi notada a falta de uma janela, para que 

entrasse ar puro, pois sua sala é abafada, foi 

analisado que não teria como abrir uma janela, 

então foi pedido que quando pudesse, deixasse 

a porta aberta para que entrasse ar.   

Neste quinto e último sendo que é o Senso 

de Autodisciplina, foi dado um conselho a ela 

de se monitorar, para que pudesse observar se 

está seguindo sempre as regras passadas 

anteriormente. Pois o sistema 5S é uma 

metodologia que funciona em conjunto e seu 

principal vilão é a autodisciplina ou a falta 

dela. 

Passado a fase de implantação foram 

analisados os resultados. Antes o ambiente que 

a funcionária descrevia como preguiçoso, agora 

ela o descreve com um verdadeiro ambiente de 

trabalho, dando-a mais ânimo para trabalhar. 

Os seus superiores ficaram felizes com as 

mudanças que o sistema 5S trouxe a essa 

funcionária e seu ambiente, com isso eles 

pensam em um tempo futuro ampliar o 

conhecimento desta metodologia para todos os 

funcionários. 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Ambiente depois da aplicação da 

metodologia 5S. 

 
Fonte: Brenner Camargo 

 

Figura 5: Gavetas com os devidos códigos. 

 
Fonte: Brenner Camargo 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No intuito de não apenas organizar melhor 

o ambiente de trabalho, algumas alternativas, 

dentre elas pode se incluir o sistema (ou 

programa) 5S. 

É um sistema simples e fácil de ser 

entendido e aplicado. Mas ele deve vir dentro 

da cultura organizacional, fazer parte do dia a 

dia das pessoas e ser cobrado pelos seus 

superiores.   

O processo torna-se mais difícil se ele 

começar de baixo para cima, ou seja, dos 

funcionários para os diretores ou donos. Para 

haver chances de sucesso, esse sistema assim 

como a qualidade, deve fazer parte da visão 

estratégica da entidade ou empresa, para ser um 

fator de diferenciação.  

Para se conseguir quaisquer resultados com 

aplicação dos 5S, a transformação tem de partir 

da pessoa, apenas ela é o fator da mudança. 

Como podemos observar neste artigo, a 

melhora das condições de trabalho e de seu 

ambiente, foram consequências das mudanças 

de pensamento e comportamento da 

funcionária, apenas ela decide fazer as 

mudanças, o fator humano é essencial em todo 

este processo.  

 
6. METODOLOGIA 
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A classificação quanto ao objetivo da 

pesquisa é descritiva, pois é uma descrição das 

características, comportamentos e valores dos 

dirigentes. 

A sua classificação quanto à natureza é 

qualitativa, pelo fato de seus dados terem como 

base a percepção do fenômeno dentro de seu 

contexto. Já a classificação quanto à escolha do 

objeto de estudo é caso único. 

A técnica de coleta de dados se deu a partir 

da observação do posto de trabalho, ocorrido 

durante o período em que estava exercendo sua 

função. Não foram utilizados questionários 

nem formulários para a coleta de dados, apenas 

algumas perguntas pontuais. 
Durante a observação, não havia funcionários 

presentes, já que nesse posto de trabalho em 

específico, apenas trabalhava uma funcionária. 

E quanto à técnica de análise, foi extrair 

conteúdo por trás da mensagem observada. 
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Resumo: Os jogos digitais deixaram de ser vistos como uma forma de entretenimento prejudicial à saúde. Eles 

tornaram-se uma ferramenta importante para melhorar o tratamento dos pacientes, que vão desde aqueles que 

estão atravessando uma grave enfermidade, como o câncer, por exemplo, até os que demandam procedimentos 

mais leves, como a fisioterapia. Contudo, há pessoas que possuem deficiência física e possuem dificuldade em 

utilizar jogos digitais. Nesta linha de raciocínio, este trabalho apresenta uma estratégia para suportar 

interação humano-computador de crianças com deficiência nos membros superiores por meio de dispositivo 

vestível, com o objetivo de melhorar o acesso aos jogos digitais para este público-alvo. Para o seu 

desenvolvimento, foi utilizado o dispositivo vestível Myo para controlar um jogo de quebra-cabeça como meio 

de prover a interação entre o indivíduo e o jogo. Neste contexto, o jogo é controlado pelos movimentos do 

membro superior do usuário, que apresenta a deficiência, por meio do Myo. Para validação da pesquisa, o 

jogo desenvolvido foi disponibilizado para indivíduos com deficiência física nos membros superiores, na faixa 

etária entre oito e quinze anos, da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Logo, observou-se 

que os participantes da pesquisa conseguiram jogar utilizando o membro com deficiência com apoio do Myo e 

sentiram-se mais motivados a jogar. A longo prazo, espera-se contribuir na motivação dos pacientes, por meio 

das inovações tecnológicas, para que o processo de promoção da consciência corporal seja mais interativo, 

lúdico e atrativo. 

 

Palavras-chave: Deficiência Física. Jogos Digitais. Membros Superiores.  

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Muitas vezes, pessoas com deficiência física ou 

mental são vítimas de preconceito e discriminação. 

Também, há o costume de não receber o mesmo tipo 

de tratamento e ter a liberdade de ir e vir prejudicada 

pelas más condições de vias de acesso público e 

privado. Porém, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos deixa claro que todas as pessoas devem 

ser tratadas fraternalmente, independente de 

deficiências. No caso específico do Brasil, a 

Constituição Federal define como meta a busca do 

bem-estar de todos, sem quaisquer tipos de 

discriminação. Da mesma maneira, o Código Penal 

brasileiro determina como passível de punição os 

atos criminosos e de desrespeito causados por 

fatores discriminatórios (GUIA DE DIREITOS, 

2016). 

Pode-se definir a deficiência física como 

diferentes condições motoras que acometem as 

pessoas comprometendo a mobilidade, a 

coordenação motora geral e da fala, em 

consequência de lesões neurológicas, 

neuromusculares, ortopédicas, ou malformações 

congênitas ou adquiridas (KOUROUPETROGLOU, 

2013). 

Segundo a Declaração de Salamanca, as 

diferenças humanas são normais e a aprendizagem 

deve se adaptar às necessidades das crianças ao 

invés de se adaptar a criança a assunções 

preconcebidas a respeito do ritmo e da natureza do 

processo de aprendizagem (GUIA DE DIREITOS, 

2016). 

Além disso, o longo tempo necessário para a 

promoção da consciência corporal, aceitação da 

deficiência e a pouca motivação gerada pelos 

métodos tradicionais são apontados como motivo de 

abandono do tratamento, caracterizando-se como 

uma das principais causas de falha terapêutica 

(DIAS; SAMPAIO; TADDEO, 2009). Outro 

problema encontrado por pessoas com deficiência 

física é a falta de recursos que possibilitem dar 

continuidade no tratamento domiciliar, com pouco 

ou nenhum monitoramento presencial de um 
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terapeuta (BOTELLA et al., 2010). Ainda é 

importante lembrar que, geralmente, as pessoas que 

nascem com malformação congênita de algum 

membro do corpo humano, também possuem outros 

problemas de saúde, que podem ser físicos (em 

outros membros), mentais, cardiovasculares, 

respiratórios, entre outros. 

Por outro lado, existem trabalhos, tais como 

PhysioPlay (SANTOS; CARVALHO, 2012) e 

MoVER – Movement in Virtual Environment for 

Rehabilitation (SOUSA JUNIOR, 2013), que 

comprovam a eficiência do uso de jogos na 

motivação de pacientes em continuar o tratamento 

de fisioterapia dos membros superiores. Ambos são 

jogos sérios que simulam movimentos 

fisioterapêuticos por meio de desafios para a 

realização de tarefas virtuais com o uso do corpo 

humano, demonstrando a possibilidade de 

tratamento remoto para a promoção da consciência 

corporal e o seu baixo custo. 

Assim, a utilização do jogo digital pode tornar-

se uma alternativa em proporcionar maior motivação 

nas brincadeiras por meio de desafios com técnicas 

virtuais, trabalhando conceitos que podem auxiliar 

na cognição, nos aspectos emocionais e físicos dos 

pacientes, no favorecimento dos movimentos do 

membro afetado, lazer, socialização e convivência 

com outras crianças. 

Além disso, a promoção da consciência corporal 

de forma virtual por meio de jogos visa simular 

situações reais; também se percebe que o uso dela 

melhora a funcionalidade dos membros acometidos 

e o leva a retomar as atividades nas áreas de 

desempenho ocupacional (GRANDE; GALVÃO; 

GONDIM, 2011). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 

desenvolver e avaliar o uso de um jogo de quebra-

cabeça, utilizando o dispositivo vestível Myo como 

forma de interação, para prover uma melhor 

acessibilidade às pessoas que possuam algum tipo de 

deficiência nos membros superiores. 

  

2. METODOLOGIA  
 

Primeiramente, na fase de Concepção, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica sobre jogos 

aplicados à área da saúde e em pessoas com 

deficiência, classificação de jogos e sua respectiva 

teoria do Flow, tipos de deficiência física nos 

membros superiores, interfaces naturais, dispositivos 

vestíveis, dentre outros conceitos importantes. A 

finalidade desta pesquisa é solucionar o seguinte 

problema: a dificuldade que pessoas com deficiência 

física nos membros superiores, principalmente 

crianças e adolescentes, tem ao utilizar dispositivos 

tecnológicos tradicionais, necessitando, muitas 

vezes, da ajuda de terceiros.  

Após o levantamento bibliográfico e a seleção 

dos trabalhos relacionados, entrou-se em contato 

com a Associação de Assistência à Criança 

Deficiente (AACD)/Unidade Uberlândia, para 

entender melhor o domínio do problema. Além 

disso, foi escrito e submetido o projeto para 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Uberlândia por meio do 

sistema online chamado Plataforma Brasil, 

juntamente com a equipe da instituição: formada 

pela coordenadora, médicos, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais. 

O CEP é um colegiado independente criado para 

defender os interesses dos participantes das 

pesquisas em sua integridade e dignidade, e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos, conforme resoluções do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). 

O projeto foi submetido na Plataforma Brasil 

com título: Jogos Sérios para Apoio à Reabilitação 

de Pacientes com Deficiência Física utilizando 

Interfaces Naturais, e CAAE: 

55704316.3.0000.5152.  

A AACD foi escolhida como instituição 

coparticipante da pesquisa, visto que ela é a unidade 

mais próxima da Universidade Federal de 

Uberlândia, onde foi desenvolvida a pesquisa, que 

viabiliza o tratamento de promoção da consciência 

corporal do público-alvo dessa pesquisa: crianças e 

adolescentes com deficiência física nos membros 

superiores. Além disso, ela é a organização mais 

abrangente criada para receber o público-alvo desta 

pesquisa, atendendo pacientes de diversas cidades da 

região. A finalidade da AACD é proporcionar a 

melhoria da qualidade de vida e aquisição de maior 

autonomia e independência às pessoas com 

deficiência. 

Na fase de Elaboração, utilizou-se o software 

Enterprise Architect para modelagem da arquitetura 

do sistema e a construção de diagramas UML 

(Unified Modeling Language), de casos de uso, de 

classes, de atividades, análise de requisitos 

funcionais e não-funcionais da aplicação. 

Na fase de Construção, foram utilizados o 

software Unity 3D e a linguagem de programação 

C# para desenvolvimento do jogo de quebra-cabeça 

com três níveis de dificuldade. Posteriormente, 

alterou-se o Software Development Kit (SDK ou Kit 

de Desenvolvimento de Software) do dispositivo 

vestível Myo, implementando-o no jogo.  

Para o controle dos jogos, foi utilizado o 

dispositivo Myo, um bracelete capaz de controlar 

aplicações por meio de gestos e interagir com 

computadores e outros meios digitais similares, 

reconhecendo impulsos elétricos nos músculos do 

usuário. Ele é um modelo comercializado 

livremente, não só para pesquisadores, mas também 

para consumidores comuns que desejam utilizá-lo 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 371



   

 

 

em jogos de computador ou para controle de outras 

aplicações (MYO, 2016). 

Por ser um método não-invasivo de 

eletromiografia, o dispositivo Myo não provoca 

efeitos colaterais ao participante da pesquisa, visto 

que é um acessório similar a um relógio ou pulseira, 

o qual não causa alergia, dor, irritação na pele, 

calosidades, nem qualquer outro dano ou prejuízo 

físico. Ele capta os gestos do participante e, em 

seguida, transmite para o computador, o qual 

reconhece os movimentos e executa as atividades 

durante a execução dos jogos. 

A construção do jogo e a escolha do gênero 

utilizado para esta pesquisa foram acompanhadas 

pela equipe da AACD, a qual tem maior experiência 

com os pacientes, público-alvo do trabalho. 

Na fase de Testes, a equipe da AACD fez um 

levantamento de crianças e adolescentes com faixa 

etária de oito a quinze anos que possuem deficiência 

nos membros superiores e frequentam a instituição. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  
 

Primeiramente, foi realizado um estudo sobre o 

dispositivo vestível Myo com a finalidade de 

aprender sobre os seus comandos de execução, suas 

características, seus princípios de funcionamento. 

Os símbolos apresentados na Figura 1 são os 

principais gestos realizados pelo usuário durante a 

execução de aplicações controladas pelo Myo, 

conforme padrão do dispositivo vestível. 

 

 
Figura 1.  Gestos executados pelo usuário. 

   

Um jogo de quebra-cabeça foi escolhido, porque 

este tipo de jogo pode auxiliar tanto na promoção da 

consciência corporal dos pacientes quanto nos 

aspectos cognitivos, uma vez que exercita o 

raciocínio lógico dos usuários, segundo informações 

obtidas com os profissionais da AACD. 

Nessa perspectiva, foram realizados vários testes 

para entender o funcionamento do bracelete e dos 

plugins disponibilizados para download, com a 

finalidade de conhecer as várias possibilidades do 

que se pode fazer com o Myo.  

No jogo de quebra-cabeça apresentado, o gesto 

Double Tap é utilizado para iniciar o jogo. Os gestos 

Wave Left e Wave Right são utilizados para 

selecionar as peças do quebra-cabeça para a 

esquerda e para a direita, respectivamente. Para 

mover as peças até o grid, utiliza-se o gesto Fist, e 

para encaixar as peças do quebra-cabeça no grid, 

utiliza-se o gesto Fingers Spread. 

Para o desenvolvimento do jogo, foi utilizada a 

game engine Unity 3D, por oferecer diversos 

recursos de computação gráfica necessários para 

implementação do projeto, além de possuir plugin de 

compatibilidade com o dispositivo vestível Myo. 

Também foi utilizada a linguagem de programação 

C#, por ser de fácil compatibilidade com o software 

Unity 3D.  

Após esses procedimentos, pode-se desbloquear 

o software, colocar o Myo no braço do usuário, 

efetuar a calibração do dispositivo e usar os 

movimentos do braço da pessoa, ao invés de mouse 

e teclado. 

Dessa forma, foram substituídos os comandos 

que utilizam o mouse e teclado no jogo por gestos 

do usuário, para que o sistema seja usado com o 

dispositivo vestível Myo. 

 

4. UTILIZAÇÃO DO JOGO 
 

A Figura 2 apresenta a Interface Gráfica do 

Usuário (GUI) principal do “Quebra-cabeça com 

Myo”. No menu inicial, há três opções de níveis do 

jogo: Iniciante, Intermediário e Avançado. 

 

 
Figura 2. Menu inicial do jogo. 

 

Ao selecionar o nível “Iniciante”, é exibido o 

jogo de quebra-cabeça 2 x 2, ou seja, com quatro 

peças, conforme pode ser visto na Figura 3. 

 

 
Figura 3. Tela inicial do Nível Iniciante. 

 

As peças do jogo ficam do lado esquerdo da 

tela. Para arrastar as peças para o grid do quebra-

cabeça, é preciso fazer gestos com o braço que está 
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utilizando o dispositivo vestível Myo até concluir o 

nível atual do jogo. 

Após a conclusão do nível do quebra-cabeça, é 

exibida a mensagem “Nível Concluído” juntamente 

com a pontuação e o número de tentativas erradas do 

usuário durante o jogo, conforme pode ser 

observado na Figura 4. Há também a opção de 

retornar ao menu inicial para selecionar outro nível 

do jogo. 

 

 
Figura 4. Nível do jogo concluído. 

 

Ao escolher o nível “Intermediário”, é 

apresentado o jogo de quebra-cabeça 3 x 3, isto é, 

com nove peças. A Figura 5 apresenta a Tela inicial 

do Nível Intermediário, em que o jogo está em 

resolução, uma vez que algumas peças já foram 

inseridas no grid do jogo. 

 

 
Figura 5. Nível Intermediário do jogo em resolução. 

 

A Figura 6 apresenta o nível “Avançado” do 

jogo concluído. 

 

 
Figura 6. Nível Avançado concluído. 

 

5. APLICAÇÃO DO JOGO 
 

Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Federal de Uberlândia (Número do 

Parecer: 1.790.475), os pesquisadores responsáveis 

por este estudo entraram em contato com os pais e 

responsáveis de pacientes da AACD da Unidade 

Uberlândia-MG, com o intuito de convidá-los a 

participarem desta pesquisa em questão. Por se tratar 

de uma pesquisa com participantes menores de 

idade, antes do início do estudo, além da assinatura 

do Termo de Assentimento por parte do participante, 

todos os responsáveis assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Após todos os esclarecimentos prévios aos 

responsáveis e as crianças, e assinaturas dos termos 

previamente mencionados, foram incluídas nesta 

pesquisa 10 crianças com deficiência física em um 

dos membros superiores, bem como os seus 

responsáveis. 

As crianças apresentavam idade entre oito a 

treze anos, de ambos os sexos. Em relação a faixa 

etária uma criança apresentava 8 anos e outra 9 anos, 

as demais encontrou-se com duas em cada faixa 

etária a seguir: de 10, 11, 12 e 13 anos. Em relação 

ao sexo, seis participantes eram do sexo feminino e 

quatro eram do sexo masculino. 

Após a execução do jogo, foi aplicado ao 

participante da pesquisa um questionário sobre a 

avaliação da utilização do jogo mediada pelo 

dispositivo vestível Myo.  

O questionário para avaliação da utilização de 

jogos mediada pelo dispositivo Myo foi elaborado a 

partir de um questionário para avaliação de jogos 

educacionais, proposto por (SAVI et al., 2010). Ele 

foi escolhido porque aborda diversas características 

importantes sobre a jogabilidade com crianças, entre 

elas: motivação, atenção, relevância, confiança, 

satisfação, experiência do usuário, imersão, desafio, 

habilidade, competência, conforto, interesse, 

divertimento, aprendizado e conhecimento. Dessa 

forma, o questionário foi adaptado, reduzindo-o para 

20 perguntas. Além das questões já existentes no 

questionário de (SAVI et al., 2010), foram incluídas 

outras perguntas sobre o Myo, com a finalidade de 

abordá-lo melhor nos testes e investigar quais são os 

seus impactos na pesquisa.  
 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As 10 crianças que participaram da pesquisa 

possuem deficiência física congênita (desde o 

nascimento), ocasionada por malformação durante a 

gestação: 5 crianças possuíam agenesia de mão 

direita (CID Q71.3 - Ausência congênita de mão e 

de dedos) e outras 5 possuíam hipoplasia de falanges 

(CID Q71.8 - Outros defeitos de redução do membro 

superior). As crianças possuem outras deficiências 
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também, podendo ser físicas (nos membros 

inferiores), mentais ou cardiovasculares. 

Apesar de não ter sido um critério pré-

estabelecido para participar da pesquisa, nenhum dos 

participantes conhecia o Myo, ou seja, o bracelete foi 

uma novidade para todas as crianças envolvidas nos 

testes. O desconhecimento prévio do jogo, aqui 

apresentado, é justificado pelo fato deste ser uma 

abordagem inovadora (FERNANDES, 2017). 

Referente às respostas sobre o grau de 

experiência das crianças com tecnologia, 

computadores, tablets e celulares, nove crianças 

referiram utilizar muitíssimo e uma a utilizar muito. 

Dessa maneira, percebe-se que os participantes da 

pesquisa usam dispositivos tecnológicos de modo 

intensivo, apesar de possuírem deficiência no 

membro superior, estando as crianças com 

deficiências físicas participantes incluídas na 

denotiva de que como a TA evolui a cada dia que 

passa e esta passou a estar cada vez mais presente no 

nosso dia-a-dia das pessoas (FERNANDES, 2017). 

Porém, os pais disseram que seus filhos gostam 

de utilizar esses aparelhos apenas em casa, com a 

família. Em ambientes externos, elas têm vergonha 

de mostrar a sua limitação motora no membro 

superior para pessoas desconhecidas, devido ao 

receio de preconceito e rejeição. Segundo Matos 

(2016), estes temores fazem com que os pais em 

determinadas vezes deixem de sair para lazer, a fim 

de evitar situações constrangedoras, uma vez que 

atitudes preconceituosas contra pessoas com 

deficiência ainda são encontradas em toda 

sociedade, sendo que reações impróprias e hostis são 

frequentes.  

Assim, frente a estas situações enfrentadas por 

estas famílias, faz-se necessário um trabalho de 

educação emocional constante com as crianças com 

deficiência, pois estas caraterísticas 

comportamentais e de desenvolvimento contribuem 

para que tenham mais vulnerabilidade afetiva e 

dificuldades de autocontrole e autorreconhecimento 

emocional. Faz-se necessário investigar se o uso de 

novas tecnologias, por meio da criatividade poderia 

auxiliar um processo de facilitação da autoaceitação 

por parte das pessoas com deficiência e ao despertar 

interesse de outras pessoas, diminuir as reações 

supersticiosas destas (FERNANDES, 2017). 

Todas as crianças referiram ter sido muito 

confortável a utilização do dispositivo Myo e terem 

se esforçado muitíssimo para ter bons resultados nos 

jogos, dessa forma, além de querem muitíssimo 

jogar novamente. Pode-se observar que todos os 

participantes da pesquisa apreciaram o conforto do 

dispositivo vestível, sendo que isto pode ser um dos 

motivos facilitadores a estarem interessados e 

motivados a jogar e concluir o jogo com maior 

pontuação.  O uso da tecnologia aplicada a este 

público, a qual entende as limitações e potencializa 

as capacidades das pessoas com deficiência pode ser 

uma maneira de estimular o lazer e a consciência da 

capacidade corporal nesta população, acarretando 

diretamente benefícios ao seu bem-estar, 

consequentemente à sua saúde, em seu caráter mais 

amplo. 

Observou-se que algumas crianças apresentaram 

um comportamento similar ao jogar com ambos os 

braços, porém outras apresentaram maior 

dificuldade de controlar o jogo com o braço que 

possui a deficiência, informações que demonstram 

perspectivas positivas de aceitação, em especial pelo 

fato das crianças estarem utilizando ou tentando 

utilizar o membro com deficiência, já que 

atualmente o processo de reabilitação passou cada 

vez mais a estimular a realização de suas tarefas com 

o membro não acometido. 

Outo fator observado foram as declarações dos 

pais ou responsáveis das crianças, que presenciaram 

a realização dos testes. Estes, em sua maioria, 

gostaram da utilização de jogos mediados pelo 

dispositivo Myo, pois acreditam que esta prática 

estava auxiliando na melhoria da funcionalidade do 

membro com deficiência e principalmente da 

aceitação da mesma. A preocupação dos pais 

referente a independência funcional dos 

participantes, está presente também em outros pais 

de crianças com deficiência, onde eles afirmam que 

a apreensão surge inclusive em relação as projeções 

com relação ao futuro, como a escola e o trabalho.  

A maioria dos responsáveis alegou que, apesar 

do tratamento já realizado com os filhos, 

acompanhamento com por uma equipe 

multidisciplinar composta por psicólogos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ainda é 

muito difícil para as crianças lidar com a deficiência, 

pois as crianças possuem muita vergonha e 

transparecem sentir-se diferentes das demais pessoas 

e ainda apresentam sentimento de incapacidade com 

frequência, diante de determinadas atividades. 

Todavia, na participação desta nova atividade 

realizada por eles, percebeu-se que as crianças se 

sentiram motivadas a utilizar o braço com 

deficiência. 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Os resultados provenientes dos testes realizados 

mostram que Myo pode ser uma boa alternativa para 

prover acessibilidade para pessoas com deficiência 

nos membros superiores. Assim, tornar os jogos 

digitais mais acessíveis para esse público é 

relevante, pois pode proporcionar maior acesso ao 

entretenimento digital, além de maior 

desenvolvimento e utilização do membro, podendo 

também auxiliar no processo de promoção da 

consciência corporal. Dessa forma, dentre os 

benefícios, discutidos na literatura, que o ato de 
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jogar pode proporcionar às pessoas, cita-se esta 

acessibilidade para as pessoas. 

A escolha do jogo de quebra cabeça se mostrou 

adequada para os testes pois os participantes 

demonstraram, por meio de suas respostas, que o 

jogo foi bom, estimulante e atendeu as expectativas. 

Foi importante a escolha de um jogo simples em 

virtude da faixa etária dos participantes, bem como 

possíveis problemas neurológios apresentados pelos 

mesmos. Assim, eles puderam empreender uma 

maior carga cognitiva na utilização do Myo e não na 

aprendizagem do jogo, uma vez que o Myo era uma 

novidade para todos os participantes.  

A utilização do Myo foi bem aceita. Os 

participantes se sentiram confortáveis e conseguiram 

interagir com o jogo alcançando os objetivos 

propostos pelo mesmo. Apesar de terem apresentado 

uma dificuldade moderada na utilização do Myo, 

este fato não interferiu na motivação e no 

envolvimento dos participantes com o jogo. Eles 

relataram que tiveram uma experiência divertida ao 

jogar. Dessa forma, percebe-se que o Myo pode ser 

utilizado como um dispositivo para melhorar a 

acessibilidade aos jogos digitais de pessoas com 

deficiência física nos membros superiores. Nessa 

perspectiva, tornando os jogos mais acessíveis, 

também se espera uma maior utilização dos jogos 

digitais pelo público alvo desta pesquisa. Assim, este 

público poderá usufruir dos benefícios da utilização 

dos jogos apresentados na literatura. 

Portanto, verifica-se que o objetivo proposto no 

início deste trabalho foi alcançado, uma vez que a 

utilização de jogos mediados pelo dispositivo 

vestível Myo se mostrou eficiente no uso de jogos 

digitais para pessoas com deficiência física nos 

membros superiores, proporcionando maior 

autonomia e acessibilidade ao entretenimento 

digital. 

Logo, diante dos resultados referentes aos testes 

efetuados com pacientes e os questionários 

respondidos por eles, pode-se afirmar que é uma 

modalidade terapêutica inovadora para a promoção 

da consciência corporal, e também pode incentivar 

na criação de novos objetos de estudo e sistemas na 

área médica. 
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Resumo: As empresas construtoras no Brasil têm buscado industrializar e racionalizar o processo construtivo 

tornando-o mais eficiente. Nesse sentido, o sistema Light Steel Framing (LSF) configura uma boa opção para 

solucionar esta problemática. Embora este sistema esteja amplamente difundido em grandes cidades o mesmo 

não acontece nas cidades menores. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é acompanhar a aplicação 

deste sistema em uma obra na cidade de Catalão-GO. A revisão bibliográfica acompanhada de estudo de caso 

se configura como o método desta pesquisa. O estudo de caso consistiu na observação da execução da obra e 

coleta de informações durante um período de dez meses. Este acompanhamento permitiu identificar as fases 

construtivas desta tipologia e os momentos em que são realizadas algumas adaptações de projeto. As 

informações obtidas na literatura serviram como base para estas observações. Verifica-se ainda que no 

município de Catalão o sistema LSF, apesar de ser novo no mercado regional e haver fatores que limitam o seu 

uso, pode vir a ser um sistema construtivo atrativo. Este trabalho propicia o início desta reflexão. 

 

Palavras-chave: Método construtivo. Industrialização da construção. Estruturas metálicas. Light Steel 

Framing. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

No Brasil as edificações são executadas 

predominantemente com aplicação de métodos 

convencionais que possuem a baixa produtividade e o 

grande desperdício como desvantagens. Porém, com 

o objetivo de sanar estes problemas e atender a uma 

demanda populacional crescente, as empresas 

construtoras têm buscado sistemas mais eficientes de 

construção (CRASTO, 2005). 

Freitas e Crasto (2006) explicam que o uso de 

novas tecnologias permite a industrialização e 

racionalização do processo possibilitando a alteração 

da situação atual. 

Dentre as opções de sistemas de construção 

destaca-se o Light Steel Framing (LSF) que vem se 

desenvolvendo no país e possui materiais e mão de 

obra disponíveis. Neste contexto, o presente trabalho 

visa realizar uma revisão bibliográfica sobre este 

sistema construtivo, e a partir disto observar e analisar 

a aplicação do método no município de Catalão-GO. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  
 

O sistema construtivo Light Steel Framing (LSF) 

é composto por vinculações de perfis de aço 

galvanizado formados a frio que constituem um 

esqueleto estrutural cujo propósito é sustentar e dar 

forma a edificação (RODRIGUES, 2006). Deste 

modo, devido ao uso de elementos pré-fabricados e 

industrializados em grande parte do sistema LSF, a 

estrutura e seus subsistemas permitem uma 

construção a seco em um curto período de tempo. 

Considerar a inter-relação entre os subsistemas 

que compõem o método construtivo LSF (estrutura, 

fundação, isolamento, fechamento interno e externo, 

instalações elétricas e hidráulicas), utilizar insumos 

adequados e mão de obra especializada garantem a 

correta funcionalidade e qualidade da edificação 

(CONSUL STEEL, 20--). 

 

2.1 Vantagens e Desvantagens do Uso do LSF 

 

O LSF possui características que o diferencia dos 

demais sistemas construtivos apresentando 

vantagens, de acordo com Crasto (2005), como: a 

resistência do aço é mais homogênea (garantida) uma 

vez que sua produção é industrial e segue padrões 

normativos de controle de qualidade o que permite 

maior precisão dimensional e melhor desempenho da 

estrutura; devido à leveza dos perfis a sua montagem, 

manuseio e transporte são facilitados; minimização 

do desperdício de água por ser uma construção a seco 

(este sistema não utiliza água no processo de 

execução, ao contrário de outros sistemas 

construtivos como, por exemplo, estrutura de 

concreto armado, alvenaria de blocos e revestimento 

argamassado de paredes). Outros pontos podem ser 

acrescentados: o uso dos painéis de gesso acartonado 

facilita a execução das instalações elétricas e 

hidráulicas; gera a redução do tempo de execução da 

obra; promove o incremento de reciclagem do 

material (o aço não perde suas propriedades e pode 

ser totalmente reciclado por mais de uma vez); e a 

grande escala de produção de perfis formados a frio 

facilita a aquisição dos insumos (CRASTO, 2005).  
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Coelho (2014) aponta ainda vantagens nos 

aspectos ambientais e sociais. Na primeira 

perspectiva, o benefício acontece no processo de 

fabricação dos insumos em que não é preciso utilizar 

água; na diminuição da emissão de partículas no ar 

devido a adoção do sistema LSF; e no uso de 

equipamentos rotacionais e pneumáticos que 

apresentam menos ruídos. Já na segunda vertente, a 

vantagem é proporcionada através da inserção de 

profissionais com mobilidade reduzida e da mão de 

obra feminina em determinadas fases da obra, já que 

o manuseio e movimentação dos insumos é facilitada 

por se tratar de uma estrutura leve. 

Por outro lado, existem algumas desvantagens no 

método LSF como, por exemplo, a limitação no 

número de pavimentos que podem ser construídos. 

Lima (2008) aponta a viabilidade do uso da 

construção modular sem reforço estrutural em até 5 

pavimentos. Todavia, Souza (2014) indica que a 

aplicação do método LSF em mais de 4 pavimentos 

promove gastos com soluções para reforços e 

adaptações da estrutura aos esforços gerados 

tornando o uso do sistema inviável economicamente. 

Além disso, nota-se que ainda há resistências 

culturais a respeito da inserção de novas técnicas no 

ramo da construção civil. Ainda faltam domínio do 

método construtivo pelos profissionais de projeto e 

mão de obra qualificada, implicando na pouca difusão 

do método LSF (SOUZA, 2014). Outro aspecto 

destacado por Campos (2014), que pode inviabilizar 

o uso do sistema, é a concentração da maioria dos 

fornecedores e mão de obra capacitada na região 

sudeste do Brasil o que acarreta no aumento dos 

custos com transporte e locomoção de operários. 

 

2.2 Método de Construção 

 

Os três principais métodos de construção em LSF 

são: stick-framing (construção tradicional); panelised 

(construção em painéis); e modular (construção 

modular). O “stick-framing” foi o primeiro método de 

construção industrializada a ser utilizado, onde a 

estrutura é montada conectando-se os perfis metálicos 

com uso de parafusos de aço no próprio local, 

aumentando a flexibilidade e reduzindo as 

necessidades de planejamento. Já os métodos 

“panelised” e “modular” vêm sendo cada vez mais 

empregados devido a adequabilidade da construção 

em LSF para pré-fabricação industrial de unidades 

modulares, a consequente rapidez em grandes 

construções e o alto controle de qualidade dos 

materiais utilizados na obra (SANTOS, 2017). 

 

2.3 Aplicações do Método Construtivo LSF 

 

De acordo com Consul Steel (20--), o uso do 

sistema LSF proporciona ao projetista a flexibilidade 

de desenhar sem restrições e planejar etapas de 

reformas e ampliações nas obras. Com isso, este 

método construtivo pode ser aplicado em residências 

unifamiliares, edifícios residenciais e comerciais, 

hotéis, hospitais, clínicas, escolas, unidades 

modulares e retrofit de edificações (CRASTO, 2005). 

 

2.4 Etapas Construtivas em LSF 

 

2.4.1 Fundação 

 

A escolha da fundação depende das 

características do solo e das cargas transferidas da 

superestrutura para a mesma. As fundações do tipo 

radier e sapata corrida constituem uma boa opção 

para obras em LSF uma vez que os elementos 

estruturais possuem peso menor que os utilizados no 

método convencional e consequentemente solicitam 

menos a infraestrutura. 

De acordo com Gomes (2007), a fundação radier 

funciona como uma laje de concreto armado que 

transmite as solicitações da estrutura para o solo. Os 

elementos que compõem este tipo de fundação é a laje 

contínua de concreto e as vigas no contorno da laje e 

sob os locais de instalação dos painéis estruturais, 

conforme o projeto. 

Por outro lado, as sapatas corridas são indicadas 

em locais onde a distribuição da carga é contínua ao 

longo das paredes e podem ser executadas em 

concreto armado, blocos de concreto ou alvenaria 

(SANTIAGO, FREITAS E CRASTO, 2012). 

A superestrutura deve ser ancorada 

adequadamente na fundação a fim de evitar 

movimentos de translação ou tombamento da 

estrutura ocasionados pela pressão do vento 

(CRASTO, 2005). Deste modo, a ancoragem pode ser 

executada das seguintes formas: química com barra 

roscada, com fita metálica, fixação com barra do tipo 

“J” e com chumbadores do tipo parabolt ou 

wedgebolt. Geralmente, são utilizados conectores de 

ancoragem nos encontros de painéis, permitindo o 

reforço da ligação fundação-estrutura e o esquadro 

dos painéis. Souza (2014) destaca ainda que deve-se 

utilizar impermeabilizantes nesta ligação para que 

não ocorra a transmissão de umidade para a estrutura, 

tornando o sistema durável e estanque. 

 

2.4.2 Painéis 

 

No sistema LSF os painéis podem ter função 

estrutural ou não. Quando suportam as cargas 

solicitantes da estrutura, interna ou externamente à 

edificação, são considerados estruturais ou auto-

portantes. Por outro lado, quando são utilizados como 

elemento de fechamento externo ou divisória interna 

são definidos como não-estruturais (SANTIAGO, 

FREITAS E CRASTO, 2012). 

Os painéis estruturais são aqueles submetidos a 

carregamentos devido: ao peso próprio e demais 
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elementos que compõem a estrutura; e a sobrecarga 

ocasionada pela utilização e pelas pressões de vento. 

Desta maneira, a sua função é resistir, absorver e 

transmitir estes esforços à fundação. Os painéis são 

compostos por elementos verticais e horizontais 

denominados montantes e guias, respectivamente 

(CRASTO, 2005). 

Os montantes têm a função de transmitir as 

cargas verticais por contato direto através de suas 

almas e geralmente são espaçados com distância entre 

400 e 600 mm. Quando a edificação é composta por 

mais de um nível, os montantes são alinhados de 

modo que suas seções transversais sejam coincidentes 

entre um patamar e o outro. Já as guias têm a 

finalidade de fixar os montantes para formação do 

painel estrutural (CRASTO, 2005). 

Os painéis não-estruturais são aqueles que 

suportam apenas o seu peso próprio e não as cargas 

da estrutura. Quando utilizado em divisórias internas, 

os perfis de aço dos montantes e guias possuem 

seções menores. Mas, quando aplicado em 

fechamento externo os perfis possuem seções 

equivalentes ao dos painéis com funções estruturais 

(SANTIAGO, FREITAS E CRASTO, 2012).  

 

2.4.3 Lajes e Coberturas 

 

As lajes podem ser dos tipos seca ou úmida. As 

lajes secas são compostas por placas OSB (Oriented 

Strand Board) ou cimentícias aparafusadas na 

estrutura metálica que compõe o piso. Pode-se aplicar 

lã mineral e manta de polietileno entre as placas e as 

vigas de piso para melhorar o isolamento acústico. Já 

a laje úmida é desenvolvida com o uso de telhas 

galvanizadas que funcionam como fôrmas para 

aplicação de uma camada de 4 a 6 cm de concreto 

simples (GOMES, 2007). Segundo Souza (2014) o 

sistema LSF permite a execução de diversos tipos de 

coberturas, sendo possível escolher desde coberturas 

planas até coberturas inclinadas mais complexas. Isto 

posto, a decisão pelo tipo de telhado a ser executado 

fica condicionado à critérios estéticos e projetuais.  

 

2.4.4 Fechamento Vertical e Isolamento Termo-

Acústico 

 

De acordo com Crasto (2005) os elementos 

utilizados para o fechamento vertical da estrutura 

funcionam como uma “pele”, sendo posicionados 

externamente aos painéis. Existem diversas técnicas 

de fechamento disponíveis, mas a aplicação de 

componentes industrializados que propiciam uma 

obra “seca” constituem a opção mais adequada para o 

sistema LSF. No Brasil os produtos disponíveis para 

fechamento são: as placas OSB (Oriented Strand 

Board), a placa cimentícia, o gesso acartonado e os 

painéis metálicos. Para o presente estudo destaca-se a 

aplicação externa e interna das placas OSB e o gesso 

acartonado, respectivamente. 

Quando as placas OSB são utilizadas para o 

fechamento externo é necessário protegê-las da 

umidade e da água com uma membrana, 

independente do revestimento aplicado, garantindo 

assim a estanqueidade e a correta ventilação das 

paredes. Além disso, é preciso proteger as placas de 

fechamento tanto externo quanto interno do contato 

direto com a fundação, e para isto pode-se utilizar 

uma fita seladora nas guias dos painéis. O 

revestimento aplicado no fechamento pode ser o 

siding vínilico ou a argamassa. 

Lima (2008) explica que as placas de gesso 

acartonado são constituídas de gesso revestido com 

lâminas de cartão. Como são vedações leves 

permitem boa trabalhabilidade e facilidade na 

montagem e juntamente com os perfis de aço 

compõem o subsistema drywall. 

O isolamento termo-acústico consiste na 

aplicação de material isolante no espaço vazio entre o 

painel estrutural metálico e as placas de fechamento. 

Este material pode ser lã de vidro/pet/rocha e/ou EPS 

(poliestireno extendido). Quanto maior a quantidade 

de camadas aplicadas destes materiais, melhor será o 

isolamento térmico e acústico da edificação 

(GOMES, 2007). 

 

3. METODOLOGIA 
 

O presente trabalho foi desenvolvido no 

município de Catalão-GO com o estudo de caso da 

instalação da nova sede da Unimed estabelecida em 

um terreno de 7276,26 m² e área construída de 1384 

m².  

A metodologia aplicada consistiu em revisão 

bibliográfica (primeiro momento) acerca do assunto e 

na observação da execução da obra e coleta de 

informações referentes à aplicação do método LSF, 

aquisição de insumos e contratação da mão de obra 

(segundo momento). Finalizando com a análise e 

interpretação dos dados obtidos (com base na 

fundamentação teórica).   

O acompanhamento do estudo de caso teve 

duração de dez meses (novembro de 2016 até agosto 

de 2017). Destaca-se que a obra da Unimed teve 

início em março de 2016 e sua previsão de término 

foi estendida de fevereiro de 2017 para setembro do 

mesmo ano. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1. Execução da Obra 

 

O método de construção em LSF adotado pela 

construtora foi “stick-framing”. No caso desta obra, 

os perfis foram cortados na fábrica com os 

comprimentos estabelecidos no projeto estrutural, 
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conforme a solicitação do Engenheiro responsável. A 

partir disto, a estrutura foi montada no local da obra 

(Figura 1). 

 
Figura 1. Estrutura montada com o método stick-framing. 

 
Fonte: Autoria própria, (2017) 

 

Para o início da obra foram realizados serviços 

preliminares, incluindo a limpeza, aterro e 

compactação do terreno. 

A partir disto, foi realizada a fundação. O tipo 

definido foi sapata corrida com armadura de aço CA-

50. As sapatas foram posicionadas sob os locais de 

instalação dos painéis estruturais para absorver o 

carregamento destes elementos e posteriormente 

transmiti-los ao solo. Além disto, para auxiliar na 

distribuição dos carregamentos da superestrutura para 

a fundação fez-se um contrapiso armado em toda área 

de construção. 

Os painéis foram compostos por perfis de aço 

Full Hard. Conforme a Isoeste Metálica© (2017), 

estes perfis proporcionam a execução de estruturas 

rígidas e ao mesmo tempo leves devido a sua alta 

resistência e pequena espessura.  

A fim de evitar o movimento da edificação, foi 

aplicada ancoragem por meio de chumbadores do tipo 

parabolt entre as guias dos painéis e a fundação. Para 

reforçar esta ligação acrescentou-se os conectores de 

ancoragem que foram unidos aos montantes por 

parafusos de aço (Figura 2). Destaca-se que a 

impermeabilização da ligação infraestrutura-

superestrutura foi garantida com a pintura de asfalto 

oxidado nas guias (Figura 3).  

 
Figura 2. Ilustração do conector de ancoragem. 

 
Fonte: Autoria própria, (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Guias pintadas com asfalto oxidado. 

 
Fonte: Autoria própria, (2017) 

 

A vedação interna foi executada com placas de 

gesso acartonado. Já para o fechamento vertical 

externo foram utilizados, na seguinte ordem: 

membrana de vapor e água, OSB estrutural, placas de 

EPS de alta densidade para isolamento termo-

acústico, tela de fibra de vidro e reboco polimérico 

(Figura 4). Evidencia-se que a tela é utilizada para 

auxiliar no tratamento das juntas e garantir a 

aderência da argamassa de cobrimento. Enquanto o 

reboco polimérico é composto por areia, cimento e 

polímero acrílico para proporcionar flexibilidade e 

impermeabilidade.   

 
Figura 4. Fechamento vertical externo da estrutura. 

 
Fonte: Autoria própria, (2017) 

 

A edificação possui um mezanino que terá 

função de depósito para armazenamento dos 

acessórios utilizados na piscina. Com isso, optou-se 

por realizar a laje do tipo seca neste local, ou seja, 

utilizou-se placas OSB estruturais aparafusadas nas 

vigas de piso. O edifício apresenta também uma laje 

seca posicionada no centro da estrutura que serve de 

suporte para máquinas condensadoras do ar-

condicionado. Nesse sentido, a laje tem o propósito 

de facilitar a manutenção das mesmas. 

A cobertura é composta por estrutura de treliças 

de perfis de aço, placas de EPS de alta densidade e 

telhas metálicas trapezoidais (Figura 5). As placas de 

EPS funcionam como isolantes térmico e acústico.  
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Figura 5. Estrutura da cobertura. 

 
Fonte: Autoria própria, (2017) 

 

4.2. Logística de Insumos e Mão de Obra 

 

Inicialmente, a Unimed contratou a construtora 

para realizar todos os serviços necessários na obra. 

No entanto, devido as taxas tributárias decorrentes de 

questões contratuais, ora os serviços eram contratados 

pela Unimed e ora pela construtora. Destaca-se que 

todos os serviços foram supervisionados pela 

construtora a fim de garantir o atendimento das 

especificações necessárias para a execução do 

projeto. 

Os contratos de mão de obra para a construção 

não foram todos realizados com empresas de Catalão. 

Embora serviços como terraplenagem, instalações 

elétricas e acabamento tenham sido prestados por 

empresas do município, a mão de obra do método 

LSF (estrutura, vedação, cobertura e laje) foi 

contratada de Goiânia, capital do estado, que fica a 

cerca de 260 km da cidade de estudo. 

Em relação a aquisição de materiais, a 

construtora optou por comprar de diversas 

localidades do Brasil, buscando economia e garantia 

de qualidade. Os perfis de LSF e as placas de EPS 

vieram de Anápolis-GO, os parafusos foram 

comprados no estado do Rio Grande do Sul, o 

impermeabilizante asfáltico em Uberlândia-MG e 

apenas materiais comuns a diversos métodos 

construtivos foram adquiridos em Catalão, como 

areia, aço CA-50, concreto usinado, entre outros. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método construtivo LSF é relativamente novo 

em Catalão, sendo a Maxion Engenharia a pioneira na 

cidade. Nota-se que o mercado local e do entorno 

ainda não conseguem suprir por completo as 

necessidades de uma obra deste gênero, já que a 

maioria do material e mão de obra específicos para 

esse tipo de construção vem de outras localidades. 

Outro fator que ainda retarda o emprego do LSF 

no município é a resistência cultural, exemplo disto é 

que a obra estudada não foi inicialmente idealizada 

com a aplicação dessa técnica, pelo contrário, foi uma 

proposta feita pela construtora.   

Por fim, verifica-se os seus benefícios quanto a 

redução do tempo de execução, menor uso de água e 

desperdícios de materiais, fazem com que os custos 

mais elevados com insumos e o acréscimo com o 

transporte não sejam limitantes para o emprego do 

sistema construtivo na região. 

Acredita-se que este trabalho contribua para o 

início da discussão acerca dos ônus e bônus da 

aplicação deste sistema construtivo em cidades de 

porte similar à de Catalão. 
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Resumo: O texto a seguir tem por objetivo apresentar uma pesquisa envolvendo crianças com deficiência 

intelectual. Partindo do pressuposto que essas crianças têm condições de serem alfabetizadas, a mesma foi 

desenvolvida em uma escola pública, esta é uma escola regular que oferta o ensino infantil e o ensino 

fundamental I, recebendo crianças com deficiência intelectual, duas crianças foram participantes dessa pesquisa 

sendo uma diagnosticada com autismo de seis anos de idade, e a outra com retardo mental grave de nove anos de 

idade. O objetivo da pesquisa foi analisar o aprendizado dessas crianças bem como estimular a leitura e escrita 

das mesmas, além de sensibilizar a professora regente para a necessidade de estimular o processo de leitura e 

escrita, possibilitando o desenvolvimento do ensino aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 
    A elaboração deste trabalho se deu através de 

uma pesquisa que relata experiências vivenciadas 

com crianças que apresentam deficiência 

intelectual. Para o desenvolvimento dessa pesquisa 

traçamos os seguintes objetivos: melhorar o 

domínio/ aprendizagem de leitura/ compreensão das 

crianças com deficiência Intelectual além de 

estimular o ensino/ aprendizagem da leitura e da 

escrita para essas crianças e como objetivos 
Específicos: Estimular/sensibilizar a professora 

para a necessidade de ensinar as crianças com 

deficiência intelectual o processo de leitura e 

escrita; contribuir para que ocorra o ensino/ 

aprendizagem da leitura e da escrita das crianças 

com deficiência Intelectual. Estamos diante de uma 

sociedade grafocentrica e para atender as demandas 

que essa sociedade determina, é fundamental que 

todo individuo tenha o domínio da linguagem oral e 

escrita, pois é através deste domínio que o ser 

humano constrói seu processo de ensino 
aprendizagem.                              

 

   Nesta perspectiva é importante ressaltar a 

importância do domínio da leitura e da escrita, 

segundo Maria Elisa Rodrigues Moreira e Elaine 

Andreia Gonçalves Moreira da Rocha; 

 
Frente às exigências de uma sociedade 
grafocêntrica e tecnológica, o sistema 
educacional brasileiro encontra-se, hoje, 
diante do desafio de alfabetizar letrando. 
Concretizar tal proposta é assegurar aos 

alunos, desde cedo, não só a apropriação do 
sistema alfabético-ortográfico, mas também 
condições do uso da língua nas práticas 
sociais de leitura e escrita. ( MOREIRA e 
ROCHA, 2013, p.02). 

 

          Assim todas as crianças independentes de 

suas condições físicas ou intelectuais são 

imprescindíveis que elas conheçam o mundo da 

leitura e escrita, conforme a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos todas as 

crianças tem direito ao acesso á educação. 

 

2. METODOLOGIA 
   O presente trabalho foi desenvolvido no ano 

de 2016, sendo empreendido em uma escola 

pública, uma escola regular que foi fundada em 
1981, a mesma encontra situada no município 

de Catalão Goiás, sendo mantida 

exclusivamente pelo município de Catalão, 

oferecendo o ensino da educação infantil 

(jardim I e II) e ensino fundamental I (1° ano 

ao 5° ano), nos períodos vespertino e matutino.  

   No que se refere na escolha da escola para 

desenvolver nossa pesquisa, não foi uma 

escolha aleatória, entre outras escolas visitadas 

optamos por uma escola publica regular 

ofertando o ensino fundamental I, e contendo 

crianças com deficiência intelectual, as quais 
poderiam ser participantes desta pesquisa, para 

atender nossos objetivos. Cabe ressaltar a 

necessidade de compartilhar experiências 

vivenciadas junto a essas crianças. Foram 

selecionadas duas crianças para participar da 

nossa pesquisa, o Victor contendo seis anos de 

idade cursando o 1° ano do ensino fundamental 

I, diagnosticada com autismo e o Marcelo de 

nove anos de idade cursando o 3° ano do 

ensino fundamental I, com retardo mental 

grave. A primeira criança citada faz 
acompanhamento em uma escola especial que 

oferece atividades de vida diária (AVD) no 
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contra turno que não esta na escola regular, esta 

criança apresenta dificuldades na linguagem 

oral e inquietação constante, segundo a família 

ela faz uso de medicamentos para controlar um 

pouco a agitação e ajudar no desenvolvimento 

dos seus exercícios pedagógicos na escola, 

diante dessa situação percebemos que o Victor 

é uma criança inteligente, reconhece as letras 

do seu nome, cores e algumas letras do alfabeto 

e dos números, gosta de desenhar, pintar, e 
montar quebra-cabeça, mas é muito intolerante 

não consegue se envolver em uma atividade 

como as outras crianças, seu relacionamento 

social com os colegas é bem sereno. Já a 

segunda criança apresenta dificuldades na 

leitura e escrita, reconhece poucas letras e a 

escrita é pouca desenvolvida, ate pelo fato de 

ter a coordenação motora comprometida devido 

à deficiência, é uma criança espontânea, dócil, 

muito tímida, mas se socializa bem com as 

pessoas a sua volta, embora não consiga 
acompanhar a turma, esta criança manifesta 

grande interesse pela matemática 

principalmente na área da aritmética, não nos 

foi repassado se essa criança usa medicamentos 

e se faz atendimento educacional especializado. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

  A pesquisa foi realizada na escola citada de 

maneira objetiva, para desenvolver a mesma 

iniciamos por visitas em escolas em busca de 

crianças que encaixasse no perfil esperado, 
após algumas visitas encontramos uma escola 

que analisou a proposta da pesquisa e nos 

concedeu a oportunidade de desenvolver o 

trabalho com as crianças com deficiência 

intelectual. O segundo passo foi conhecer as 

crianças e averiguar o diagnóstico de cada uma, 

ao realizar essa sondagem percebemos que uma 

das crianças já tinha sido sujeito de outra 

pesquisa que realizamos no ano anterior em 

uma escola especial. 

   Através da observação foi possível analisar o 
comportamento de cada uma das crianças em 

sala de aula que fazia parte da nossa pesquisa, 

vivenciar o cotidiano dessas crianças foi 

fundamental para desenvolver atividades que 

permitisse alcançar nossos objetivos, 

lembrando que as atividades foram realizadas 

de acordo com as atividades do currículo 

escolar, fazendo apenas algumas adaptações 

para que o conteúdo se tornasse mais claro e 

compreensivo, com o intuito de facilitar o 

desenvolvimento da leitura e escrita.  

   Com a criança do 1° ano trabalhamos apenas 
desenhos e leitura de livros infantis, além de 

auxiliar nas atividades proposta pela professora 

regente da sala, ao questionar a mesma sobre as 

dificuldades que ela se encontrava em relação 

ao processo de alfabetização dessa criança, ela 

respondeu que a agitação e a falta de 

concentração dificultavam esse processo, 

percebemos que na escola especial a criança 

apresentava um melhor desempenho nas 

atividades trabalhadas, se interagia com as 

atividades e ficava menos agitado. 

   Já com a criança do 3° ano realizamos 

algumas atividades de alfabetização, pois ela 

não conseguia acompanhar o conteúdo da 

turma, desenvolvemos atividades como 

reconhecer as letras do alfabeto, identificar 
figuras representativas, diferenciar figuras por 

cores, tamanho e formas, comparação de 

números e quantidades, e leituras de livros 

infantis para estimular a leitura. Mediante aos 

conteúdos trabalhados em sala de aula agente 

copiava as atividades do quadro e transcrevia 

em uma folha com letras em bastão para que 

essa criança pudesse tentar acompanhar as 

atividades da turma, já que na letra cursiva ela 

não conseguia reconhecer as letras, segundo a 

professora esta criança é bem tranqüila e todos 
os alunos da sala oferecem ajuda nas atividades 

com intuito de incentivar a criança a se 

desenvolver.  

   Ambas as crianças tiveram um progresso 

mesmo que em passos lentos, pois toda criança 

precisa de um tempo para se desenvolver e a 

criança com deficiência intelectual precisa de 

um suporte a mais como motivação, incentivo, 

estímulos, recursos pedagógicos adaptados e 

reconhecimento de suas capacidades, porém no 

inicio do ano essa crianças contavam com um 

professor de apoio, mas no segundo semestre 
devido à transição de governo municipal, a 

escola ficou sem esse recurso dificultando o 

desenvolvimento das crianças que necessitam 

desse suporte.  

   Não existe uma receita ou fórmula pronta e 

acabada para ensinar crianças especiais, o mais 

importante é acreditar nas perspectivas de 

ensino aprendizagem que possibilite o 

desenvolvimento da leitura e escrita dessas 

crianças. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
    Atualmente as tecnologias e condições que 

temos para estimular a aprendizagem das 

crianças com deficiência intelectual é bastante 

ampla, se comparada com as gerações 

anteriores, que considerava o ser humano com 

deficiência física ou intelectual sem nenhuma 

perspectiva de vida, sendo estes excluídos da 

sociedade. 

   No Brasil somente após o século XX que a 

educação especial foi reconhecida, nos dias 

atuais a progressão dos direitos humanos e a 
políticas públicas de inclusão se tornaram as 

principais aliadas pela conquista da igualdade 

das pessoas com necessidades especiais, mas 

por mais que essa educação tenha sido 

difundida no país, a luta pelos direitos e 
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permanência das crianças nas escolas regular 

foi constante.  

   Sabemos que para o individuo adquirir sua 

autonomia e exercer a cidadania é primordial 

que ele tenha acesso a leitura e escrita, pois 

vivemos em uma sociedade centrada na escrita, 

visto que a deficiência intelectual seja 

evidenciada pela dificuldade da aprendizagem 

e um retardo no desenvolvimento cognitivo, ela 

não impede que crianças com deficiência 
intelectual desenvolvam suas habilidades 

pedagógicas, elas precisam de oportunidade, 

motivação e recursos adaptados que facilite seu 

processo de aprendizagem, sendo assim a 

família e a escola são os responsáveis em 

facilitar o ensino aprendizagem para essas 

crianças, fazendo valer o direito de serem 

incluídas na escola e na sociedade.  

 

   Segundo Rita de Cássia de Ávila Fumegalli, 

 
 A escola deve atuar como facilitadora da 
comunicação e da difusão de informações 
sobre deficiência, visando a estimular a 
inclusão social, a melhoria da qualidade 
de vida e o exercício da cidadania das 
pessoas com deficiência. (FUMEGALLI, 
2012, p. 22). 

 

 Ainda segundo a autora, 

 
Incluir uma criança na escola significa 
proporcionar a todos os alunos o 
aprendizado de conviver com a 

diversidade, sem anula- lá. Embora todos 
soubessem que a inclusão como 
imaginamos e idealizamos não é a mesma 
que vemos na pratica. (FUMEGALLI, 
2012, p. 33).  

 

    Assim para que as crianças com deficiência 

intelectual consigam alcançar os mesmos fins 

educativos que as outras crianças, tornam-se 

fundamental que elas sejam aceitas com suas 

limitações promovendo recursos adaptados que 

facilite o ensino aprendizagem. 
 

    A inclusão escolar é uma das primeiras 

conquistas que as famílias que tem crianças com 

alguma deficiência desejam alcançar, que essas 

crianças tenham a oportunidade de conhecer o 

mundo da leitura e escrita, o aprender a ler e 

escrever é um saber que provém da escola, e o 

maior receio dessas famílias é se a escola ira 

receber seus filhos com suas limitações, e se o 

ensino será ofertado por igual para todas as 

crianças, independente de suas deficiências.  
 

   Nesta perspectiva a autora Sahda Marta Ide, 

discorre sobre a inquietação das famílias, 

 
Aprender a ler e escrever é uma das 
metas mais almejadas pelas famílias de 

crianças deficientes mentais. No ingresso 

dessas crianças na escola esta a 
expectativas de seus pais, no sentido de 
que, na aprendizagem de ler, escrever e 
calcular, sejam diminuídas as distancias 
que separam estas crianças das normais 
(IDE, 1991, p.43) . 

 

    As dificuldades encontradas na aprendizagem 

escolar das crianças com deficiência intelectual 

podem estar relacionadas com a falta de motivação, 

estímulos, recursos pedagógicos adaptados e acesso 

aos bens sociais, disponibilizar esses recursos para 

essas crianças é fundamental para seu 

desenvolvimento cognitivo, mas mesmo com toda a 
progressão dos dias atuais, as pessoas com 

deficiência física e intelectual são rotuladas e 

estigmatizadas pela sociedade, a qual ainda não esta 

preparada para conviver com a diversidade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

    Neste trabalho abordamos a temática sobre a 

leitura e escrita para crianças com deficiência 

intelectual, ao depararmos com uma sociedade 

grafocentrica percebemos a necessidade do 

domínio da linguagem escrita e oral. Neste 
sentido é de grande relevância que essas 

crianças conheçam o universo da leitura e 

escrita.   Através das analises deste trabalho 

percebe se, que toda criança com deficiência 

intelectual tem condições de desenvolver suas 

habilidades e serem alfabetizadas como toda 

criança considerada normal, elas apenas 

precisam de métodos diferenciados que possa 

facilitar sua aprendizagem. Levando em 

consideração o que foi vivenciado na escola 

junto a essas crianças acreditamos que elas são 
capazes de serem alfabetizadas e conquistar sua 

autonomia, assim conseguimos alcançar parte 

dos nossos objetivos propostos. 

   Dessa forma concluímos que ao desenvolver 

essa pesquisa, adquirimos novos 

conhecimentos que se deu a partir de 

experiências compartilhadas junto a essas 

crianças, também nos foi concebida a 

oportunidade de conhecer o cotidiano escolar 

das crianças com deficiência intelectual, que 

nos levou a pensar em caminhos possíveis a ser 

percorridos para que elas alcancem o ensino 
aprendizagem, as crianças participantes dessa 

pesquisa tiveram bom desempenho dentro dos 

limites e do tempo de cada um, visto que cada 

criança é única e tem suas especificidades. Não 

existe um paradigma a ser seguido, oferecer 

recursos de apoio e estratégias diferenciadas é 

primordial para o desenvolvimento dessas 

crianças.  
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Resumo: O feedback é atualmente um dos fatores mais preocupantes para os profissionais de recursos 

humanos. Nesse sentido, diversos estudos são realizados por profissionais que buscam compreender a 

importância do feedback no relacionamento das pessoas, em especial no ambiente de trabalho. Assim, este 

artigo teve como objetivo apresentar um levantamento bibliométrico abordando o feedback nas organizações e 

seus impactos na vida do trabalhador. Para o alcance desse objetivo foram realizadas buscas em diversas fontes 

de publicação e selecionadas as principais que abordam o feedback organizacional. Por fim, O número de 

artigos encontrados mostra que a utilização dos métodos quantitativos é bem difundida, quando o assunto 

abordado é o feedback organizacional. Em relação à explanação das revistas analisadas, verifica-se que são 

poucas aquelas que se interessam pelo estudo do feedback das pessoas nas organizações, o que limitou este 

artigo a analisar os estudos publicados pela JOBM. Assim sendo, verificou-se uma carência de estudos 

científicos que abordem o feedback organizacional como um todo, sendo que a comparação entre os principais 

métodos empregados pelos pesquisadores ressaltam que os testes paramétricos são os mais aceitos nesta linha 

de pesquisa, uma vez que exige que se estabeleça parâmetros a serem seguidos durante o processo de 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Feedback; Comportamento organizacional; Colaboradores. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O feedback é atualmente um dos fatores 

mais preocupantes para os profissionais de 

recursos humanos. Caso o desempenho dos 

colaboradores seja apreciado de forma negativa, 

o resultado ou feedback também pode 

prejudicar o sucesso dessas pessoas nas 

organizações. As posturas desses indivíduos 

variam de acordo com o ambiente e clima de 

trabalho.  

Nesse sentido, diversos estudos são 

realizados por profissionais que buscam 

compreender a importância do feedback no 

relacionamento das pessoas, em especial no 

ambiente de trabalho. Vários experimentos são 

desenvolvidos contando com a participação de 

profissionais de diversos setores empresariais, 

principalmente por aqueles que buscam um 

melhor relacionamento no ambiente de trabalho, 

visando compreender o desempenho das pessoas 

na organizacional. 

Sendo o feedback um fator que pode levar 

ao aumento da produção, quando bem 

trabalhado e aplicado no ambiente 

organizacional. No que se refere a clientes 

internos, estes se configuram como principal 

ativo organizacional e, quando geridas de forma 

devida, se apresentam como fator promotor de 

vantagem competitiva, uma vez que, um 

colaborador motivado, consequentemente, 

primará quanto ao atendimento ou superação 

das expectativas dos clientes externos. Na visão 

de Chapman (1996), qualquer que seja o 

negócio ou ramo da organização, a análise 

quanto ao aspecto humano é vital, tendo em 

vista que são transmissores e representante da 

imagem, valores e princípios da instituição.  

O desenvolvimento deste artigo se justifica 

na importância de se realizar um levantamento 

bibliométrico, abordando o feedback no 

ambiente organizacional. Dependendo do 

resultado obtido, torna-se fundamental que 

novas pesquisas sejam realizadas priorizando o 

impacto do feedback na vida do trabalhador.  

Como objetivos específicos ressaltam-se: 

conceituar feedback; apresentar os principais 

tipos de estudos utilizados pelos pesquisadores 

quando o foco de estudo é o feedback 

organizacional; identificar as metodologias 

empregadas nestes estudos; descrever os 

resultados obtidos quando se utiliza a pesquisa 

empírica e quantitativa. 
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Para o alcance desses objetivos segue-se um 

levantamento de fontes bibliográficas que 

abordam o feedback organizacional e seus 

impactos na vida do trabalhador. Em seguida, 

uma seleção das revistas que possuem maior 

número de artigos que versam sobre o assunto 

deste estudo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para realização deste estudo e, 

consequentemente, visando atingir os objetivos 

propostos, a primeira etapa encetará na revisão 

bibliográfica a partir da leitura seletiva e 

exploratória, contemplando vários autores que 

discutem sobre tema que serão norteadores e 

irão servir de fundamentação e promoção de 

subsídios necessários.  

Para tanto, foi selecionado o material 

disponível nas plataformas ANPAD 

(Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração), Scielo, Google 

acadêmico, CAPES e JOBM (Journal Of 

Organizational Behavior Management), os quais 

foram identificados pela palavra chave: 

Feedback Organizacional. 

Na busca de norteadores científicos, que 

darão o devido amparo e sustentação para a 

realização deste trabalho, foi realizada uma 

pesquisa na plataforma JOBM, através do 

descritor feedback organizacional. Dos quais 

foram encontrados um total de 482 artigos.  

Mediante análise esse número reduziu para 

87 artigos, dos quais foram analisados sobre 

dois critérios: a) O primeiro critério utilizado foi 

a realização de pesquisas de revisão sobre 

feedback dentro do contexto organizacional; ou 

seja, aqueles que narram e expliquem o assunto 

indicado; b) o segundo critério foi a seleção de 

artigos que envolveram feedback e acurácia, ou 

seja, aqueles que tiveram relação indireta com o 

feedback. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos foram devidamente classificados 

e analisados, e os primeiros resultados referem-

se a quantidade de periódicos encontrados sendo  

3 na ANPAD, 6 no scielo, 40.400 no Google 

acadêmico, 50 na CAPES e 482 na JOBM. 

Posteriormente foi realizada uma análise, com o 

intuito de selecionar os artigos que versam 

efetivamente sobre tema em epígrafe, foram 

encontrados por plataformas 10 artigos no 

Google acadêmico e 87 na plataforma da JOBM 

e 0 artigos na ANPAD, Scielo e CAPES. 

Mediante apresentação dos dados foi 

possível perceber que existem poucas pesquisas 

que envolvem o tema feedback. Os quais se 

encontram em número mais significativo na 

Journal Of Organizational Behavior 

Management (JOBM). Dentro deste contexto, é 

cabível mencionar que a Journal Of 

Organizational Behavior Management teve 

como seu principal percursor Skinner (1953), 

tendo em vista o surgimento do Behaviorismo 

Radical. Para Moreira e Medeiros (2008), essa 

escola de pensamento fomenta o estudo do 

comportamento do indivíduo, com relação ao 

ambiente que circunda. Motivo pelo qual 

também é conhecida como Análise 

Experimental do Comportamento ou Análise 

aplicada do comportamento. 

Em 1977, surge a JOBM tendo como 

objetivo apresentar e divulgar as produções, 

pesquisas e aplicações da análise do 

comportamento no âmbito organizacional. 

Não obstante, é pertinente mencionar que a 

Análise do Comportamento e Trabalho tem 

apresentado relevantes frutos nas organizações 

em diversos ramos, com diversas publicações e 

pesquisas, sendo ainda pouco conhecidas ou 

exploradas no cenário brasileiro. 

 

3.1. Pesquisas de Feedback na Journal Of 

Organizational Behavior Management 

 

Os resultados da análise estão descritos na 

tab. 1, onde a primeira coluna refere a 

plataforma consultada; a segunda coluna 

apresentada os resultados obtidos através da 

análise sob o critério a; enquanto a terceira 

coluna refere-se aos resultados encontrados 

mediante análise sob o critério b. 

 

Tabela 1. Análise dos artigos encontrados na 

JOBM 

Plataforma Pesquisas de 

revisão de 

Feedback 

Feedback e 

acurácia 

 

JOBM 

 

54.02 

 

45,97 

Org: Fernanda Leão, (2017). 

 

Conforme mostra a tab. 1, dos artigos 

selecionados na plataforma JOBM, 54,02% 

abordam diretamente uma revisão sobre 

feedback, enquanto que 45,97% abordam 

indiretamente o tema em foco. 

Quanto aos delineamentos para o 

desenvolvimento destas pesquisas, dos artigos 

selecionados na plataforma JOBM, apenas 

19,54% são teóricos e a maioria, ou seja, 

80,45% são empíricos. 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa 

científica o pesquisador pode utilizar diferentes 

delineamentos de pesquisa. Dentre os 87 artigos 

que integram o fenômeno feedback 

organizacional, foi possível identificar 
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diferentes tipo de análises estatísticas utilizados 

pelos autores destes artigos. A tab. 2 aponta um 

panorama dos tipos de estudos identificados 

nestes artigos. 

 

Tabela 2: Tipos de estudos 

TIPOS DE 

ESTUDOS 

QUANTIDADE 

DE ARTIGOS 

SELECIONADOS 

– JOBM 

TOTAL 

% 

Experimental 52.0 59,77% 

Quase 

experimental 

28.0 32,18% 

Ex post facto 07.0 08,04% 

Total Geral 87.0 99,99% 

Org: Fernanda Mesquita, (2017). 

 

De acordo com a tab. 2 dentre os artigos 

selecionados, 59,77% apresentam estudo 

experimental, ou seja, o pesquisador estabelece 

relações causais entre variáveis com mais 

facilidades, sendo que uma dessas variáveis é 

manipulada de forma sistemática 

(independente), abordando qual efeito exerce 

sobre as demais variáveis (dependentes). Porém, 

uma parcela de 32,18% desenvolve estudos 

quase experimentais, ou seja, os pesquisadores 

trabalham com variáveis que não podem ser 

manipuladas diretamente. Já uma pequena 

parcela composta por 08,04% de pesquisadores 

optaram pelo tipo de estudo “ex post facto”, que 

o pesquisador identifica as situações que 

ocorreram naturalmente e trabalha sobre elas 

como se tivesse mantido algum controle sobre 

elas; trata-se de uma pesquisa experimental por 

estudar as variáveis existentes em cada caso.  

Quanto aos métodos quantitativos de 

análise de dados, foi possível obter os seguintes 

resultados:  

Tabela 3: Métodos quantitativos de análise de 

dados 

Métodos quantitativos Total % 

Amostragem 19,54% 

Teste paramétrico  35,63% 

Teste não paramétrico 27,58% 

Teste estatístico 17,24% 

Total Geral 99,99% 

Org: Fernanda Mesquita, (2017). 

 

De acordo com a tab. 3, dos principais 

métodos quantitativos utilizados pelos 

pesquisadores que abordam o feedback 

organizacional, a maioria optou pelos testes 

paramétricos (35,63%), que oferecem 

oportunidades para trabalhar com uma amostra 

pequena, podendo abranger até 30 unidades, e 

exigem que a amostra tenha uma distribuição 

normal. Já, outra parcela de 27,58% de 

pesquisadores optou pelos testes não 

paramétricos, os quais não exigem uma 

distribuição normal e oferecem oportunidades 

para opção de conclusões mais conservadoras, 

podendo trabalhar com uma amostra acima de 

30. Também foi possível verificar que uma 

parcela de 19,54% de pesquisadores optou pelos 

testes de amostragem, que corresponde a um 

processo de obtenção de amostra dentro de uma 

população. Por fim, verifica-se que outra 

parcela optou pela adoção de métodos 

estatísticos em seus estudos, sendo uma parcela 

de 17,24% de pesquisadores; esse tipo de 

método exige a descrição do tamanho da 

amostra e a descrição dos resultados obtidos no 

final da pesquisa.   

  

3.2. Intepretação dos resultados  

 

Dos 47 artigos analisados sob o critério de 

pesquisas de revisão sobre o feedback, um 

possui como objetivo geral avaliar a preferência 

de alunos de graduação para feedback onde era 

apresentado um gráfico de retorno em 

percentagem do desempenho incorreto contra o 

feedback em percentagem do desempenho 

correto. Este estudo foi aplicado em 108 

estudantes de graduação. Num primeiro 

momento a metade dos alunos receberam um 

questionário online contendo feedback através 

de gráficos em percentagem de desempenho 

incorreto, enquanto a outra metade receberam 

feedback sobre seu desempenho correto através 

de gráficos de percentagem; em uma segunda 

etapa a ordem foi contrária. Através deste 

estudo, chegou-se a conclusão que a maioria dos 

participantes preferiram o feedback sobre o 

desempenho correto.  

Tendo como objetivo geral verificar os 

efeitos do feedback diário e semanal, uma 

pesquisa identificou quatro comportamentos de 

serviços críticos e passou a medi-los 

diariamente. Através de um projeto ABC, foi 

introduzido o feedback semanal e 

posteriormente o feedback diário. A conclusão 

sugeriu que os comportamentos críticos 

melhoraram mediante o feedback semanal, no 

entanto ao inserir o feedback diário o 

comportamento melhorou significativamente. 

O feedback é um processo de comunicação, 

que estabelece trocas entre os diversos autores 

envolvidos, por este motivo Almeida (2000), 

enfatiza a importância de se estabelecer uma 

comunicação interna na organização, sendo esta 

condição essencial que determinará o 

funcionamento. Não obstante, o feedback pode 

ser entregue por diversas fontes, capazes de 

gerar efeitos sobre o desempenho. O estudo 

descrito a seguir ressalta os efeitos de diversas 

fontes. 

Desta maneira, o objetivo geral desta 

pesquisa era investigar os efeitos de diferentes 
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fontes de feedback para o desempenho, sobre a 

qualidade e quantidade em função do 

desempenho de digitar. Pretendeu-se realizar 

uma comparação entre efeitos das fontes, 

frequência ou mídia utilizada para o feedback. 

Os resultados apontaram que qualificações para 

a exatidão do desempenho rendeu os resultados 

globais maiores. 

A variedade de aplicações do feedback, 

principalmente dentro do contexto 

organizacional se faz extensiva, pois através 

desse mecanismo de comunicação oferecido ao 

indivíduo sobre o seu desempenho, é possível 

que o funcionário reveja seu comportamento, 

tornando possível a correção de atitudes que 

podem ser prejudiciais a organização, de acordo 

com Rego (2010). Motivo pelo qual o feedback 

tem sido empreendido em vários estudos, 

conforme descrito abaixo. 

Totalizando 105 estudantes de graduação, 

dos quais foram selecionados para participar de 

uma tarefa de processamento de cheque 

bancário. Tendo como objetivo geral esclarecer 

os componentes que são imprescindíveis para a 

eficácia máxima, através de quatro condições: 

(a) de avaliação combinadas e feedback 

objetivo, (b) feedback avaliativo sozinho, (c) 

feedback objetivo sozinho, e (d) nenhum 

feedback. Após os sujeitos passarem pela 

atividade, chegou-se a conclusão que a 

combinação de feedback objetivo e avaliativo 

apresentou o desempenho máximo. 

Os autores Timothy D. Ludwig, Jay 

Biggs, Sandra Wagner e E. Scott Geller (2002), 

empreenderam um estudo, onde se pretendeu 

verificar a ocorrência de condução segura aos 

entregadores de pizza de um restaurante 

mediante o feedback.  Os participantes desta 

pesquisa foram 82 entregadores, que foram 

divididos em duas lojas experimentais e logo 

após as observações iniciais foram inseridos 

comentários semanais sobre a conduta destes, 

gerando então pontuações todas as vezes que os 

entregadores apresentavam uma postura correta. 

No final de cada semana, a equipe que atingia 

maior pontuação era recompensada. A 

conclusão deste estudo foi que a equipe que 

recebeu a recompensa teve maior aumento no 

desempenho, no entanto, a equipe que não 

conseguiu a recompensa também apresentou 

conduta segura durante a competição.  

O feedback utilizado dentro do contexto 

organizacional, pode visar a otimização das 

atividades laborais. Nesse sentindo, outra 

pesquisa pretendeu analisar os efeitos do 

feedback global e do feedback específico sobre 

o desempenho de segurança, entre trabalhadores 

da construção civil. Foi implantado um projeto 

ABCB, que apresentava a seguinte sequência de 

condições em 21 trabalhadores: linha de base 

(A), o feedback global (B), feedback específico 

(C), e feedback global (B). Os resultados 

apontaram que o feedback global apresentou 

maior impacto sobre o desempenho de 

segurança. 

Para Peterson (1982), a função do feedback 

encontra sua definição junto à história de 

reforçamento dos indivíduos. Em um processo 

de reforçamento, o reforço positivo é 

apresentado, a fim de fortalecer e incentivar a 

resposta aprendida, que neste caso é 

representado pelo feedback.  

Nessa perspectiva, iremos mencionar um 

estudo que examinou os efeitos do feedback 

durante um processo de mudança, em 3 equipes 

de 5 funcionários em um armazém de 

distribuição de móveis. Para tanto, foram 

analisados documentos contendo as taxas de 

erros dos funcionários, atribuindo uma medida 

de qualidade. Durante o processo de mudança 

foi introduzido o feedback de desempenho em 

ambas as equipes de forma imediata, diária e 

semanal. A equipe A e B apresentaram 

significativa redução de erros, enquanto a 

equipe C não apresentaram redução da taxa de 

erro significativo. 

Cabe salientar que o feedback pode ser 

empregado como instrumento de motivação e 

aprendizagem, reforçando assim o 

comportamento considerado apropriado pela 

organização e enfraquecendo a resposta 

inapropriada. Desta maneira, os autores Katrina 

M Brown, B. S. Willis e Dennis H. Reid (1981), 

realizaram uma pesquisa em uma instituição de 

retardo mental, cujo objetivo era verificar o 

efeito de retorno verbal (feedback) pelo 

supervisor e o feedback verbal sobre o 

desempenho da equipe realizada pela 

instituição. Quando a aprovação e o feedback 

imediato foi apresentado pelo supervisor, 

apresentou-se um aumento de interações, ou 

seja, de comportamento adequado.  

Faz-se necessário o conhecimento por parte 

dos colaboradores de seu desempenho, a fim de 

propiciar desenvolvimento a estes. A estratégia 

do feedback é amplamente utilizada para 

melhorar comportamentos de segurança no 

trabalho. Em um experimento o feedback foi 

fornecido aos funcionário sobre a frequência 

real de acidentes, durante 43 semanas. Ao findar 

da 43º semana, a taxa de acidentes tiveram uma 

redução de 5% na unidade experimental. 

Cabe salientar que, no que se refere ao 

comportamento individual no âmbito 

organizacional, um grande apanhado é regido 

por regras ou normas previamente estabelecidas. 

Nessa perspectiva, Clampitt (1991), ressalta que 

as pessoas gostam de saber como está o seu 

desempenho e o que pode ser melhorado, por 

esta razão o feedback poderá promover a 
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motivação dos indivíduos, assim como de 

aprendizagem onde é consentido ajustar 

qualquer deficiência. 

Diante do exposto, os autores Eunjeong 

Yu, Kwangsu Moon, Shezeen Oah e Yohaeng 

Lee (2013), através do feedback e um sistema 

de observação, pretendia-se avaliar a eficácia 

desses procedimentos em 4 trabalhadores de 

escritório, com o intuito de melhorar a postura 

sentada segura. Para dois participantes: o 

feedback retardado de baixa densidade foi 

introduzida depois da linha de base e feedback 

imediato de alta densidade foi acrescentado na 

próxima fase. Para os outros dois participantes, 

a sequência foi invertida. Os resultados 

apresentaram o feedback imediato de alta 

densidade, como instrumento mais eficaz para 

melhorar a postura sentada segura. 

Muito se discute sobre os efeitos do 

feedback, no entanto, os efeitos deste no 

desempenho de trabalhadores, não foram 

avaliadas sistematicamente. Através da revisão 

de 126 aplicações de retorno, foi possível 

avaliar cada pedido de feedback em termos de 

coerência dos seus efeitos. Resultados 

indicaram que: (1) o feedback não melhora o 

desempenho de forma uniforme; (2) a adição de 

recompensas e / ou a criação de procedimentos 

para o feedback objetivo melhora a consistência 

de seus efeitos; e (3) algumas características de 

retorno são mais consistentemente associada 

com um melhor desempenho do que outros. 

Com o intuito de diminuir erros de uma 

linha de base, uma pesquisa empreendeu a 

implantação de uma ferramenta de tecnologia de 

voz. Através de um projeto AB, em que era 

oferecido feedback imediato quando ocorria 

erros a 132 trabalhadores, durante 6 semanas de 

linha de base e 8 semanas decorreram a fase de 

intervenção. Os resultados apontaram uma 

redução de erros de 2,44 erros por 1.000 casos 

para 0,94 erros por 1.000 casos, essa redução 

deu-se através da tecnologia de voz que fornecia 

feedback imediato quando ocorria o erro. 

O feedback por ser avaliado mediante várias 

variáveis, uma dessas variáveis diz respeito a 

fonte, ou seja quem ofereceu o feedback. Em 

um estudo pretendeu-se avaliar a eficácia de 

duas fontes de feedback: 1 – supervisores; 2 - 

especialistas em procedimentos de evacuação de 

incêndios. Este estudo foi realizado em adultos, 

durante ensaios de treinamento de evacuação de 

incêndios. Em um primeiro momento, os 

membros da equipe de cuidados diretos foram 

ensinados a realizar o treinamento, e os 

percentuais de ensaios medidos durante o 

período de linha de base, posteriormente o 

feedback era entregue por um supervisor ou por 

um especialista. Todavia, os resultados 

indicaram que independente da fonte, a 

percentagem de tentativas de treino 

aumentaram. 

Sabe-se que um comportamento inadequado 

pode implicar em prejuízos para a organização. 

Em um estudo realizado por John Austin, Maria 

Lynn Kessler, John E. Riccobono e Jon S. 

Bailey (1996), com o intuito de examinar os 

efeitos do feedback e reforço no custo do 

trabalho e comportamentos de segurança, dois 

estudos foram administrados. Cada item recebeu 

uma feedback gráfico e verbal sobre o seu 

desempenho do dia anterior, em função a um 

objetivo específico, e reforços tangíveis foram 

oferecidos a quem cumpriu com os 

determinados objetivos. O primeiro estudo 

refere-se ao grupo que recebeu reforço 

monetário baseado na economia de trabalho, ao 

findar de cada semana. Na condução do 

primeiro estudo, apresentou-se a conclusão que 

houve uma redução dos custos de trabalho de 

64%, em que a equipe recebeu feedback diário e 

reforços monetários. O segundo estudo foi 

apresentado uma lista de verificação utilizado 

para medir o comportamento de segurança dos 

membros da equipe, que receberam feedback 

diário sobre o seu desempenho de segurança e 

também folgas aos que ultrapassaram 80% dos 

itens concluídos na lista de verificação. Os 

resultados apontaram um aumento de 51% dos 

comportamentos em conformidade de 

segurança. 

Não obstante, é cabível mencionar que o 

feedback pode ser apresentado associado a 

recompensas tangíveis, como por exemplo o 

dinheiro. Nesta perspectiva, Tracy Cook  e 

Mark R. Dixon (2006), empreenderam um 

estudo, cujo participantes eram três empregados 

de supervisão de uma agência de serviço social. 

Tendo como objetivo examinar os efeitos de 

feedback de desempenho, no qual foram 

utilizados três procedimentos de feedback 

diferentes:  gráfico de feedback comparativo 

individual e feedback verbal, o feedback gráfico 

e uma loteria por recompensas financeiras. Ao 

inserir o programa de incentivo financeiro 

houve um aumento considerável no desempenho 

dos funcionários. 

Durante a implementação de um programa 

de Controle de Qualidade e Controle Estatístico 

de Processos (SPC), foi inserido o feedback 

como estratégia sobre o desempenho dos 

funcionários de uma oficina mecânica. Para 

tanto, foram registrados os comportamentos 

envolvidos no SPC e como intervenção foi 

implantado o feedback sobre a execução. Na 

segunda fase, ou seja, de intervenção foi 

registrado um aumento significativo de 

percentagem de componentes do processo de 

SPC. 
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Diante de diversas mudanças ocorridas no 

contexto socioeconômico, as organizações 

passaram a reconhecer que seu maior "capital" 

são os colaboradores. De acordo com 

Chiavenato (2014), as pessoas se configuram 

em principais parceiros, sejam clientes internos 

(colaboradores) ou externos (público alvo). 

Todavia, existem comportamentos desses 

colaboradores que são considerados impróprios 

e que podem gerar prejuízos. Nesse sentido, 

como um mecanismo de comunicação o 

feedback poderá fornecer informações 

importantes acerca do comportamento do 

indivíduo, uma vez que ele está inserido em um 

processo produtivo.   

Há um número significativo de condutas 

consideradas inadequadas pelas organizações, 

portanto, como estratégia para aumentar a 

frequência de quatro comportamentos 

específicos de atendimento ao cliente, um 

estudo foi empregado em três vendedores numa 

loja de departamentos. Primeiramente foram 

registrados os comportamentos dos vendedores 

quando estavam aproximando do cliente, que 

foram considerados quatro passos fundamentais 

para a realização de uma venda. Como tática, 

foi introduzido o feedback, resultando em uma 

melhoria significativa na frequência dos quatro 

comportamentos de atendimento. 

Com relação ao processo produtivo, uma 

empresa varejista empreendeu como estratégia 

sobre o desempenho, a inserção de um painel de 

avaliação que informava as equipes de seleção 

dos pedidos a quantidade de tarefas que haviam 

sido concluídas, no entanto, também era 

informada a quantidade de tarefas que estavam 

na fila. Os resultados apontaram um aumento 

expressivo na atuação em que foram fornecidos 

o feedback imediato.  

Numa empresa de fabricação de borrachas, 

Connie J Wittkopp , John F. Rowan e Alan 

Poling, pretendiam melhorar o tempo utilizado 

numa máquina de set-up através de um pacote 

de tratamento, que consistia em feedback 

verbal. A intervenção incidia em informar ao 

funcionário se ele havia executado as etapas 

devidamente. Contudo, foi necessário 

determinar o tempo preciso de utilização da 

máquina de set-ups e informa-los aos indivíduos 

que participaram deste estudo. Os resultados 

desta intervenção indicaram que o tempo médio 

semanal de set-up permaneceu abaixo do nível 

durante a intervenção.  

 

4. Considerações finais 

 

Este artigo mapeou a produção científica 

com enfoque quantitativo a respeito do feedback 

como principal fator que influencia no 

comportamento dos indivíduos nas 

organizações. O desenvolvimento deste artigo 

baseou-se nos artigos publicados pela JOBM   e 

que têm como principal objeto de estudo o 

feedback organizacional.  

O número de artigos encontrados mostra 

que a utilização dos métodos quantitativos é 

bem difundida, quando o assunto abordado é o 

feedback organizacional. Em relação à 

explanação das revistas analisadas, verifica-se 

que são poucas aquelas que se interessam pelo 

estudo do feedback das pessoas nas 

organizações, o que limitou este artigo a 

analisar os estudos publicados pela JOBM.  

Assim sendo, verifica-se uma carência de 

estudos científicos que abordem o feedback 

organizacional como um todo, sendo que a 

comparação entre os principais métodos 

empregados pelos pesquisadores ressalta que os 

testes paramétricos são os mais aceitos nesta 

linha de pesquisa, uma vez que exige que se 

estabeleça parâmetros a serem seguidos durante 

o processo de desenvolvimento da pesquisa.  

Também foi possível identificar que os 

estudos empíricos e os testes experimentais 

possuem maior aceitação entre os pesquisadores 

que se interessam pela compreensão do 

feedback organizacional. Novas pesquisas 

devem ser realizadas nesta área, visando maior 

explanação dos métodos quantitativos e sua 

importância quando se interessa pelo estudo do 

feedback organizacional.  
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Resumo: O propósito deste texto e sua respectiva comunicação é proporcionar uma reflexão acerca de 

narrativas orais enquanto uma prática cultural que propicia uma ressignificação do passado, com projeções 

no presente e no futuro. Os narradores de Javé, por meio de suas memórias, fazem o exercício de relatar 

histórias sobre as origens do povoado a um escrevente-historiador, a pedido de um mentor, como estratégia 

de resistência e salvação da comunidade e do vilarejo. Nele, também pensamos acerca da linguagem e da 

língua como intimamente relacionadas à cultura e como instâncias dinâmicas, constituídas e perpassadas por 

questões históricas, sociais, econômicas, relacionais. Servimo-nos de uma metodologia bibliográfico-

interpretativa, tendo como materialidade de estudo o filme brasileiro “Narradores de Javé” (2003) e seu 

roteiro final (2008) como suporte para análise. 

 

Palavras-chave: Narrativas. Oralidade. Culturas. Língua. Discursos. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  

 

Nesse texto, produto da disciplina Estudos de 

Língua e cultura – ministrada pelas professoras Dra. 

Maria Helena de Paula e Dra. Vanessa Duarte  

Xavier, de modo condensado no segundo semestre 

de 2015, por meio do Programa de Pós-Graduação 

Stricto-Sensu Mestrado em Estudos da Linguagem –, 

procuramos estabelecer um rápido diálogo entre a 

narrativa cinematográfica Narradores de Javé 

(2003) e noções/conceitos de léxico, língua, 

linguagem, cultura, oralidade, escrita, tendo por base 

os seguintes autores: Albuquerque Júnior (2011), 

Capucho (2009), Câmara Jr. (2004), Coelho (1985), 

Ferreira (2008), Ilari e Cunha Lima (2011), Paula 

(2007), Saussure (1995), Sousa (2011).  

A trama do longa-metragem brasileiro estudado 

(formato DVD, 01h42min, colorido) desenvolve-se 

em torno da tentativa de uma comunidade não 

letrada em construir um livro-dossiê (escrito e 

científico), com as histórias orais de grande valor 

acerca da fundação do Vale de Javé, devido a uma 

iminente tragédia: a construção da barragem de uma 

usina hidrelétrica. É uma comunidade nordestina, 

ribeirinha, que vive das riquezas naturais do Rio São 

Francisco e está prestes a ser banida desse território, 

sendo acometida por inseguranças, incertezas e 

vários dramas (econômicos, sociais, relacionais). 

Luta, então, para que o vilarejo sofra tombamento e 

vire patrimônio histórico-cultural. 

  

2. METODOLOGIA  
 

Utilizamo-nos de uma metodologia 

interpretativa e bibliográfica.  

 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

A comunidade javelina e suas terras estavam 

ameaçadas pela construção da tal barragem, sem 

garantia de indenizações, pois na maioria as terras 

não possuíam escrituras. Foram adquiridas por meio 

de divisas cantadas, conforme expõe o narrador e 

personagem Zaqueu aos moradores do vilarejo: “um 

jeito de marcar as terras que o povoado herdou dos 

antigos, com os fundadores. Não carecia de 

documento nenhum. Era tudo cantado” (CAFFÉ; 

ABREU, 2008, p. 26-27). Pelas necessidades 

culturais, econômicas, sociais, históricas do 

povo(ado) de Javé até àquele momento em que se 

viram ameaçados, esse tipo de demarcação oral das 

propriedades era suficiente.  

Em Narradores de Javé, dependendo do ângulo 

que se olha, percebe-se, por exemplo, que o povo é 

tido como uma abstração, uma construção 

imaginária e também autoritária. É bem provável 

que os técnicos que viriam construir a barragem 

idealizavam uma “imagem de povo amorfo ou massa 

de manobra, ou seja, em algo a ser dirigido, visto e 

dito sempre por intermédio dos outros” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 350), pois os 

javelinos foram simplesmente comunicados, por 

intermédio de Zaqueu, dessa construção. Entretanto, 

por pouco tempo, os moradores do vilarejo tiveram a 

ilusão de que poderiam evitar a tragédia que estava 

ali, à espreita, e lutaram com muito empenho 

tentando produzir o livro-dossiê.  

A produção desse objeto da salvação se dá a 

partir das enunciações verbais e correspondentes 

performances de determinadas personagens-

narradoras (Vicentino, Deodora, Firmino, Daniel, 

Gêmeo e o Outro, Pai Cariá e o intérprete Samuel), 

que se reúnem com esse intuito em vários espaços e 
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vão relatando suas versões de história ao designado 

escrevente-historiador Antônio Biá, o pretenso autor 

na escrita do livro-dossiê (i)memorial com a(s) 

história(s) do Vale. Tomamos conhecimento, por 

meio dessas personagens (que se constituem 

narradoras nos e pelos discursos), de várias versões 

da e para a idealizada história de Javé. A maioria das 

versões tem como princípio agregador (nó de 

coerência) os nomes dos heróis/guerreiros Indalécio 

(e Mariadina), que ganham sentidos diferentes e 

diferenciados de acordo com cada narrativa. 

Nas formas de narrar, “os usos que fazemos hoje 

de uma palavra têm a capacidade de evocar os usos 

que fizemos ontem e em situações mais antigas” 

(ILARI; CUNHA LIMA, 2011, p. 23), propiciando 

comparações e generalizações. Cada narrativa – seja 

a de Zaqueu, a de Antônio Biá ou a dos demais 

narradores – foi iniciada a partir de um objeto ou 

termo específico: livro/escritura (Zaqueu), parte 

antiga e nova de Javé (Antônio Biá), garrucha de 

Indalécio (Vicentino), marca de nascença no corpo 

(Deodora) e assim por diante. Vemos, pois, que as 

estratégias e os recursos linguísticos são diferentes e 

os guerreiros/heróis representados em alguns casos 

se parecem, se modificam, mas em outros são 

totalmente opostos. Sendo assim, os sentidos 

atribuídos às palavras não são os mesmos, 

lembrando que elas possuem um sentido literal e que 

“esse sentido literal pode variar de pessoa para 

pessoa, de tempo para tempo, de contexto para 

contexto, e está sempre sujeito a ajustes” (ILARI; 

CUNHA LIMA, 2011, p. 27).   

A respeito do ato linguístico de narrar, Paula 

(2007, p. 96) esclarece-nos que “os sujeitos-

narradores também realizam cultura porque narrar 

sobre suas práticas exige ordenação de fatos e da 

relevância do que fazem cotidianamente”. Por meio 

deste ato, praticam cultura elegendo aquilo que é 

mais simbólico e mnemônico para eles. No caso do 

trabalho de Antônio Biá e dos relatos que ele colhe, 

o foco é/são a(s) história(s) de origem do povoado, 

tendo como fio condutor os guerreiros/heróis lá do 

começo, que se resumem a Indalécio (e Mariadina). 

Tanto é que Antônio Biá normalmente pronuncia as 

palavras, os nomes próprios, Indalécio e Mariadina, 

para ver que relações mnemônicas serão possíveis 

nos relatos-depoimentos.  

E as práticas culturais que os sujeitos-narradores 

de Javé tentam deixar como patrimônio não são 

apenas aquelas dos antepassados, mas práticas (re) 

significadas por elementos do presente desses 

próprios narradores, que têm tentado também serem 

heróis/heroína. Os narradores de Javé tentam 

estabelecer um elo entre o passado, o presente e o 

futuro; talvez sem o perceberem, entre várias 

culturas. No filme, de modo um tanto complicado e 

dramático, as culturas “se entrecruzam em diálogos 

mais ou menos conflituosos e as sociedades e os 

indivíduos se tornam progressivamente permeáveis a 

influências externas que em muito transformam a 

dinâmica cultural local e nacional” (CAPUCHO, 

2009, p. 1), a ponto de extinguir a comunidade ali 

existente e redefinir o cenário anterior. 

Torna-se necessário destacar que as culturas, as 

línguas e as linguagens são dinâmicas. “Tal como a 

língua, a cultura que a enforma e que é por ela (re) 

criada, é um fenómeno em permanente 

transformação, aberto a interacções com o exterior” 

(CAPUCHO, 2009, p. 5). Pensando na língua como 

patrimônio sócio-cultural, ela vive na mente/ 

memória dos falantes de dada comunidade/sociedade 

e não é ‘completa’ se considerarmos apenas um 

deles. É concomitantemente “um produto social da 

faculdade da linguagem e um conjunto de 

convenções necessárias, adotadas pelo corpo social 

para permitir o exercício dessa faculdade nos 

indivíduos” (SAUSSURE, 1995, p. 17). 

A língua, na maior parte das vezes, acontece por 

meio das palavras (signos) e “As palavras reflectem 

a sociedade que as criou, por isso elas constituem o 

ponto de encontro entre a língua e a cultura” 

(FERREIRA, 2008, p. 294). A língua está na cultura 

e a cultura na língua, o que se reforça por algumas 

afirmações de Câmara Júnior (2004, p. 58) a respeito 

do tema: “1) A língua é parte da cultura; 2) É, 

porém, parte autônoma [...]; 3) Explica-se até certo 

ponto pela cultura e até certo ponto explica a 

cultura”. De modo semelhante, a linguagem consiste 

em “um fato cultural” (CÂMARA JÚNIOR, 2004, 

p. 53), “implica ao mesmo tempo um sistema 

estabelecido e uma evolução: a cada instante, ela é 

uma instituição atual e um produto do passado” 

(SAUSSURE, 1995, p. 16). Não podemos nos 

esquecer também de que, assim com a linguagem, a 

língua não é transparente, “mas efeito da história” e 

o seu real é o “lugar do impossível” (SOUSA, 2011, 

p. 103).  

Relacionando língua e patrimônio, Ferreira 

(2008, p. 293) considera que “O que, na palavra 

criada, pertence sem qualquer dúvida ao património 

é o conjunto de processos utilizados na sua criação”. 

Para exemplificar, a personagem Antônio Biá parece 

um dicionário ambulante; inclusive, utiliza-se de seu 

vultoso léxico (vocabulário), para rir e esnobar dos 

outros. Faz inúmeras combinações linguísticas, 

brinca de montar e desmontar palavras; para ele, elas 

são “como brinquedos de montar e podem ser muito 

engraçadas” (ILARI; CUNHA LIMA, 2011, p. 17). 

Durante o filme, em várias falas suas, vimos sua 

criatividade acontecer. Entretanto, sabemos que o 

falante de uma língua (no caso a personagem em 

destaque), não cria termos novos nem o faz sob 

processos inéditos; ele se utiliza de processos 

disponíveis na língua, tais como derivações, 

composições, onomatopeias, metáforas, siglas etc. 

Mas é justamente a utilização da língua pelos 
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falantes que a faz se movimentar, ainda que o grupo 

social faça uma força contrária, coercitiva, para que 

um comportamento padrão/normativo seja seguido. 

Quando o falante nasce, ele fica/está imerso na 

sociedade e na língua que essa sociedade se utiliza e 

no modo como esses usos se dão. Sofre uma espécie 

de coerção, conforme expõe Coelho (1985).  

No caso da personagem Zaqueu, é o narrador da 

história que vemos assistindo ao filme e por isso nos 

conduz ao longo da trama. Quando acontece uma 

reunião na igreja, a fim de comunicar aos javelinos 

acerca da construção da barragem e da necessidade 

da produção do documento escrito, para o vilarejo 

sofrer tombamento e virar patrimônio histórico-

cultural, é por meio dele que também ficamos a par 

dos fatos. E o modo como Zaqueu tenta definir ‘o 

que é científico’ traz elementos de uma concepção 

amplamente aceita de ciência de que o conhecimento 

científico é objetivo, infalível, imparcial e tido como 

sinônimo de verdadeiro. Zaqueu reflete o saber que 

tem sobre o objeto em questão, saber esse construído 

social e historicamente. A sua definição, como as 

nossas, depende da forma como conhece esse objeto 

e dos elementos culturais que tem a seu alcance. 

Zaqueu não consegue definir esse tipo de 

conhecimento de forma direta, mas tenta fazê-lo por 

relação-contraposição e acaba descaracterizando as 

histórias que a comunidade conta, atribuindo-lhes o 

lugar de lendas e causos. Além disso, a forma como 

o pensamento de Zaqueu se estrutura, materializada 

no jeito como se expressa/comunica, deixa-nos 

entrever que “as palavras, na nossa cabeça, não 

formam uma lista interminável e desestruturada, mas 

se ligam uma às outras por uma série de relações 

abstratas” (ILARI; CUNHA LIMA, 2011, p. 19). 

Além do mais, “O uso contextualizado de palavras 

novas é sempre objeto de uma série de operações de 

controle e ajuste” (ILARI; CUNHA LIMA, 2011, p. 

16), sendo que tais operações não se limitam à troca 

de olhares ou consistem em verbalizações, conforme 

observamos durante a primeira reunião na igreja.  

Pensando ainda em termos de vocabulário, o 

léxico ativo de Zaqueu encontra-se contido em seu 

léxico passivo, assim como o nosso, usuários da 

língua. O termo ‘científico’, que estava no passivo, a 

partir de então vem integrar o ativo, mediante alguns 

conflitos e esforços expressivos. Esse exemplo 

confirma a assertiva de Ilari e Cunha Lima (2011, p. 

15) de que “aprendemos a cada dia que passa 

palavras que são novas para nós, mas que estão na 

língua há séculos”. Ao longo de nossas vidas, as 

relações que estabelecemos, por meio 

principalmente da língua(gem), com as culturas e 

suas necessidades funcionais e tecnológicas, 

ampliam tanto nosso inventário quanto nossa 

competência lexicais. O emprego da palavra 

‘científico’ causa rebuliço e estranhamento junto a 

Zaqueu e à maior parte da comunidade javelina, para 

quem não era um termo usual até então. 

Para Ilari e Cunha Lima (2011, p. 14), “em 

qualquer sociedade, as necessidades do indivíduo em 

matéria de léxico dependem crucialmente dos papéis 

que ele desempenha”, o que nos remete à 

desenvoltura verbal de Antônio Biá, à autoridade 

(não só linguageira) de Zaqueu e sua fala sobre a 

produção do livro: “se até hoje ninguém escreveu, 

porque também nunca precisou. A grande história de 

Javé, então, agora, nós mesmo é que vamos 

escrever” (CAFFÉ; ABREU, 2008, p. 29), assim 

como a (não) escrituração em cartório das 

propriedades de terras do povoado.  

Como muitas vezes acontece com Antônio Biá, 

Zaqueu também quer dar-se um lugar de prestígio. 

Sendo assim, ora faz parte do povo, ora é porta-voz 

do e para o povo, pois acredita intermediar a 

‘negociação’ da construção da barragem. Essas 

personagens, Zaqueu e Antônio Biá, representam 

bem o continuum das culturas, estando em um ou 

outro lugar, ou em ambos, dependendo da situação 

considerada: o primeiro destaca-se pela oralidade, 

servindo tanto aos interesses dos javelinos quanto 

dos engenheiros e técnicos da barragem; o segundo, 

pela oralidade e pela escrita, sendo considerado 

detentor de um saber-fazer que possibilitaria uma 

igualdade de valores entre aqueles que vêm explorar 

a região e o que estão sendo explorados.  

Segundo Paula (2007, p. 75), “As práticas 

culturais são representações discursivas das quais 

constantemente emergem outras práticas” e as 

pessoas creem (ou não) participar de uma ou outra 

cultura. Porém, enquanto indivíduos, somos 

constantemente capturados pelo continuum das 

culturas e das práticas culturais. Ressaltamos que a 

distância que há entre elas liga-se justamente à 

necessidade de rotulá-las, “que as põe como distintas 

e opostas, desejando negar a dinamicidade que as 

sustém; pois se não fossem dinâmicas não se fariam 

entremeadas, entrelaçadas” (PAULA, 2007, p. 77). 

Precisamos, inclusive, (re)pensar que as diferenças 

culturais vêm se dando em termos de relações de 

saber-poder, normalmente de aniquilamento e não de 

convivência criativa e criadora. 

 “A pluralidade da cultura poderá ser 

reconstruída através da memória, muitas vezes 

guardada apenas na lembrança das pessoas” 

(PAULA, 2007, p. 80). Com a extinção do povoado 

de Javé, resta a memória dos ex-moradores de lá 

como reservatório desse patrimônio cultural; a 

narrativa oral de Zaqueu, que se desenvolve no 

ancoradouro, na abertura do filme, é um modo de 

estabelecermos contato com esse patrimônio, assim 

como as narrativas orais de Vicentino, Deodora, 

Firmino, os Gêmeos Armando Peneré e o Outro, 

Daniel e Pai Cariá. O livro-dossiê – sugerido durante 

a trama, mas produzido apenas ao final da mesma – 
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é outro exemplo de registro da memória, o escrito, 

mais especificamente manuscrito (escrito pelas mãos 

de Antônio Biá). O próprio filme, assim como o 

vídeo produzido pelos estrangeiros em Javé, são 

também outros tipos de registro da memória do povo 

e do povoado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

É a língua(gem) que estabelece a ponte entre as 

práticas culturais de agora e a do tempo dos antigos, 

também uma projeção para o futuro, por meio das 

memórias orais, conforme constatado pela trama 

cinematográfica de “Narradores de Javé”. O passado 

nos é apresentado e (re)significado por meio da 

língua(gem), das práticas culturais e das narrativas. 
O modo como percebemos, interpretamos e 

descrevemos a realidade e o mundo – a exemplo do 

que acontece com os narradores de Javé – é 

construído por representações simbólicas, que se dão 

em grande parte na e pela língua(gem), que possui 

condicionantes culturais, sociais, históricos. 

 

 AGRADECIMENTOS  
 

À Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de 

Goiás (FAPEG), pela viabilidade financeira à minha 

pesquisa de Mestrado. E às professoras Dra. Maria 

Helena de Paula e Dra. Vanessa Duarte  

Xavier, pelos ensinamentos sempre valiosos. 

 

REFERÊNCIAS  
 

ABREU, Luís Alberto de; CAFFÉ, Eliane. 

Narradores de Javé: Roteiro, 17ª versão. 2. ed. São 

Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 

2008. (Coleção Aplauso).  

 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A 

invenção do Nordeste e outras artes. 5. ed. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

 

CÂMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. Língua e 

Cultura. In: UCHÔA, Carlos Eduardo F. (Org.). 

Dispersos de J. Mattoso Câmara Jr. 9. ed. rev. e 

ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004 [1955]. p. 51-

59.  

 

CAPUCHO, Maria Filomena. Sobre línguas e 

culturas. Revista Veredas. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/revistaveredas/files/2009/12/arti

go094.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

 

CARDOSO, Heloisa Helena Pacheco. Narradores de 

Javé: histórias, imagens, percepções. Fênix, Revista 

de História e Estudos Culturais, Uberlândia-MG, 

ano V, v. 5, n. 2, abr./ maio./jun. 2008. 11 p. 

Disponível em: <www.revistafenix.pro.br>. Acesso 

em: 15 out. 2014. 

 

COELHO, Braz José. A comunicação verbal e suas 

implicações didático-pedagógicas. 2. ed. Goiânia-

GO: Ed. Cultura Goiana, 1985. 

 

FERREIRA, Manuela Barros. Língua e patrimônio: 

a palavra como lugar de onde se vê o mundo. In: 

ISQUERDO, Aparecida Negri (Org.). Estudos 

geolingüísticos e dialetais sobre o português: 

Brasil-Portugal. Campo Grande-MS: Editora da 

UFMS, 2008, p. 289-311. 

 

ILARI, Rodolfo; CUNHA LIMA, Maria Luiza. 

Algumas ideias avulsas sobre a aquisição do léxico. 

In: CARVALHO, Orlene; BAGNO, Marcos (Org.). 

Dicionários escolares: políticas, formas e usos. São 

Paulo: Parábola Editorias, 2011. p. 13-35. 

 

NARRADORES DE JAVÉ. Direção de Eliane 

Caffé. Brasil: Bananeira Filmes, 2003. 1 DVD (102 

min.), son., color. 

 

PAULA, Maria Helena de. Cultura – Recortes 

Transdisciplinares. In: ______. Rastros de velhos 

falares: léxico e cultura no léxico catalano. 2007. 

521 f. Tese (Doutorado em Lingüística e Língua 

Portuguesa) _ Universidade Estadual Paulista, 

Faculdade de Ciências e Letras, Campus de 

Araraquara, Araraquara-SP, 2007. p. 74-97.   

 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística 

Geral. Organizado por Charles Bally e Albert 

Sechehaye. Trad. Antônio Chelini, José Paulo Paes e 

Izidoro Blikstein. 20 ed. São Paulo: Cultrix, 1995.  

 

SOUSA, Kátia Menezes de. Análise do Discurso: 

para além das vertentes sociológica e formalista da 

Linguística. In: BARONAS, Roberto Leiser; 

MIOTELLO, Valdemir (Orgs.). Análise de 

discurso: teorizações e métodos. São Carlos-SP: 

Pedro e João, 2011. p. 103-114.  

 

RESPONSABILIDADE AUTORAL  
  

“A autora é a única responsável pelo conteúdo deste 

trabalho”.

 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 396



  

 

 

AS REDES INTERORGANIZACIONAIS E O SETOR DE SAÚDE 
 

Macedo, Daniely Rodovalho, danyrmacedo@yahoo.com.br¹ 
Silva, André Vasconcelos, andre.silva.ufg@gmail.com² 

 
¹Enfermeira, aluna do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Organizacional da Universidade Federal de 
Goiás/Regional Catalão, Brasil, docente na faculdade Cesuc, no Curso de Enfermagem UFG/RC e SENAC em 

Catalão/Goiás 
² Professor Doutor no curso de Administração e do Programa de Mestrado Profissional em Gestão 

Organizacional da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, Brasil 
  

 

Resumo: Redes interorganizacionais é uma terminologia aplicada a um grupo de empresas, de qualquer 
setor de atuação, que se relacionam por motivos não necessariamente financeiros. Mas para obterem vantagens, 
a partir de troca de conhecimento empresarial, com objetivo de manterem-se fortes e competitivas, no mercado 
que atuam. O setor saúde, por se configurar um serviço essencial à sociedade, tem passado ao longo dos anos 
por várias tentativas de elaboração de novas ideias na gestão do serviço, que resulte, dentre outros aspectos, em 
melhoria da assistência prestada ao usuário. Neste estudo será evidenciada a correlação, através de 
levantamento bibliográfico, das redes interorganizacionais e sua aplicação no setor saúde. Com o objetivo de 
caracterização da estrutura do funcionamento de empresas particulares no setor público, com o enfoque de 
atuação através das redes. Há uma unanimidade, dentre os autores pesquisados, a adoção das redes, sejam elas 
ditas interorganizacionais, sociais, relacionamento, controladoria de gestão financeira e demais terminologias 
que se aplicarem aos diversos ramos de atuação das empresas. É uma tendência que se iniciou nos anos 90 e 
segue pujante nos dias atuais. As redes interorganizacionais relacionadas à saúde constituem um tema atual, 
com necessidade de pesquisas sobre os vários segmentos que envolvem o atendimento da assistência há saúde. 

 

Palavras-chave: Redes 1. Redes interorganizacionais 2. Setor de Saúde 3.  

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Redes interorganizacionais é uma terminologia 
aplicada a um grupo de empresas, de qualquer setor 
de atuação, que se relacionam por motivos não 
necessariamente financeiros. Mas para obterem 
vantagens, a partir de troca de conhecimento 
empresarial, com objetivo de manterem-se fortes e 
competitivas, no mercado que atuam.  

Conforme Cardoso, Milagres, Tavares e Silva 
(2016) em relação às redes, essas podem ser 
classificadas como formas de cooperação mútua 
entre atores envolvidos de forma voluntária, com 
objetivos muito próximos, de natureza linear e que 
desenvolvem de forma conjunta, estratégias de ação 
em relação ao mercado em que se situam, atuando 
assim de forma cooperada e sincronizada, formando 
relações de confiança entre os seus parceiros. 

Surgindo no final do século XIX, e tomando 
impulso a partir do século XX. A empresa 
hierarquizada seguindo o modelo fordista, já não 
obtinha chances de sucesso, com a dinâmica de 
competição dos mercados globalizados e a facilidade 
de acesso à informação, com o uso da internet, fez 
com que a inter-relação entre empresas, com o 
intuito de compartilharem suas experiências e se 

fortificarem enquanto organização se configura uma 
estratégia de sobrevivência. 

Para Alemão, Cabral, Gonçalves e Muyder 
(2015) diante disso, novas formas organizacionais, 
mais flexíveis, começam a proliferar e as redes são o 
elemento fundamental neste novo processo. As 
constantes mudanças que ocorrem no ambiente 
corporativo impulsionaram a adoção das redes. 

Segundo Andrade, Boehs, Coelho, Schmitt e 
Boehs (2014) as relações de cooperação são 
compreendidas a partir do processo de construção de 
sentidos e na dinâmica das fases dos 
relacionamentos: negociação, comprometimento e 
execução das atividades. Estas fases são vivenciadas 
pelas empresas que possuem interesse em cooperar, 
para um fortalecimento de ambas, ou de um grupo.  

Conforme Andrade et al (2014) o processo de 
desenvolvimento da cooperação interorganizacional 
e compreendido de forma cíclica, simultânea em 
alguns casos, e com etapas reincidentes. O caráter 
cíclico não se deve a estabilidade alcançada no 
relacionamento, mas a manutenção de equilíbrio 
entre processos formais e informais de interação. A 
rede entre as organizações as obriga em estar sempre 
em contato para manutenção das negociações. 
Ademais, os interesses podem se modificar com o 
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tempo, e novos desafios na gestão de negócios 
podem surgir. 

Na área da saúde, os autores pesquisados 
evidenciam a existência de literaturas referentes a 
esta temática. Ressaltando a abrangência de 
utilização do tema em demais seguimentos da 
economia, e taxionomia diversificada.  

Neste estudo será evidenciada a correlação, 
através de levantamento bibliográfico, das redes 
interorganizacionais e sua aplicação no setor saúde. 
Com o objetivo de caracterização da estrutura do 
funcionamento de empresas particulares no setor 
público, com o enfoque de atuação através das redes. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 
O setor saúde, por se configurar um serviço 

essencial à sociedade, tem passado ao longo dos 
anos por várias tentativas de elaboração de novas 
ideias na gestão do serviço, que resulte, dentre 
outros aspectos, em melhoria da assistência prestada 
ao usuário.  

Segundo Oliveira, Quevedo, Nascimento e 
Pagani (2013) a assistência à saúde e os modelos 
tecnológicos existentes no cotidiano dos serviços 
ainda denotam dificuldades significativas para 
responder a complexa demanda dos usuários nos 
serviços de saúde. Vivemos diante da baixa 
resolutividade dos serviços e da baixa credibilidade, 
por parte de usuários e profissionais, da capacidade 
ética e política da assistência ofertada pelos 
diferentes pontos de atenção. A realidade vivenciada 
no setor público de saúde demonstra a necessidade 
de intervenção, de novas tecnologias administrativas 
para melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para Oliveira et al (2013) o SUS configura-se 
como um sistema organizado em Redes de Atenção, 
com a Atenção Básica sendo ordenadora deste 
Sistema. A produção de arranjos organizacionais, no 
modelo de Redes de Atenção, possibilita o 
desenvolvimento de um trabalho mais eficiente e 
alinhado aos problemas presentes nos serviços de 
saúde.  A atenção básica ou primária tem a 
responsabilidade de realizar a promoção e a 
prevenção de doenças na população. A oportunidade 
de trabalhar em redes faz com que, haja um diálogo 
melhor entre as unidades de saúde complementares 
que fazem parte da rede básica.  

Nesta rede, os pacientes são encaminhados para 
exames complementares de seus tratamentos ou 
diagnósticos, acompanhados por especialidades 
médicas, psicólogos, nutricionista, fisioterapeuta, 
enfermagem, assistente social, odontólogo, etc; se 
houver necessidade de medicamentos, retira-los na 
farmácia popular, para todos se comuniquem 
adequadamente, as redes interorganizacionais, 
podem auxiliar no processo de comunicação 
eficiente. 

Para Miranda, Martins e Oliveira (2016) o tema 
redes interorganizacionais está presente em diversos 
estudos na medida que se verifica as organizações 
como redes sociais. Ressaltando a importância da 
relação ente as empresas, dos diversos setores, para 
uma melhor aplicação na resolutividade de seus 
problemas, bem como a troca de experiências. 

Corrobora com este pensamento Mendes, 
Bógus, Westphal e Fernandez (2013) as redes 
sociais vêm ganhando espaço e importância também 
no campo da promoção da saúde, em razão da forte 
expectativa quanto a sua capacidade de agregar 
grupos e indivíduos em torno de iniciativas que 
possibilitem melhorar as condições de vida e saúde. 
O termo utilizado remete aos grupos de indivíduos 
que formam estas redes relacionadas à assistência a 
saúde. Principalmente, quando se pensa em nível de 
atenção básica. 

Conforme Ferreira, Kaiser, Duarte e Ferla 
(2016) a busca por produtividade atravessa as mais 
altas esferas das hierarquias no campo da saúde 
pública e desce em cascata, demandando de 
diretores, de gerentes e, como consequência, de 
trabalhadores do cuidado, números, indicadores, 
metas.  

Para Camacho, Rocha, Moraes e Marques 
ilustram a utilização das redes entre serviços 
distintos na área da saúde:  

Parece haver falta de nexo ou de 
lógica econômica em supor que 
membros que ocupem posições 
opostas na cadeia de valor, como, 
por exemplo, laboratórios, 
operadoras de planos de saúde e 
hospitais privados, possam 
cooperar entre si e trocar 
informações sobre custos. Parece 
haver, nisso, uma contradição, uma 
vez que se imagina que um queira 
minimizar seus custos, buscando, 
para tanto, cada vez mais 
informações, enquanto que o outro 
deseja maximizar seu faturamento, 
escondendo ou até mesmo 
mascarando os custos reais do seu 
negócio.(2014, p.92) 

Os referidos autores trabalham o conceito de 
Gestão de Custos Interorganizacionais (GCI) em 
ambiente de empreendimentos na área da saúde, não 
apenas hospitais, mas a utilização da rede 
interorganizacional para melhoria da prestação de 
serviços, relacionada ao custo, entre hospitais, 
laboratórios e operadoras de planos de saúde. Com o 
objetivo de tornarem este grupo competitivo em 
nível de preço no mercado. 

Está evidência de rede interorganizacional no 
setor saúde, é consolidado a partir do momento que 
todos os envolvidos estabelecem um diálogo franco, 
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com seus objetivos há mesa de negociação, e podem 
ser lavrados contratos na forma física ou verbais. A 
falha no processo de comunicação pode levar a 
prejuízos diversos, as partes envolvidas.  

Segundo Cardoso et al (2016) na tentativa de 
superar esses impasses e alcançar maiores 
resultados, os sistemas de redes se apresentam como 
uma forma de exercer a comunicação entre entes 
economicamente envolvidos, ao estabelecer relações 
de diversos tipos e partilhar objetivos comuns. 
Evidencia-se que os objetivos em comum das 
empresas envolvidas no setor saúde, é que as tornam 
próximas, e elaboram um sistema de redes.  

Conforme Cardoso et al (2016) com isso, as 
redes buscam a diminuição dos custos e de tempo 
nas suas transações ao firmarem parceiros do mesmo 
âmbito econômico. Atualmente, o objetivo comum 
das empresas atuantes no mercado, frente a uma 
crise político-econômica brasileira, é a redução dos 
custos de produção para aumento da margem de 
lucratividade, e consequente sobrevivência no 
mercado. 

Conforme Miranda et al (2016) os serviços de 
saúde brasileiros vivenciam uma crise que não é 
apenas financeira, mas também de ordem política e 
organizacional. Vários serviços de saúde, no esforço 
para enxugar os orçamentos, passaram a recrutar 
executivos no mercado, em áreas distintas da 
Medicina. Gestão profissional tornou-se a palavra de 
ordem. O setor vivenciou a necessidade de 
profissionalização da administração, pois isso 
impacta positivamente em todos os setores, 
consequentemente, resulta em um bom atendimento 
ao cliente/paciente. 

Para Ferreira et al (2016) o conceito de rede 
representa uma inovação importante para a 
organização da atenção em saúde, uma vez que 
favorece a prática de responsabilidade, poderes e 
atribuições diferentes, sem hierarquizar 
complexidades ou importância da produção do 
cuidado. Fazendo com que todos os envolvidos, nos 
diversos processos e tecnologias que envolvem a 
atenção em saúde, se sintam responsáveis pela 
execução de suas atividades. Melhorando o fluxo de 
interelação entre os envolvidos. 

Segundo Mendes et al (2013) a rede seria uma 
forma de exercício de poder conjunto de todos que a 
integram, sendo que a maior disposição para 
compartilhar informações e identificar e estabelecer 
objetivos comuns e/ou complementares é o que 
ampliaria a possibilidade dela se efetivar como 
espaço de encontro e intercâmbio para promover 
ações de caráter coletivo. Estas ações são 
importantes para o desenvolvimento e 
fortalecimento das ações coletivas, que se aplicam 
claramente ao setor saúde. 
  

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Há uma unanimidade, dentre os autores 
pesquisados, a adoção das redes, sejam elas ditas 
interorganizacionais, sociais, relacionamento, 
controladoria de gestão financeira e demais 
terminologias que se aplicarem aos diversos ramos 
de atuação das empresas. É uma tendência que se 
iniciou nos anos 90 e segue pujante nos dias atuais. 

Unindo as empresas, conforme seus segmentos 
de atuação no mercado econômico, para criarem 
diálogos que resultem em ganhos aos envolvidos, 
principalmente, referente à manutenção da 
competitividade no atual cenário do mercado 
econômico. 

No setor saúde, os trabalhos encontrados 
informaram a utilização das redes no âmbito da 
saúde pública e do setor privado. Cada um com um 
enfoque diferente da utilização das redes, conforme 
objetivos e características destes setores. 

A saúde prestada pelo setor privado, conforme 
autores pesquisados informam o uso das redes como 
fortalecimento das empresas, que prestam serviços 
diversos ao setor saúde, de manutenção da 
competitividade, redução de custos, aumento da 
lucratividade e troca de experiências. 

Já no âmbito da saúde pública as redes foram 
relatadas pelos autores pesquisados, como 
auxiliadoras no processo de consolidação do 
fortalecimento da Rede de atenção básica no SUS, 
conscientizando seus profissionais da necessidade de 
inter-relação com outros setores da cadeia do 
atendimento de saúde, e auxiliando os gestores no 
processo de compreensão de como está rede deve 
funcionar. 

As redes interorganizacionais relacionadas à 
saúde constituem um tema atual, com necessidade 
de pesquisas sobre os vários segmentos que 
envolvem o atendimento da assistência há saúde. 
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Resumo: O uso das terapias antirretrovirais é essencial para a expectativa de vida de quem vive com 

HIV/Aids. No entanto, estudos mostram que essas terapias podem induzir a efeitos colaterais associados a 

distúrbios metabólicos e mentais. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a atividade científica e a 

produção de informação sobre as associações entre as terapias antirretrovirais e efeitos colaterais no banco 

de dados da Biblioteca Virtual da Saúde – Bireme, entre os anos de 2003 e 2015. Metodologia: A pesquisa 

bibliométrica foi realizada utilizando os descritores: HIV, terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) e 

alterações. O estudo foi dividido em duas etapas. A primeira etapa compreende a análise de todos os registros 

da pesquisa bibliométrica, englobando trabalhos teóricos, empíricos, teses/dissertações e ainda de abordagem 

quantitativa e qualitativa. Já na segunda etapa, foi realizada uma análise criteriosa da metodologia dos 

artigos de abordagem quantitativa. Resultados: no banco de dados da Biblioteca Virtual da saúde foi 

publicado um total de 39 registros entre os anos de 2003 a 2015, sendo 61% de estudos empíricos e 39% 

teóricos. Conclusão: Os dados apontaram uma aceleração positiva da frequência acumulada das produções 

científicas, bem como uma tendência de estudos empíricos e de abordagem quantitativa sobre a temática 

adotada. 

 

Palavras-chave: HIV/Aids. Terapias antirretrovirais.  Efeitos colaterais. saúde pública. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(Aids) é uma severa imunossupressão associada com 

o surgimento de infecções oportunistas e alguns 

tipos de neoplasias, causada pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) (COFFIN et al, 

1986). 

A infecção pelo HIV é uma pandemia, com 

diferenças sócio demográficas, considerada um dos 

principais problemas de saúde pública (VASIMON 

et al, 2011). Estima-se que, atualmente, 35 milhões 

de pessoas estejam infectadas pelo HIV em todo 

mundo, dentre as quais, 7 milhões são crianças ou 

jovens com menos de 24 anos de idade (UNAIDS, 

2014).  No Brasil cerca de 734 mil pessoas vivem 

com HIV/Aids, correspondendo a uma prevalência 

de 0,4% (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 2014).  

Desde o início da epidemia (1980) até dezembro 

de 2013, foram registrados 278.306 óbitos tendo 

como causa básica a Aids. As principais formas de 

transmissão do vírus ocorrem pela transferência de 

fluidos biológicos contaminados como: relações 

sexuais, compartilhamento de materiais perfuro-

cortantes contaminados, e de mães infectadas com 

HIV na fase intra-uterina ou durante a amamentação 

(TSE et al, 2015). 

A evolução da Terapia Antirretroviral 

Fortemente Ativa (HAART) e as políticas de acesso 

universal ao tratamento provocaram um impacto na 

história do HIV (PONTE et al, 2009), no qual 

inquestionáveis progressos foram conquistados, 

implementando estratégias para o acompanhamento 

e o tratamento dos portadores do vírus (LEITE, 

2010). O melhor entendimento da patogenia, aliado 

a adesão do paciente ao tratamento, promoveu uma 

importante supressão no processo de replicação viral 

(VALENTE et al, 2005). Dessa forma, a adoção de 

combinações terapêuticas contendo diferentes 

classes de drogas proporcionou uma drástica 

redução na taxa de mortalidade e um aumento 

considerável na qualidade de vida das pessoas que 
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vivem com HIV (PONTE et al, 2009; SIGNORINI 

et al, 2010). 

No entanto, os efeitos colaterais associados à 

terapia vêm sendo descritos como fatores de risco 

para problemas crônicos (ALMEIDA et al, 2009). 

Inúmeros eventos estão relacionados a alterações 

psíquicas, endócrino-metabólicas e físicas que levam 

ao desenvolvimento de enfermidades como 

hipertensão, diabetes mellitus (PAPI et al, 2014), 

dislipidemias (GUEVARA et al, 2008), disfunções 

hormonais (PONTE et al, 2009), alterações 

hematológicas como anemia, leucopenia e 

trombocitopenia (KIBARU et al, 2015), nefropatias 

(ARAÚJO et al, 2007) e ainda manifestações 

psicossociais (REMOR, 2002). 

Para o século XXI, vários estudos demonstram 

que o uso de HAART pode induzir a um processo de 

instalação de Síndrome Metabólica (SM) (ACOSTA 

et al, 2013; ALMEIDA et al, 2009; ARAÚJO et al, 

2007; GUEVARA et al, 2008; SIGNORINI, et al, 

2010; VALENTE et al, 2005; VASIMON, et al, 

2011). A SM é um conjunto de fatores de risco, 

relacionados entre si, com patogênese multifatorial e 

que predispõe ao desenvolvimento de hipertensão, 

diabetes mellitus e dislipidemias (GELONEZE, 

2006; GUEVARA et al, 2008). As consequências 

clínicas para estas condições incluem aumento do 

risco de doenças cardiovasculares, consideradas 

atualmente como a principal causa de morte no 

mundo (GUEVARA et al, 2008; SIGNORINI et al, 

2010). Dentre as alterações no metabolismo lipídico 

associadas ao tratamento com HAART, predomina a 

redução dos níveis séricos do HDL-Colesterol e 

aumento dos níveis de Colesterol total, LDL-

Colesterol e Triglicerídeos, constituindo um perfil 

aterogênico (VALENTE et al, 2005). 

As associações entre o uso de antirretrovirais e 

os distúrbios psicossociais também tem sido 

amplamente discutidos (BARATA et al, 2013; 

DEIKE et al, 2001; GARDNER et al, 2001; GIBBIE 

et al, 2006; LOCHET et al, 2003; REMOR, 2002; 

SANTOS et al, 2009; SILVEIRA et al, 2012; WHO, 

2006)). Esses efeitos variam desde eventos de 

depressão, crises de ansiedade, distúrbios do sono, 

tendência ao suicídio a transtornos mentais comuns. 

O uso das terapias antirretrovirais é essencial 

para a expectativa de vida de quem vive com 

HIV/Aids. TSE et al (2015), estudou a partir de uma 

premissa econômica a eficácia da introdução de 

HAART e identificou um considerável custo-

benefício associado ao tratamento quando 

comparado a outros regimes terapêuticos. 

Entretanto, as estratégias adotadas para contenção 

dos efeitos secundários ao uso das drogas ainda não 

estão muito bem estabelecidas. Sendo assim, é 

fundamental rastrear e descrever produções 

científicas que ofereçam soluções frente a essa 

temática. 

Desse modo, o objetivo desse estudo foi avaliar 

a atividade científica e a produção de informação 

sobre as associações entre o HIV e as terapias 

antirretrovirais no banco de dados da Bireme entre 

os anos de 2003 e 2014. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento do presente estudo foi 

utilizada a técnica de bibliometria, a qual adota 

métodos estatísticos e modelos matemáticos para 

análise quantitativa das produções científicas. Essa 

metodologia permite descrever a dinâmica da 

informação científica de um determinado tema 

através da frequência de palavras (referentes ao 

tema) em uma base de dados. 

A base de dados selecionada para o estudo foi a 

BIREME / BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, uma 

plataforma operacional de cooperação técnica da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para 

gestão da informação e conhecimento em saúde. 

Suas bases de dados são produzidas de modo 

descentralizado pela Rede BVS, que compreende 

bases de dados como LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

Medline, recursos educacionais abertos e eventos 

científicos. As informações são selecionadas 

seguindo os critérios da Rede e o índice é atualizado 

semanalmente. Para a busca da produção científica a 

plataforma dispõe do DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde) que contém, atualmente, uma 

versão ampliada trilíngue (português, inglês e 

espanhol), o que permite que descritores em 

português possam selecionar também publicações 

em inglês e espanhol. 

Este estudo se dedicou a pesquisar sobre os 

aspectos que permeiam a temática das alterações 

causadas pelos antirretrovirais no tratamento para 

HIV. Sendo assim, a pesquisa foi realizada através 

dos descritores “HIV”, “HAART (terapia 

antirretroviral altamente ativa)” e “alterações” 

limitando-se entre os anos de 2003 e 2014. Foram 

aceitos registros de qualquer idioma. Desse modo, 

foram selecionados inicialmente 50 registros. 

Após uma primeira leitura de todos os resumos, 

foram excluídos 11 registros por duplicidade. A 

partir dessa pré-seleção, todos os registros foram 

incluídos na pesquisa. No entanto, com um total de 

39 estudos, a análise dos dados foi dividida em duas 

etapas. A primeira etapa consistiu na análise dos 

registros quanto às categorias: tipo de estudo 

(teórico ou empírico), desfecho do estudo (artigo 

publicado em periódico/revista ou tese/dissertação 

na íntegra), idioma do estudo, país de origem do 

estudo e, por final, a abordagem do estudo 

(quantitativo, qualitativo ou misto). 

A segunda etapa consistiu em selecionar apenas 

os artigos quantitativos, que resultou em 21 
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registros, e analisá-los quanto aos aspectos: 

frequência das palavras-chave, frequência dos 

periódicos, frequência acumulada, procedimentos do 

estudo, tipo de abordagem, tipos de amostragem, 

tipos de métodos quantitativos e testes estatísticos 

adotados. 

Para análise das publicações catalogadas 

utilizou-se a ferramenta Microsoft Excel 2010 

versão em português. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise da pesquisa bibliométrica foi dividida 

em duas etapas. Em um primeiro momento foram 

feitas análises com todos os registros apontados pela 

busca. Já a segunda etapa consiste em uma análise 

mais detalhada dos aspectos metodológicos de cada 

trabalho, porém, serão explorados apenas os estudos 

empíricos publicados em periódicos/revistas e de 

abordagem quantitativa. Para essa etapa foram 

selecionados 21 artigos. 

Entretanto, todos os artigos que atenderam aos 

critérios “tipo de estudo” e “publicação” são estudos 

quantitativos, conforme mostra a Figura 1. 

 
Figura 1. Análise da abordagem dos estudos. Elaborado 

pelo autor. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nesse sentido, pode-se perceber que, embora os 

interesses referentes às pesquisas qualitativas 

tenham sido crescentes na área da saúde, os 

programas de pesquisas institucionais ainda 

apresentam uma demanda pelas publicações 

quantitativas. Para Turato (2005) o entendimento das 

relações causa-efeito, influenciado fortemente pela 

corrente positivista, representam, para alguns 

periódicos, um maior peso quando comparado à 

interpretação das relações de significado dos 

fenômenos. 

Ainda, alguns constructos habituais, são muito 

valorizados nas pesquisas quantitativas, como: 

estimar frequência, incidência, prevalência e surto; 

fatores de risco e fatores de sobrevida; estudos 

retrospectivos e prospectivos; achados clínicos, 

sinais, sintomas e transtornos; diagnósticos, 

prognósticos, evolução, tratamento e resultados; 

perfis psicossomáticos; e medicina baseada em 

evidência (Turato, 2005). 

Para o contexto em estudo, a objetividade e a 

aplicabilidade generalizada do modelo quantitativo, 

representam, mais apropriadamente, respostas às 

necessidades da mudança em curso. Pois, com a 

epidemia da Aids com crescimento acelerado, a 

sociedade espera por soluções que englobam 

estratégias de tratamentos, drogas antirretrovirais e 

desenvolvimento tecnológico no campo laboratorial. 

A frequência das palavras-chave adotada por 

cada artigo também foi analisada. A Figura 2 ilustra 

a frequência das palavras-chave mais usadas nos 

estudos. No entanto, para essa análise foram listadas 

as palavras-chave que apareceram pelo menos duas 

vezes entre os artigos selecionados. As palavras-

chave que apareceram apenas uma vez não 

compõem a análise em questão. 

 
Figura 2. Frequência das palavras-chave mais usadas nos 

estudos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os estudos foram analisados também quanto à 

periodicidade. A Figura 3 ilustra a frequência 

acumulada da produção científica. 

 
Figura 3. Distribuição da produção científica por ano. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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conjunto de dados. Nos estudos bibliométrico, a 

frequência acumulada é um importante indicador de 

produção científica, pois permite definir a 

distribuição das publicações em um espaço de 

tempo. 

No presente estudo, foi possível perceber que a 

frequência acumulada da produção científica no 

tema abordado tem apresentado um movimento de 

aceleração positiva, justificado pelo aumento da 

frequência de publicações no decorrer dos anos. 

Esses dados reforçam os resultados de Caballero 

(2011) e Suárez (2012), os quais demonstram um 

aumento considerável da produção científica na 

temática HIV/Aids entre o período de 2003 a 2011, 

quando comparado com a década de 90. 

Já quanto à natureza dos estudos, pode-se 

conferir na Figura 4 que o número de pesquisas 

básicas foi significativamente superior ao número de 

pesquisas aplicadas. 

 
Figura 4. Distribuição quanto à natureza dos estudos. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nesse contexto, enquanto a pesquisa básica 

destina-se à investigação de fenômenos físicos e 

seus fundamentos, a pesquisa aplicada apropria das 

informações produzidas pela pesquisa básica para 

propor soluções concretas a problemas existentes. 

Um levantamento da base de dados do 

Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPQ, 

realizado por Rapini (2007), mostra evidências de 

que as pesquisas aplicadas, normalmente 

desenvolvidas através da articulação entre as 

universidades e as empresas no país, estão 

concentradas em áreas do conhecimento como 

engenharias, ciências da computação e ciências 

agrárias. Esses fatores estão associados ao modelo 

de industrialização brasileiro e aos incentivos 

públicos específico de desenvolvimento setorial. 

Segundo o autor, nas ciências da saúde há 

pouco aproveitamento pelo setor produtivo do 

programa de oportunidades tecnológicas oferecidas 

pela infra-estrutura de Ciência e Tecnologia 

nacional, dados que corroboram os resultados do 

presente estudo. 

Quanto à análise dos procedimentos do estudo, 

conforme ilustrado na Figura 5, é possível perceber 

que a modalidade “Ex-pos facto” representa 

aproximadamente 80% do total de registros. Nesses 

casos, o estudo foi realizado posteriormente à 

ocorrência de alterações na variável. Na pesquisa ex-

post facto o pesquisador não detém controle sobre a 

variável independente, pois ela já ocorreu. As 

pesquisas empíricas e descritivas no campo da saúde 

apresentam uma tendência a este tipo de 

procedimento. 

Considerando que, a temática em questão, trata 

das alterações provocadas pelo uso de 

antirretrovirais no tratamento para HIV/Aids, é 

esperado que os resultados apontem uma supremacia 

do procedimento ex-post facto, pois torna-se 

necessário que a população estudada já tenha sido 

afetada pelo fenômeno. 

Quanto aos outros procedimentos de pesquisa 

adotados, observa-se que a modalidade 

“Experimental” representa aproximadamente 14% 

do total de registro, enquanto que, a modalidade 

“Sujeito como seu próprio controle” esteve presente 

em 5% do total dos registros. Não foram 

identificados estudos que adotaram as modalidades 

“Quase experimental” e “Estudos instrumentais”. 

 
Figura 5. Análise dos procedimentos adotados nos estudos 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho é uma análise descritiva sobre as 

publicações na temática das terapias antirretrovirais 

e as consequências do seu uso, extraídas da base de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde – 

BVS/Bireme. 

Considerando o período das publicações, foi 

possível observar que as hipóteses levantadas nos 

trabalhos mais antigos (2003, 2004 e 2005) ainda 

permeiam como preocupações para a comunidade 

científica, haja vista a semelhança com as 

investigações atuais. Por outro lado, a frequência 

acumulada da produção científica mostra a 

consolidação das pesquisas para o campo do 
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HIV/Aids, na região da América Latina e Caribe, e, 

principalmente no Brasil. 

Quanto aos aspectos metodológicos, percebe-se 

que há um maior número de pesquisas básicas, 

trabalhos empíricos e de abordagem quantitativa. 

Este estudo possui limitações, pois foi utilizado 

apenas uma base de dados, e essa, por sua vez, 

apresenta registros que são restritos a produções 

científicas da América Latina. 
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo abordar o principal modelo macroeconômico do séc. XX, 

desenvolvido por John Maynard Keynes (1883-1946), sob o contexto da Quebra da Bolsa de Valores de 1929. 

Descrever-se-á os aspectos gerais relevantes para o entendimento da teoria, além de suas implicações para as 

demais economias, em diferentes regiões e épocas. Serão abordados, também, os reflexos dessa influência no 

último modelo político-econômico brasileiro. A ferramenta metodológica foi estruturada em uma pesquisa 

qualitativa de cunho teórico, respaldado por um estudo de caso. Pôde-se concluir que, a estratégia desenvolvida 

por Keynes deu um novo sentido ao Capitalismo – o recuperando –, visto que, este estava fadado ao fracasso, 

após a crise de superprodução estadunidense que se alastrava pelo mundo. 

Palavras-chaves: Keynes. Teoria. Estratégia. Capitalismo. Crise. 

 

______________________________________________________________________ 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo abordar o 

principal modelo macroeconômico do séc. XX, 

desenvolvido por John Maynard Keynes (1883-

1946), sob o contexto da Quebra da Bolsa de 

Valores de 1929. Tal modelo propunha a 

intervenção do Estado na Economia, através de 

soluções para os problemas econômicos vigentes na 

época. Tendo como objetivo, ainda, o regime de 

pleno emprego. Onde o Estado proporcionaria a 

população benefícios sociais para obter-se um 

padrão mínimo de vida. Descrever-se-á os aspectos 

gerais relevantes para o entendimento da teoria, 

além de suas implicações para as demais economias, 

em diferentes regiões e épocas. Serão abordados, 

também, os reflexos dessa influência no último 

modelo político-econômico brasileiro.  

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente artigo, 

corresponde a pesquisas de cunho bibliográfico, 

além do uso de mídias virtuais (internet) para fins 

complementares. A pesquisa em si, possui caráter 

qualitativo descritivo, além de abordar um estudo de 

caso no mercado brasileiro. 

3. ASPECTOS GERAIS DA TEORIA 

KEYNESIANA 

O “keynesianismo” é uma doutrina político-

econômica que surgiu para contrapor alguns 

aspectos do modelo Liberalista da época. Foi 

desenvolvida pelo economista inglês John Maynard 

Keynes (1883-1946) e consolidada no século XX. A 

teoria propôs a intervenção estatal na vida 

econômica com o objetivo de conduzir a um regime 

de pleno emprego e controle da inflação. Assim, o 

desemprego desapareceria mediante a força do 

mercado, posto que no sistema capitalista todos 

poderiam ser empregados.  

Segundo FILHO (1997), Keynes preocupava-se 

em entender e apresentar soluções para os problemas 

econômicos – como instabilidade no nível de preços, 

flutuações cíclicas dos níveis de produtos, emprego 

e crises do sistema monetário-financeiro –. 

Apontando, ainda, que as soluções propostas por 

Keynes envolviam, por via de regra, a regulação do 

capitalismo por parte do Estado. 

Entretanto, vale ressaltar que o economista era 

contrário à estatização da economia, ele apoiava o 

capitalismo e defendia a participação do Estado em 

segmentos que não poderiam ser atendidos pela 

iniciativa privada. Assim, o governo teria deveres 

para cumprir com seus cidadãos, concedendo 

benefícios sociais para que a população tivesse um 
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padrão mínimo de vida. Sendo o keynesianismo base 

para o surgimento do conceito de bem-estar social. 

Inaugurada pelo presidente dos Estados Unidos, 

Roosevelt, a política econômica com a participação 

do Estado teve como suporte as ideias fornecidas por 

Keynes no plano ‘New Deal’, voltado para tirar o 

país da crise originária com a Quebra da Bolsa de 

Valores em 1929. Neste mesmo período, os países 

europeus também recorreram aos fundamentos de 

Keynes para tirar suas respectivas economias da 

crise.  

A teoria aponta que para compreensão de uma 

economia faz-se necessário à observação dos níveis 

de consumo e investimento do governo, das 

empresas e dos consumidores. Assim, no momento 

em que as organizações privadas se inclinam em 

investimentos menores, inicia-se um processo de 

retração econômica que abre brechas para o 

estabelecimento de uma crise.  

3.1. As principais características da Teoria 

Keynesiana 

 

• Desenvolvimento de ações políticas 

para o protecionismo e equilíbrio 

econômico; 

• Intervenção estatal nas áreas da 

economia onde as empresas privadas 

não podem ou desejam atuar; 

• Benefícios sociais à população (salário 

mínimo, seguro desemprego, seguro 

saúde, etc); 

• Equilíbrio entre a produção e a 

demanda; 

• Aplicação de grandes remessas de 

capital do governo em investimentos; 

• Garantia do pleno emprego; 

• Redução das taxas de juros; (todos os 

parágrafos devem constar referências) 

3.2. Modelo Keynesiano básico 

Também chamado de Teoria de Determinação 

do Equilíbrio da Renda Nacional, desenvolvido por 

Keynes, compreende o sentindo que a oferta 

agregada seja equivalente à demanda agregada. O 

estudioso afirma que a segunda determina o nível da 

primeira, assim como também determina o nível da 

renda de equilíbrio, opondo-se aos fundamentos da 

Lei de Say que propunha “a oferta cria sua própria 

demanda”.  

Vasconcellos (2008) aponta que tal modelo 

caracteriza-se por se empenhar com políticas de 

estabilização da economia a curto prazo e 

principalmente com a questão do desemprego. 

Afirma que o modelo permite avaliar e propor 

medidas para questões como inflação, distribuição 

de renda e crescimento econômico. 

Neste modelo a economia é dividida em dois 

lados; o Lado Real, definido pelo mercado de bens, 

serviços e fatores de produção, além de representar 

os gastos com consumo, investimentos produtivos, 

despesas do governo e exportações. E o Lado 

Monetário caracterizado pelo mercado financeiro, 

títulos, aplicações financeiras e investimentos 

especulativos. 

A Demanda Agregada (DA) mencionada por 

Keynes é composta pela soma das demandas dos 

bens e serviços finais dos agentes econômicos. 

Sendo eles, para Vasconcellos (2008): 

• Demanda de bens de consumo pelas 

famílias (C): representado pelos dispêndios 

dos indivíduos em bens e serviços como 

alimentação, vestuário, automóveis, entre 

outros.  

• Demanda de investimentos pelas 

empresas (I): representado pela aquisição 

de maquinários, equipamentos e edificações 

mais adições desejadas ou voluntárias de 

estoques. 

• Demanda do Governo (G):  representado 

pelos dispêndios governamentais com 

compra de bens e serviços e pagamentos de 

funcionários, buscando o bom 

funcionamento da administração pública. 

• Demanda Líquida do Setor Externo 

(Exportações X - Importações M): 

representado por vendas e compras de bens 

e serviços no exterior. 

 

Interpretados por: 

DA = C + I + G + X - M 

Keynes menciona também a Oferta Agregada 

(OA) definida por Vasconcellos (2008) como a 

quantidade que os produtores desejam vender no 

mercado, representada por: 

AO = Renda Nacional = Produto Nacional Real 

Vasconcellos (2008) aponta ainda que existem 

dois tipos de Ofertas Agregadas – Potencial e 

Efetiva – fazendo-se necessário distingui-las. A 

Oferta Agregada Potencial corresponde ao pleno 

emprego de recursos (produção máxima possível). Já 

a Oferta Agregada Efetiva representa a produção que 

está sendo efetivamente colocada no mercado, 
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podendo ocorrer com recursos abaixo no nível de 

pleno emprego. Sendo que, estas serão iguais 

quando os fatores de produção estiverem plenamente 

empregados.  

Keynes considera que normalmente a economia 

encontra-se em situação abaixo do pleno emprego, 

com capacidade ociosa e pessoas desempregadas. 

Evidenciando que a Oferta Agregada é maior que a 

Demanda Agregada. Assim, a contribuição dos 

estudos de Keynes envolve a estimulação de 

incentivos para o crescimento da Demanda 

Agregada. 

O desemprego citado por Keynes é conhecido 

por desemprego conjuntural, que se refere quanto à 

insuficiência da Demanda Agregada em relação à 

produção e oferta de pleno emprego. Segundo a 

síntese neoclássica do pensador, o desemprego seria 

causado, em grande parte, pelo que se entende por 

rigidez de salários nominais. (Vasconcellos, 2008). 

O Modelo Keynesiano básico desenvolve-se 

através de quatro hipóteses principais (Vasconcellos, 

2008): 

• Economia com desemprego de recursos: 

supondo a existência do desemprego, na 

qual a economia encontra-se em baixo 

equilíbrio do pleno emprego e produzindo 

abaixo do potencial. Implicando, assim, que 

os preços sejam mantidos constantes e as 

variáveis consideradas em valores reais 

(Vasconcellos, 2008).   

• Curto prazo: analisa a determinação de 

renda a partir do papel das políticas 

macroeconômicas na estabilização do nível 

de atividade e emprego e preços. Nesta 

hipótese pelo menos um fator permanece 

fixo, supõe-se que o estoque de fatores de 

produção não se altera no curto prazo: o 

que se altera é o grau de utilização desse 

estoque.  

• Oferta agregada potencial fixada: ocorre 

em decorrência do curto prazo, onde a 

oferta agregada potencial permanece 

constante e é afetada diretamente quando 

ocorre alterações na quantidade física de 

fatores de produção, ou então, no nível de 

conhecimento tecnológico. 

• Princípio da demanda efetiva: ocorre em 

decorrência das hipóteses anteriores. 

Julgando que a oferta agregada potencial 

não se altera no curto prazo, as alterações 

tanto no equilíbrio da renda e no produto 

nacional devem-se exclusivamente às 

variações da demanda agregada de bens e 

serviços.  

 

4. IMPACTOS DA TEORIA 

KEYNESIANA NA ECONOMIA 

BRASILEIRA 

Os pensamentos do economista John Maynard 

Keynes foram invocados como inspiração em 

relação as políticas e medidas adotadas por vários 

governos – inclusive no Brasil – no enfrentamento 

da crise econômica iniciada em 2008, especialmente 

as que envolveram intervenção direta na economia e 

maior regulação. 

A influência dos pensamentos keynesianos na 

atualidade é notória, embora modificada e adaptada 

às condições contemporâneas. Tanto as teorias 

econômicas, quanto a economia política, ditas 

modernas e atuais, se veem intimamente 

relacionadas ao pensamento keynesiano. 

No Brasil, o keynesianismo se fortaleceu com a 

atuação da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL), criada em 1948. A qual 

acreditava-se que o fato de a América Latina – 

particularmente o Brasil – possuir locais tão 

propícios para a atuação do Estado, é dado ao tardio 

desenvolvimento da indústria na região se 

comparado aos países desenvolvidos, que já haviam 

ultrapassado a segunda fase da revolução industrial 

quando Keynes apresentou sua teoria. 

Durante o segundo mandato do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, que a Teoria Keynesiana 

se fez mais presente, através do abandono de uma 

política econômica mais conservadora em termos 

fiscal e monetário. Segundo o FILHO (2011) "o 

keynesianismo de Lula foi mais por reação do que 

por convicção, com uma política pragmática em 

razão de um ambiente muito adverso na economia 

mundial". 

Além de Lula, o perfil do governo da ex-

presidente Dilma Rousseff foi marcado por 

economistas defensores de medidas heterodoxas 

encontradas no receituário de Keynes. De acordo 

com FILHO (2011) "no governo Dilma, há muito 

mais gente identificada com uma corrente 

keynesiana desenvolvimentista”. A mesma tem a sua 

imagem, frequentemente, atrelada à escola 

keynesiana, pela defesa à intervenção estatal na 

economia – como a decisão de refrear os preços dos 

combustíveis vendidos pela Petrobras e também da 

energia elétrica, contrariando os interesses 

empresariais. 
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 No ano de 2010, Nelson Barbosa, então 

secretário do Ministério da Fazenda, atribuiu o 

crescimento acelerado do Brasil na época “ao Estado 

através do estímulo ao desenvolvimento e no 

planejamento em longo prazo”, fazendo alusão a 

Teoria Keynesiana.  

A partir 2008, instalou-se uma crise financeira 

mundial, afetando principalmente o Brasil, que 

apesar do crescimento citado por Nelson Barbosa, 

no ano de 2014, inseriu-se ainda mais no ambiente 

de crise, sendo protagonista de diversos casos de 

corrupção e desvio de recursos públicos, 

ocasionando o aumento da inflação, entre outros 

efeitos econômicos relevantes.  

Percebe-se, tanto na crise de 1929 como nas 

crises atuais, uma clara ineficiência dos mecanismos 

reguladores do Estado. Ressaltando, ainda, que as 

crises são fenômenos inerentes ao sistema capitalista 

e decorrem de suas reconhecidas imperfeições, o que 

reforça a necessidade do Estado atuar de maneira 

consistente como ente regulador. 

O professor da Universidade de Brasília e 

presidente da AKB, José Luis da Costa Oreiro 

vislumbra na atual política que “não houve mudança 

na matriz macroeconômica. O que houve realmente, 

foi a convergência do centro da meta da inflação, 

reduzir a meta de superávit primário e manter o 

regime de flutuação cambial, mas com indução de 

valorização por meio de mais controle da entrada de 

capitais. Foi mantida a lógica do modelo anterior, só 

que o governo passou a testar os seus limites”. 

Segundo José Luis da Costa Oreiro na política 

fiscal de Keynes, o endividamento público só pode 

ocorrer para financiar investimento e não o 

consumo. Salientando, ainda, que a taxa de 

poupança pública hoje é negativa em 1% do PIB e 

que o ideal seria estar em 5%. (Dados de 2014). 

Em uma entrevista DCI (Diário Comércio 

Indústria e Serviços), o economista e especialista em 

finanças públicas José Roberto Rodrigues Afonso 

aponta que as lições deixadas por Keynes para o 

Brasil atual foram que momento de grande crise, o 

governo deve se endividar, mas preferencialmente 

para aumentar o investimento. O Brasil só fez a 

primeira parte da lição - aumentou bem o 

endividamento no conceito relevante, o da dívida 

bruta, hoje na casa de 60% do PIB, mas a segunda 

parte foi frustrada, pois segue sem elevar a taxa de 

investimento público e mesmo o investimento 

nacional. (Dados de 2012). 

 Na entrevista citada, o DCI questiona José 

Afonso a respeito do aumento dos investimentos no 

país, pois desde a crise de 2008, a economia está 

ancorada no consumo – modelo adotado pelos 

governos do ex-presidente Lula e da ex-presidente 

Dilma que está se esgotando. José Afonso indica 

que, não só o desenvolvimento do Brasil, mas 

também a competitividade e outras questões 

estruturais precisam ser equacionadas por maior e 

melhor capital físico, visando o fortalecimento da 

infraestrutura.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      De acordo com o exposto, infere-se que a 

teoria proposta por John Maynard Keynes (1883-

1946) no início do séc. XX foi de notória relevância 

na época, além de ainda hoje apresentar 

desdobramentos na economia contemporânea. A 

Teoria propôs a intervenção estatal em ramos 

básicos para o bem-estar social, com o intuito de 

gerar empregos e movimentar a economia, 

principalmente em tempos de crise. Essa linha de 

raciocínio desenvolvida pelo estudioso, foi 

responsável pela restauração do Sistema Capitalista, 

visto que este estava desestruturado com a crise de 

superprodução americana.  

Após o modelo ser adotado nos Estados Unidos, 

foi disseminado por países europeus e latino-

americanos. Sobretudo o Brasil, o qual foi 

influenciado tanto nos governos passados, quanto no 

mandado do ex-presidente Lula. A Teoria 

Keynesiana se fez mais presente nesse governo, 

através do abandono de uma política econômica 

conservadora em termos fiscal e monetário, para a 

defesa do pensamento favorável à intervenção 

estatal na economia. 

Entretanto, para Oreiro, as crises na qual o 

Estado contribui significativamente com 

investimentos na economia, causam o aumento da 

dívida pública, que hoje já é superior ao PIB 

brasileiro (2014), fato este preocupante para a 

economia. 

Dessa forma, pôde-se concluir que apesar de a 

Teoria Keynesiana apresentar impactos positivos, é 

necessário planejamento cauteloso, para que o 

Estado não se endivide além dos recursos que 

possuem, para se assegurar. 
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Resumo: Para construir um imóvel, o financiamento é um das alternativas frequentemente utilizadas afim de 

angariar recursos financeiros. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar como leis e 

regulamentações de financiamentos interferem nas decisões de engenharia para construção de um edifício. O 

método de trabalho envolveu uma revisão bibliográfica e um estudo de caso em uma edificação mutifamiliar de 

alvenaria estrutural, contemplada com financiamento pelo Banco Bradesco S.A, dentro dos termos do Sistema 

Financeiro de Habitação. Como resultado foi demonstrado fatores que interferem nas decisões de engenharia 

devido ao contrato de financiamento, como impactos no cronograma físico-financeiro, legislação ambiental, 

comercialização dos apartamentos, seguros obrigatórios, garantias reais, adequação ao PQBP-H, atendimento 

a normatizações para elaboração e execução de projetos, qualidade de materiais, qualificação de mão de obra, 

segurança nos canteiros e o sistema de repasse. Conclui-se que o financiamento interfere em todas as fases do 

empreendimento, portanto é viável que isso já seja planejado na fase de estudo inicial por parte dos investidores. 

Acredita-se que o trabalho possa auxiliar construtores, estudantes e adquirentes de apartamentos que tenham 

interesse sobre o assunto.  

  
Palavras-chave: Financiamento. Construção. Edifício. Repasse. Contrato.   

  

__________________________________________________________________________________________ 

  

 

1. INTRODUÇÃO  
  

A construção civil passou por representativas 

mudanças nas últimas décadas, atualmente as 

construções passam a fazer parte do trabalho de 

empreendedores que visam a lucratividade através da 

venda e aluguel dos imóveis.  

São utilizados termos como construtores 

autônomos, incorporações, incorporadoras e 

construtoras. Sendo que, construtor autônomo 

emprega sua própria mão de obra e serviços de 

auxiliares para a construção de residências e 

comércios de pequeno porte. As incorporações 

imobiliárias tem por finalidade promover e realizar a 

construção de edificações compostas de unidades 

autônomas, ela é a responsável por regularizar o 

empreendimento junto ao cartório de imóveis.  

Já as incorporadoras são responsáveis pela 

articulação do empreendimento, isto é, identificar as 

oportunidades e viabilidade, adquirir o terreno e 

formatar o produto a ser vendido. A construtora por 

sua vez, fica a cargo de executar a obra  dentro 

das normas vigentes e prazos contratuais. As 

construtoras podem acumular a função de 

incorporadora, exercendo as atividades acumuladas 

(BRASIL, 1964b; CASSOL, 2010). 

Toda essa sistematização faz parte do cenário da 

construção civil, que se vê compreendida dentro de 

um mercado imobiliário, no qual para adquirir um 

imóvel é necessário capacidade de poupar. Até a 

década de 1930 poucas pessoas tinham tal 

capacidade, assim as propriedades ficavam 

concentradas a pequenos grupos com melhores 

poderes aquisitivos, e grande parte da população 

dependia de alugueis para conseguirem uma moradia 

(QUEIROGA, 2006; CASSOL, 2010).  

Em resposta a isso, surgiram os financiamentos 

imobiliários, de forma que se um indivíduo não 

possuísse totalmente o valor pretendido, ao menos 

poderia acumular valor parcial e pleitear um 

financiamento (QUEIROGA, 2006). 

Financiamento imobiliário pode ser definido 

como “uma linha de crédito oferecida por instituições 

financeiras para utilização na aquisição de um imóvel 

novo ou usado sendo residencial ou comercial, ou 

para término de construção e reformas, ou ainda para 

aquisição de lotes urbanizados para fins residenciais” 

(WWI GROUP, 2009). 

O presente trabalho visa estudar as características 

e elementos que interferem nas decisões de 

engenharia para a construção de uma edificação, 

financiada dentro dos termos do Sistema Financeiro 

de Habitação. Utiliza como base um estudo de caso 

realizado em um edifício de multipavimentos no 

sistema de alvenaria estrutural que foi contemplado 

com um financiamento por parte de um banco 

brasileiro múltiplo (Bradesco S.A.). 
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2. MÉTODO DE PESQUISA 
 

Trata-se de uma pesquisa que envolve uma 

revisão bibliográfica e um estudo de caso de um 

edifício residencial multifamiliar em alvenaria 

estrutural na cidade de Catalão/GO. Para o 

desenvolvimento deste trabalho e obtenção de seus 

objetivos, cumpriu-se as etapas do fluxograma, 

representado na Fig. 1. 

 
Figura 1. Fluxograma do Método de Pesquisa 

 
Fonte: Próprio Autor (2017) 

 

3. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 

 

Os financiamentos imobiliários podem ser feitos 

por pessoas físicas ou jurídicas, pertencentes desde a 

classe baixa à classe alta, com fins residenciais ou 

comerciais, e com os seguintes objetivos: aquisição 

de imóvel novo, aquisição de imóvel usado, 

construção em terreno próprio, aquisição de terreno e 

construção, reformas, ampliações, execução de 

empreendimentos por construtoras e incorporadoras, 

existem atualmente até mesmo financiamentos 

especializados para móveis planejados e decoração. 

Um sistema financeiro é formado por um 

conjunto de instituições e agentes do mercado, sendo 

responsável pela canalização de recursos dos 

superavitários para os deficitários e por garantirem o 

uso de seus recursos de maneira satisfatória para a 

manutenção dos fluxos de recurso, sua estrutura é 

definida pelo modo como ocorre interação entre os 

mercados e as instituições financeiras que o compõe 

(MISHKIN, 2000). 

Para empreendimentos de habitação popular, isto 

é, aqueles que são destinados a classe de baixa renda 

(Classe C), compreendida entre 5 a 10 salários 

mínimos, e ainda parte da Classe B e Classe D, 

abrangendo assim financiamentos para famílias com 

renda entre 3 a 13 salários mínimos, os 

financiamentos podem ser feitos com auxílios 

governamentais, utilizando recursos das cadernetas 

de poupança e do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS (QUEIROGA, 2006). 

Financiamentos para esse público são regidos 

pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), 

regulamentado pela Lei nº 4.380 de 21 de Agosto de 

1964.  

Assim, toda unidade habitacional que possui o 

valor de até R$ 950 mil nos Estados de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal; e no 

máximo de R$ 800 mil nos demais estados, podem 

ser financiadas pelo SFH, recebendo auxílios 

governamentais.  

Mesmo que seja um financiamento em que a 

abertura de crédito supera esses valores, como para 

construção de edifícios, em que pode ser financiado 

até 80% do custo direto da obra, o que se considera é 

o valor da unidade habitacional para que seja 

enquadrado no SFH (NASCIMENTO, 2011). 

Afim de garantir a correta aplicação do dinheiro 

e minimizar os riscos de inadimplência no 

pagamento, o governo realiza uma série de exigências 

que devem ser cumpridas para a abertura de crédito.  

Essas exigências, em formas de leis e decretos, 

interferem na construção de um edifício, que teve sua 

construção submetida a um financiamento no SFH. 

Os principais pontos para financiar a construção de 

um edifício no SFH são apresentados a seguir. 

 

3.1 Seguros 

 

Para financiamentos que se enquadram dentro do 

SFH, são necessários os seguintes seguros 

habitacionais, conforme a principal normatização - 

Lei 4.380/64: 

 Seguro para Morte e Invalidez Permanente 

(MIP) 

 Seguro de Danos Físicos do Imóvel (DFI) 

 Seguro de Responsabilidade Civil do 

Construtor (RCC) 

No SFH, os seguros habitacionais são 

obrigatórios e automáticos nos contratos, sendo pagos 

mensalmente junto com as prestações do empréstimo. 

Os seguros são necessários para garantir um sistema 

de financiamento sustentável, principalmente para 
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cobertura de eventuais sinistros que poderão ocorrer 

durante o prazo contratado. 

 

3.2 Garantias 

 

Segundo Canevari (2013) “garantia, na relação 

obrigacional vem a ser o meio jurídico protetor do 

direito subjetivo de uma das partes, que assegura e 

acautela esse direito contra qualquer lesão resultante 

da inexecução da obrigação pela parte devedora”. 

Segundo a Lei 9.514/97  as operações dentro do 

SFH podem ser garantidas das seguintes formas: 

hipoteca; cessão fiduciária de direitos creditórios 

decorrentes de contratos de alienação de imóveis; 

caução de direitos creditórios ou aquisitivos 

decorrentes de contratos de venda ou promessa de 

venda de imóveis ou alienação fiduciária de coisa 

imóvel.  

 

3.3 Legislação Ambiental 

 

Para a obtenção de um financiamento com destino 

a um empreendimento no setor da construção civil 

serão exigidos requisitos mínimos de cumprimento da 

legislação ambiental.  

Pode-se afirmar que “estar alinhado com as 

exigências legais do campo ambiental figura entre os 

maiores desafios no processo de obtenção de 

financiamentos e reflete a tendência mundial da 

integração da responsabilidade socioambiental com 

as atividades empresariais” (FIEMG, 2016). 

Ao financiar a obra, o banco se torna 

corresponsável pelo empreendimento, assim em caso 

se agraves ambientais ele também receberá 

penalizações. Com isso o banco se torna como que 

um fiscal ambiental da obra, ele exigirá comprovação 

de todas as documentações exigidas pelos órgãos 

municipais competentes. O crédito só é liberado com 

o cumprimento das obrigações da legislação 

ambiental. 

 

3.4 Incorporação Imobiliária 

 

A Lei 4.591:1964 diz que “incorporação 

imobiliária é a atividade exercida com o intuito de 

promover e realizar a construção, para alienação total 

ou parcial (antes da conclusão das obras), de 

edificações ou conjunto de edificações compostas de 

unidades autônomas, sob o regime de condomínio”.  

Neste âmbito, o incorporador comercializa 

frações que estão vinculadas às unidades autônomas, 

sejam eles em construção ou a serem construídas, 

obtendo, assim, os recursos necessários para a 

edificação. 

Entre os fatores impactantes da incorporação 

imobiliária, cita-se: 

 Projetos e Memorias: Para que a obra 

seja financiada será necessário que os 

projetos do empreendimento, com seus 

respectivos memoriais sejam aprovados 

pelos órgãos competentes, além disso o 

projeto arquitetônico precisam ser 

arquivado no Ofício de Registro de 

Imóveis.  

 Orçamento da obra: utilizado também 

para realizar a análise da viabilidade do 

empreendimento. 

 Cronograma: exigido para liberação do 

financiamento, tipo físico financeiro, 

constitui um instrumento para 

programar o avanço em termo da 

execução das atividades e do valor 

financeiro necessário conforme cada 

etapa física avançada em determinado 

período. 

 Memorial de Incorporação: Para a 

comercialização de unidades autônomas 

de edifícios ainda em fase de 

construção, a Lei 4.591/64 apresenta 

como obrigatório o registro da 

incorporação, o qual deve ser feito no 

Registro de Imóveis. Para tanto, o 

memorial de incorporação constitui o 

documento jurídico em que consta 

informações sobre o objeto da 

incorporação, como detalhamento de 

áreas e suas formas de utilização, bem 

como as características e dados do 

empreendimento.  

 PBQP-H: a sigla significa “Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

no Habitat , segundo o Ministério das 

Cidades (2017)  ele “é um instrumento 

do Governo Federal e a sua meta é 

organizar o setor da construção civil em 

torno de duas questões principais: a 

melhoria da qualidade do habitat e a 

modernização produtiva”. 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

O empreendimento imobiliário em questão 

consiste na construção de dois edifícios residenciais 

em alvenaria estrutural (total de 72 apartamentos) e 

elementos de apoio (quiosques, salão de festa, quadra, 

guarita, apoio de funcionários, GLP e lixeira). 

Ambos os edifícios possuem quatro apartamentos 

por andar, sendo um prédio apenas com apartamentos 

de dois quartos, e o outro apenas com apartamentos 

de três quartos (Fig. 2). 
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Figura 2. Planta Baixa Apartamentos dois quartos               

e três quartos 

 

 
Fonte: Empreendimento X (2015) 

 

Para a liberação de crédito em 

financiamentos regidos pelo SFH são necessários 

15% de avanço no cronograma físico-financeiro 

e 30% de comercialização dos apartamentos. 

Além disso a obra deve ser executada entre 12 a 

24 meses. Segue alguns dados técnicos referentes 

a obra e ao contrato de financiamento realizado 

entre a empresa e o Banco Bradesco S.A. (Tab. 

1) : 

 
Tabela 1. Dados Estudo de Caso 

Dados Técnicos Empreendimento 

Padrão Custo Unitário Básico 

de Construção - CUB 

R8-B 

Área Permeável  29,59% 

Taxa de Ocupação Utilizada 36,85% 

Área coberta pavimento tipo 

bloco 3 quartos 

2660,08 m² 

Área coberta pavimento tipo 

bloco 2 quartos 

2117,04 m² 

Dados de Contrato 

Percentual de obra  20% 

Percentual de comercialização 60% 
Prazo total para construção 24 meses 
Percentual do valor de crédito 

em relação ao custo direto 

80% 

Mês do cronograma em que 

foi realizado o contrato 

Décimo mês 

Garantias Hipoteca 
Fonte: Empreendimento X (2015) 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 3 estão demonstrados de forma 

simplificada quais as etapas para que um 

empreendimento seja concebido, executado e 

finalizado. Dentro dessas atividades, as que estão em 

vermelho são consideradas mais impactadas devido 

ao financiamento no SFH, e por isso serão 

aprofundadas a seguir. 

 
Figura 3. Etapas Simplificadas de um Empreendimento 

Financiado 

 
Fonte: Próprio Autor (2017) 

 

O cronograma e o orçamento da obra é 

significativamente impactado, uma vez que a obra 

tem um prazo mínimo e máximo para ser concluída e 

também que é através do avanço que o crédito será 

liberado. 

Os projetos e execução devem possuir padrão de 

qualidade conforme o exigido pelos requisitos do 

PBQP-H, portanto devem ser rigorosamente 

obedecidas Normas Brasileiras (NBrs), bemcomo 

critérios de segurança e controle. 

São fatores de relevância a ser considerado os 

termos Patrimônio de Afetação, Valor Mínimo de 

Desligamento (V.M.D.) e Sistema de Repasse. 

No caso do empreendimento estudado, optou-se 

pelo regime de Patrimônio de Afetação, com isso 

existe uma segregação patrimonial de bens do 

incorporador para uma atividade específica, com o 

intuito de assegurar a continuidade e a entrega das 

unidades em construção aos futuros adquirentes, 

mesmo em caso de falência ou insolvência do 

incorporador. 

A afetação patrimonial garante a consecução da 

incorporação, em caso de decretada a falência ou 

insolvência civil do incorporador, é possível ser capaz 

de oferecer proteção patrimonial e propiciar a 

imediata recuperação dos patrimônios individuais ali 

investidos. Caso isso ocorra, os adquirentes devem 

assumir o destino do empreendimento, decidindo 

sobre a liquidação do patrimônio de afetação ou em 

dar continuidade à obra. 

Nesse caso os edifícios que estão sendo 

construídos não podem ser dados como garantia, 
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contudo o terreno sob o qual está sendo executado o 

empreendimento pode. Para que o banco não perca 

parte do valor de sua garantia quando um apartamento 

é vendido, no ato da venda, o adquirente deve pagar 

um V.M.D. ao banco. Assim a garantia continua com 

o mesmo valor para o banco, e o patrimônio de 

afetação não é prejudicado. 

No final da obra,  com emissão do Habite-se, que 

é um documento emitido pela prefeitura atestando o 

encerramento das obras, ocorre também o 

encerramento do regime de Patrimônio de Afetação, 

uma vez que já não há mais risco de não ser terminada 

a obra. 

Nesse momento do Habite-se a Pessoa Jurídica 

que financiou, seja a incorporadora ou construtora, 

deverá quitar com o banco 70% do valor da dívida 

(porcentagem pode variar conforme contrato). O 

valor deve ser pago preferencialmente por Sistema de  

Repasse.  

O Sistema de Repasse ocorre da seguinte forma: 

ao término da construção e após emitido o Habite-se, 

as chaves só serão entregues aos compradores dos 

apartamentos se eles tiverem quitado a valor do 

apartamento. Pode ser que o comprador opte por um 

financiamento para quitar esse valor junto a 

incorporadora. Se esse financiamento for realizado 

junto ao mesmo banco que financiou a construção do 

imóvel, o valor adquirido já é abatido diretamente no 

saldo devedor da construtora, por isso o sistema é 

denominado repasse: a dívida da construtora é 

repassada para o comprador da unidade habitacional 

que adquiriu um financiamento para quitar o 

apartamento. Os demais 30% da dívida podem ser 

parcelados e pago pela construtora em período pré-

determinado em contrato. 

Se em um prazo de cinco anos algum dos 

adquirentes por sistema de repasse estiver 

inadimplente com o pagamento ao banco, os 

empreendedores iniciais assumem a obrigatoriedade 

de comprar em leilão os apartamentos e assim não 

deixar o banco em prejuízo.  

Após os cinco anos, realizados todos os 

pagamentos, sejam por parcelas pagas ao banco pelos 

empreendedores, seja por repasse das unidades, 

ocorre a desapropriação da hipoteca, isto é o bem que 

foi hipotecado como garantia da dívida fica 

desvinculado. 

 

6. CONCLUSÃO 
  

Os financiamentos imobiliários influenciam 

significativamente o setor da construção civil. Entre 

os motivos que levam uma empresa a optar pelo 

financiamento para produção de imóvel, estão: a 

necessidade de angariar fundos para conseguir 

realizar o investimento, a vantagem competitiva nas 

vendas pela facilidade do sistema de repasse (os 

clientes conseguem comprar com mais facilidade a 

taxas de juros fixas) e a necessidade de capital de giro. 

No estudo, percebeu-se que o financiamento no 

SFH interfere em todas as fases de um 

empreendimento, desde a sua concepção até o 

encerramento. Portanto, para financiar a produção de 

um imóvel, é interessante que isso já seja planejado 

na fase de estudo inicial por parte dos investidores, 

pois um financiamento exige muitas adaptações. 

A começar por um planejamento detalhado e bem 

consolidado, pois o valor a ser liberado pelo órgão 

financiador será conforme esse planejamento, o qual 

por sua vez, será conferido pelo próprio banco. Existe 

também o limitante do prazo para organização dos 

cronogramas, pois obras no SFH devem ser 

concluídas entre um e dois anos. 

Outro ponto relevante, é a necessidade de que a 

construtora seja aderida ao PBQP-H, mantendo sua 

qualidade com adequada gestão e controle 

tecnológico de matérias, mão de obra qualificada, 

sistema de gestão de projetos e de execução. 

A construtora precisar ter em vista, que mesmo 

estando em conformidade com todas as exigências do 

banco e da lei nº 4.380 que rege o SFH, ao conseguir 

o financiamento, o valor liberado será de no máximo 

80% do custo direto, portanto ela precisa ter capital 

próprio suficiente para arcar com os custos 

complementares. 

As adaptações nos processos construtivos 

envolve as NBRs relativas a cada escopo de projeto e 

execução.  

Para o financiamento do empreendimento o 

empreendedor deve ponderar a necessidade de uma 

garantia real, em bem móvel ou imóvel, afim de 

assegurar ao banco o pagamento da dívida realizada.  

A construtora deve também atender a todas 

exigências feitas pelo órgão municipal competente 

pela aplicação da legislação ambiental.  

O processo de vendas também é impactado no 

processo de financiamento, devido a construção do 

edifício ser financiada, os adquirentes devem receber 

informação sobre como se deu o financiamento da 

edificação, tais como: necessidade de pagar ou não o 

VMD no ato da compra; facilidades inerentes ao 

Regime do Sistema de Repasse; existência de taxa de 

juros fixa em caso de financiamento junto ao mesmo 

banco que financiou a construção; facilidades para se 

conseguir a liberação do financiamento.  

Após a emissão do Habite-se e entrega das 

chaves, a construtora assume ainda durante cinco 

anos a responsabilidade de pagar o banco o valor de 

inadimplência (em caso  de adquirente por sistema de 

repasse). 

Finalmente, considera-se que os objetivos deste 

trabalho foram concluídos, haja vista que as 

principais características relevantes para a construção 

de uma obra financiada pelo SFH foram esclarecidas.  
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Resumo: O presente artigo visa caracterizar técnicas de obtenção e aproveitamento da energia proveniente do 

sol, realizando uma análise embasada em revisões bibliográficas que abordam o assunto.  A matriz energética 

do Brasil, que em sua maioria é formada pelas usinas hidrelétricas e térmicas, está sobrecarregada de modo 

que, a utilização da energia solar torna-se uma alternativa viável e consistente possibilitando economia de 

custeio, renovação em opções de obtenção de energia elétrica e benefícios sociais. Além disso, serão observados 

alguns aspectos estruturais dos sistemas fotovoltaico e fototérmico, assim como os subtipos dos mesmos, serão 

exploradas ainda, as vantagens socioeconômicas e possíveis desvantagens que limitem o desenvolvimento de 

alguns desses projetos atualmente no país.   

 

Palavras-chave: Energia. Solar. Fotovoltaica. Fototérmica. Socioeconômicos  
__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a necessidade que o ser humano 

tem de interferir no meio ambiente para buscar a 

satisfação de suas necessidades, surgem conflitos 

quanto à utilização dos recursos que estão ao seu 

entorno.  

Durante os últimos séculos, foi confeccionado 

um molde de atuação baseado e voltado para a 

industrialização, com isso, o cenário presenciado é 

de uma situação insustentável entre a humanidade e 

o meio ambiente, visto que a indústria, para 

promover sua ascensão, utiliza de mecanismos não 

sustentáveis, e como a produção dos recursos 

naturais demanda tempo, a situação se agrava ainda 

mais.  

O avanço do processo tecnológico é apontado 

como um, dentre os principais fatores responsáveis 

pela aceleração das alterações climáticas e 

ambientais que, em virtude da alta demanda de 

energia para o seu funcionamento, opta pela escolha 

de energias consideradas não limpas.  

Atualmente, a energia hidráulica ainda é a 

principal fonte para geração de eletricidade no 

Brasil. Contudo, mesmo sendo considerada por 

muitos uma fonte renovável e limpa, o impacto 

gerado na construção das usinas hidroelétricas tem 

grandes dimensões, já que é necessário o alagamento 

de uma área extensa alterando totalmente o 

ecossistema da região. 

Além disso, a exploração intensa das reservas 

esgotáveis de combustíveis fósseis e os danos 

causados ao meio ambiente apresentam um cenário 

preocupante para o próximo século. Sendo assim, 

torna-se necessária a utilização de formas de 

obtenção da eletricidade através de fontes 

sustentáveis, ou seja, que não tragam impacto. Nesse 

contexto, assume crucial importância da busca por 

diferentes fontes de energias alternativas renováveis 

que supram a demanda interna dos países 

(PACHECO, 2006).  

O território brasileiro encontra-se em sua 

maioria na região intertropical, dispondo o ano todo 

de uma alta concentração de raios solares que 

possibilitam um grande potencial de aproveitamento 

neste campo. Segundo a FUNCEME - Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(2010), o Nordeste brasileiro apresenta uma radiação 

solar média acima de 2500 horas/ano, o que 

promove êxito na utilização da energia solar nessa 

região visto que não possui capacidade hídrica 

suficiente para produção de energia hidroelétrica.  

Por tratar-se de uma energia limpa e gratuita 

estimula a conscientização ambiental e sociocultural. 

Assim sendo, quando se evita o gasto de energia 

elétrica convencional, devido à escolha do uso da 

energia solar, há benefícios tanto na economia 
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quanto no meio ambiente. O aproveitamento da 

energia gerada é quase total, pois quando houver 

excesso da produção em relação ao consumo, este é 

repassado à concessionária, gerando crédito para o 

proprietário (NASCIMENTO, 2004).  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Matrizes energéticas brasileiras: estruturas 

monopolizadas que estimulam esgotamento de 

recursos 

 

Vichi e Mansor (2009) afirmam que a matriz 

energética representa a oferta interna de energia 

(OIE) discriminada quanto às fontes e setores de 

consumo. Segundo os mesmos, a descrição mais 

detalhada da matriz energética do Brasil é o Balanço 

Energético Nacional, elaborado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e publicado pelo 

Ministério de Minas e Energia.  

A figura abaixo mostra como se dá a disposição 

da matriz energética brasileira, que é divida em 

fontes de energia renováveis e não renováveis, 

apresentando suas subdivisões e respectivas 

porcentagens. 

Figura 1. Matriz energética brasileira 

 

 
 

Fonte: Ministério de Minas e Energia (2015, p.07) 

 

 

 

 

 

A matriz energética hidráulica, considerada uma 

das maiores fontes de energia renovável do planeta, 

corresponde a 17% do total e apesar de ser utilizada 

por mais de 160 países, segundo Vichi e Mansor 

(2009), somente cinco (Brasil, Canadá, China, 

Rússia e Estados Unidos) são responsáveis por mais 

da metade da produção existente no mundo. Apesar 

do custo operacional considerado baixo em relação 

ao investimento inicial, as desvantagens deste tipo 

produção são consideráveis: alto custo de construção 

das usinas hidrelétricas; tempo longo entre 

concessão e começo da operação; dependência de 

regime regular de chuvas e principalmente os 

impactos socioambientais, como o deslocamento de 

comunidades do local e a destruição do habitat 

natural de espécies nativas e, endêmicas, devido a 

inundação de grandes áreas. 

Tucci, Hespanhol e Netto (2000) consideram o 

desenvolvimento de recursos hídricos e a 

conservação dos sistemas naturais um desafio à 

sociedade brasileira. De acordo com o que é dito 

pelos autores, apesar da maioria do território não 

possuir déficit de recursos hídricos, observam-se 

situações críticas no período do semiárido 

nordestino e em locais em que o uso de água é 

considerado intenso, como em regiões 

metropolitanas. O nordeste serve como exemplo, 

pois possui baixo índice de precipitação, alta 

evapotranspiração durante todo ano e baixo 

desenvolvimento econômico. Já em São Paulo, não 

há opções de novos mananciais para utilização. 

O modelo energético aderido pelo Brasil, que 

também propiciou o aumento de energia provinda de 

termelétricas, segundo Goldemberg e Lucon (2007), 

faz o país estar na contramão da história, tendo em 

vista que o resto do mundo vem procurando 

alternativas para diminuir a participação de fontes 

poluentes na matriz energética, pois além de 

colaborar para o ‘efeito estufa’, as impurezas do 

carvão provocam um fenômeno chamado smog – 

camada de névoa altamente tóxica que provoca 

problemas respiratórios. 

Abbud (2002) complementa que uma economia 

forçada de energia pode ser resultado de problemas 

de abastecimento, visto que, muitas usinas 

hidrelétricas não possuem reservatórios em locais 

que poderiam ser construídos. O resultado disto é a 

queda na capacidade de reserva para o período de 

seca nas usinas, devido ao aumento da demanda. 

Nesse contexto, as usinas termelétricas, caras e 

poluentes, consistem como a alternativa possível 

escolhida pelo governo para compensar a falta de 

geração hidrelétrica de forma segura. 

Desta forma, observa-se que é necessária a 

ampliação da gestão governamental no setor de 

energia, pois são modestos os resultados obtidos das 

ações para maior eficiência no uso final da energia, 

segundo Goldemberg e Lucon (2007). E neste 

sentido, deve-se levar em conta a segurança do 

fornecimento, sustentabilidade ambiental e criação 

de empregos. 
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2.2 Energia Solar: Busca por maior eficiência 

aliada à sustentabilidade 

 

Gomes (2012) afirma que o Brasil demonstra-se 

como um promissor expoente de desenvolvimento 

de energia, principalmente, fotovoltaica, e considera 

que este alto potencial é balizado pelos elevados 

índices de radiação solar no país. No entanto, a 

aplicação desta importante alternativa energética, 

principalmente nas comunidades carentes e isoladas, 

limita-se no custeio de implantação e instalação dos 

painéis fotovoltaicos e pela falta de política de 

subsídios por parte do governo. 

A inserção da energia solar na matriz energética 

do Brasil necessita de uma robusta cadeia produtiva 

assim como a viabilidade econômica desta fonte, 

afirma Carlos Alexandre Príncipe Pires, coordenador 

geral de Eficiência Energética de Ministério de 

Minas e Energia (REVISTA SOL BRASIL, 2010). 

No que diz respeito à energia fotovoltaica, que 

possui maior potencial de produção de energia 

elétrica advinda de radiação solar, apresenta-se 

como um método vantajoso devido a sua 

simplicidade, sua característica modular (desde mW 

até MW), prazos curtos para instalação e alto grau 

de confiabilidade dos sistemas aliado a baixa 

manutenção. Além disso, por ser renovável, não-

poluente e silencioso representa uma alternativa 

viável aos meios urbanos, assim como proporciona 

uma taxa muito baixa de perda de transmissão e 

distribuição de carga dada a proximidade entre 

consumo e geração. De modo que a descentralização 

proveniente deste sistema beneficia áreas isoladas 

que acabam tornando-se acessíveis. 

  

3. METODOLOGIA 

O presente trabalho caracteriza-se pelo uso de 

um método descritivo, consequentemente 

quantitativo e também qualitativo. Foram utilizadas 

pesquisas bibliográficas, dados estatísticos e 

publicações, que compusessem uma estrutura 

consistente de informação referente a perspectivas e 

prospectivas da energia no país, aliadas a uma 

alternativa proposta de utilização de energia solar 

como fonte de energia sustentável. 

Na coleta de dados, os autores escolhidos por 

meio de pesquisa, tiveram suas ideias compiladas, 

organizadas e citadas em ordem que descreva o 

processo, de forma a analisar as principais vertentes 

alcançadas com a utilização da radiação solar para 

produção de energia.  Os dados servirão como viés 

de sustentação e constatação das análises utilizadas. 

O material aqui disposto, dividiu-se nos 

seguintes tópicos: Caracterização da matriz enérgica 

do país, análise da situação financeira advinda do 

monopólio energético, utilização de recursos 

naturais no país, apresentação da energia solar como 

alternativa sustentável e definição dos benefícios 

trazidos pela produção energética. 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nos sistemas fotovoltaicos, a eficiência 

relaciona-se diretamente com dois parâmetros. O 

primeiro diz respeito à conversão efetuada pelas 

células fotovoltaicas e o segundo da disposição dos 

painéis em relação ao sol, visto que, a incidência de 

raios solares sobre estes varia conforme a orientação 

do sistema, sua inclinação e nível de sombreamento. 

Além disso, é importante considerar as perdas no 

armazenamento de energia (baterias), as que são 

causadas pelo efeito da massa de ar atmosférico e 

perdas no inversor de frequência.   

No que diz respeito à viabilidade econômica 

constatou-se que o custeio para a adesão desse tipo 

de sistema, no caso das famílias de baixa renda, 

atualmente, é inviável, pois o custo varia de acordo 

com a quantidade necessária de kits de placas 

fotovoltaicas que supram a demanda. Em 

contrapartida ao custo, que ainda é uma questão que 

inviabiliza a adesão desse tipo de energia 

sustentável, há algumas vantagens. Além do fim do 

pagamento da taxa de transmissão de energia, essa 

fonte seria livre de impostos e com a possibilidade 

de negociação do excedente energético com a 

concessionária. 

Já em relação à viabilidade ambiental, a matriz 

energética brasileira é composta de 39,4% de fontes 

renováveis, de acordo com o Balanço Energético 

Nacional de 2015, destes, a energia hidráulica 

representa 11,5%. Observa-se assim, uma 

representatividade muito grande das hidrelétricas no 

país. Porém, estas usinas, apesar de gerarem energia 

limpa, promovem danos socioambientais 

consideráveis, como a expulsão de povos ribeirinhos 

e o alagamento de áreas muito extensas, provocando 

desequilíbrio no ecossistema local. 

Em contraste, a energia solar, além de 

representar uma fonte inesgotável, pode reduzir a 

forte dependência das energias hidroelétricas e 

térmicas. Por isso é necessária a inserção de uma 

cadeia de viabilidade financeira e produtiva no país, 

visando a adesão da energia solar na matriz 

energética brasileira, como afirma, Carlos Alexandre 

Príncipe Pires, coordenador de Eficiência Energética 

do Ministério de Minas e Energia (Revista Sol 

Brasil, 2010). 

No sistema fototérmico a captação da energia 

solar ocorre em grande maioria por meio de 

coletores solares, que podem ser classificados em 

concentradores ou planos.  

Tendo em vista, o índice elevado no consumo 

energético demandado pelos chuveiros elétricos e o 

déficit de energia atualmente enfrentado no Brasil, 

constatou-se que os coletores solares planos são 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 420



   

 

 

mais usuais, sendo amplamente empregados em 

casas, hospitais e hotéis. Isso ocorre por tratar-se de 

equipamentos relativamente simples e que 

promoverem o aquecimento da água em 

temperaturas que podem chegar até 100º C. 

Já os sistemas fototérmicos com coletores 

concentradores são normalmente utilizados quando 

há necessidade do aquecimento da água em 

temperaturas mais elevadas, podendo aquecer até 

400º C, sendo ainda, capaz de transformar esse calor 

em energia. Apresentam como principais vantagens 

a economia com transporte de energia térmica e a 

alta taxa de concentração de raios solares.  

 

5. CONCLUSÕES 

 

A crescente demanda por abastecimento 

energético faz com que a sociedade necessite de 

fontes de energias alternativas. Assim sendo, 

durante o desenvolvimento do presente trabalho, 

procurou-se apresentar os aspectos 

socioeconômicos da utilização da energia solar, que 

é uma ótima opção comparada a outras fontes 

convencionais, por tratar-se de uma energia limpa. 

No entanto, apesar de ser não poluente, tem 

como desvantagem a exigência de altos 

investimentos para o seu aproveitamento. Além 

disso, sua implementação é inconveniente em 

regiões sujeitas a constantes alterações climáticas e 

de alta latitude. 

 Observando pontos positivos e negativos, 

acredita-se que num futuro bem próximo, visando 

preservar o meio ambiente, a energia solar deve 

ganhar mais espaço na produção energética 

mundial, obtendo como consequência a 

minimização no uso das demais fontes degradantes 

e poluidoras. 
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Resumo: A busca por atendimento psicológico tem aumentado a cada semestre no serviço-

escola de psicologia, junto a esta, verifica-se uma crescente demanda de pacientes em busca de 

atendimentos para questões específicas, tais como: ansiedade, depressão, , dificuldades no 

relacionamento entre pais e filhos, ansiedade infantil, etc. Sendo assim, este trabalho apresenta 

o desenvolvimento de uma proposta de estágios em grupos-terapêuticos dentro do serviço-

escola da faculdade CESUC de Catalão-GO. Estas propostas de estágio supervisionado 

buscaram tanto atender aos aspectos formativos dos estudantes, quanto melhorar a rapidez no 

atendimento aos pacientes do serviço. A prática tem demonstrado que estes grupos 

psicoterápicos atendidos por estagiários dos últimos períodos, são tanto fontes de aprendizados 

para os estudantes, quanto de promoção e prevenção em saúde mental para os participantes, 

desenvolvendo assim repertórios saudáveis e melhoria em sua qualidade de vida. 
 

  

Palavras-Chave: Serviço-Escola, Estágios, Grupo-Terapêutico, Goiás 

__________________________________________________________________________________________  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A Psicoterapia grupal é resultante da 

contribuição de várias correntes teórico/filosóficas 

dos últimos séculos. Segundo Zimerman (2010), esta 

modalidade teve seu primeiro formato com J. Pratt, 

médico tisiologista, que em 1905 criou intuitivamente 

o método de classes coletivas, composta por uma aula 

prévia sobre higiene e problemas da tuberculose, 

seguida de perguntas dos pacientes e da sua livre 

discussão com o médico. Esse método, mostrou 

excelentes resultados na aceleração da recuperação 

física dos doentes, principalmente pela identificação 

dos pacientes com o médico.  

Hoje, várias são as correntes teóricas que 

abordam a eficácia do tratamento em grupo, pois além 

de ser efetivo para o tratamento dos pacientes, 

permite atender um maior número de participantes. 

Os grupos terapêuticos, segundo Zimerman 

(2010), são compostos por pessoas portadoras de uma 

mesma categoria de necessidades as quais podem ser 

enquadradas em seis tipos de acordo com objetivos da 

tarefa do grupo. O Grupo de Adictos, que engloba 

pessoas com problemas de alimentação, fumantes, 

toxicômanos, alcoolistas etc. Grupo de programas 

preventivos, como por exemplo de diabéticos, 

hipertensos, etc. grupos de reabilitação, como é ocaso 

de pacientes hospitalares. Grupos de sobrevivência 

social, pessoas que foram estigmatizados, 

homossexuais, deficientes físicos. Grupos de suporte, 

como é o caso de pacientes terminais, grupo de 

crianças, grupo de orientação para pais, grupos com 

psicopatologias em comum, enfim, diversas são as 

modalidades de atendimentos grupais, contudo a 

efetividade do tratamento deve-se a alguns fatores 

comuns únicos dos formatos de tratamento grupais. 

Para Yalom (2014) existem fatores terapêuticos 

elementares para uma psicoterapia em grupo, a 

mudança terapêutica é um processo enorme e 

complexo que ocorre pela interação de vários fatores 

terapêuticos, contudo alguns fatores são elementares 

na experiência terapêutica, sendo eles 

interdependentes, ou seja, nenhum ocorre ou funciona 

separadamente. Estes fatores são comuns a todos os 

grupos terapêuticos e colaboram para o 

desenvolvimento da psicoterapia, pois uma vez 

identificados servirão de base para o terapeuta 

selecionar as táticas e estratégias necessárias para 

moldar a experiência de grupo. Existem diversos 

fatores terapêuticos que corroboram para o 

desenvolvimento da grupo terapia, contudo alguns 

são essenciais, contribuindo para uma experiência 

psicoterápica efetiva, quando bem utilizados. 

O primeiro deles, é a Instilação da Esperança, 

fator crucial para o processo, necessário não somente 

para manter pacientes, mas também para que outros 
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fatores possam ter efeito. A fé no tratamento já pode 

ser terapêutica, pois a partir do momento que o 

paciente acredita que pode melhorar é elevada a sua 

expectativa de ajuda e está correlacionada a um 

resultado positivo de melhoria. O terapeuta pode 

capitalizar esse fator aumentando a crença e a 

confiança na eficácia do modelo de grupo. Essa tarefa 

se inicia antes do grupo começar, nas orientações 

individuais Pré-Grupo.  (YALOM, 2014) 

O terapeuta precisa realizar alguns encontros 

individuais com os pacientes afim de reforçar as 

expectativas em relação ao processo e corrigir 

preconceitos, já que muitos pacientes vêm com 

concepções errôneas em relação a terapia grupal ser 

menos efetiva, assim é a oportunidade para explicar 

das propriedades curativas do grupo, pois a terapia de 

grupo não apenas se baseia nos efeitos nos efeitos 

gerais das expectativas positivas sobre a melhora, ela 

em si é uma fonte de esperança única no formato de 

grupos, permitindo aos participantes observarem a 

melhoria dos outros membros, partilharem 

experiências semelhantes etc.  

A Universalidade é um fator primordial para uma 

terapia de Grupoterapia, e tem efeitos poderosos para 

o processo. Segundo Yalom (2014), é comum que os 

pacientes antes de chegarem em um grupo terapêutico 

partilhem sentimentos de exclusividade, como por 

exemplo: “somente eu estou passando por isso”, 

“ninguém nunca sentiu o que estou sentindo”. Esses 

sentimentos são rompidos logo nos primeiros 

encontros, pois os pacientes começam a relatar e 

perceber que outros também estão passando pelas 

mesmas dificuldades. Isso os fazem ficar mais perto 

com a realidade e permite melhorar a coesão grupal, 

fator preponderante para a grupoterapia. A medida 

que os pacientes percebem semelhanças com outros e 

compartilham suas preocupações eles se beneficiam 

da catarse que acompanha a terapia e a aceitação de 

outros membros. (YALOM, 2014). 

A Psicoeducação é elementar para qualquer 

tratamento em terapia comportamental, em se 

tratando de grupos ela torna-se primordial, pois 

permite que sirva de elo inicial para os membros se 

conectarem, compartilhando e aprendendo sobre os 

temas abordados. Além disto, ela em sí já é 

terapêutica, pois a explicação de um fenômeno é o 

primeiro passo para contorná-lo (YALOM, 2014). 

Por isso, que quando se chega ao final de uma terapia, 

os participantes aprenderam muito sobre o 

funcionamento psíquico, significado dos sintomas, 

dinâmica interpessoal e do grupo e o processo de 

psicoterapia. 

Nos grupos de terapia as pessoas passam a ganhar 

não apenas por doarem, mas também por receberem 

ajuda umas das outras, elas beneficiam-se com algo 

que é intrínseco do doar, descobrindo que são 

importantes renovando e aumentando assim a sua 

autoestima. A terapia de grupo é peculiar por ser a 

única que oferece aos pacientes a oportunidade de 

beneficiar outras pessoas e também estimular a 

versatilidade de papeis exigindo que os pacientes se 

alternem nos papéis de receber e dar ajuda. Assim o 

terapeuta precisa encorajar os membros a oferecerem 

apoio, compartilhando informações e estratégias e 

proporcionando confiança mútua entre os membros 

(YALOM, 2014). 

A grande maioria dos pacientes que entram na 

grupoterapia tem um histórico de experiências 

insatisfatórias com a família primária, assim quando 

o desconforto inicial é superado é inevitável que mais 

cedo ou mais tarde os membros interajam de forma 

semelhante às suas famílias primárias e esta é a 

oportunidade de o terapeuta atuar com a recapitulação 

corretiva do grupo familiar primário, ajudando o 

indivíduo a remodelar crenças em relação aos traumas 

ou feridas geradas no passado, procurando assim 

formas adaptativas de superar os obstáculos presentes 

em suas relações sociais. (YALOM, 2014). 

Outro fator muito trabalhado pelas terapias 

comportamentais são as técnicas de desenvolvimento 

de habilidades sociais e que também operam nos 

grupos terapêuticos. Esta pode ocorrer de forma 

direta, ou seja, um treino comportamental simulado 

com os integrantes, ou de forma mais sutil por meio 

de feedback dos próprios participantes do grupo. Este 

fator contribui para que os membros aprendam a 

como responder de forma útil aos outros, a adquirirem 

métodos de resolução de conflitos, a diminuem 

julgamentos e serem mais capazes de experimentar 

empatia. (YALOM, 2014). 

Além das técnicas supracitadas, as terapias 

comportamentais, trabalham com uma gama de 

procedimentos psicoterápicos sejam estes para 

tratamento individual ou em grupo. Em cada sessão é 

realizada uma atividade específica e programada e 

solicitado ao paciente que leve tarefas para serem 

realizadas fora do setting terapêutico e trazê-las nas 

próximas sessões.  

Geralmente as sessões de atendimento na 

abordagem comportamental e cognitivo 

comportamental são semanais e semiestruturadas, 

sendo assim, contém um script da programação de 

cada sessão, com os objetivos e técnicas a serem 

utilizadas. O tratamento nesta abordagem costuma 

durar entre 10 e 18 sessões, dependendo da demanda 

e progresso do grupo. 

Além dos fatores terapêuticos, é necessário que 

os terapeutas estabeleçam alguns pré-requisitos para 

criação e manutenção do grupo terapêutico, tais 

como: a seleção de pacientes, exclusão de pacientes 

que não se encaixam do perfil do grupo; reparação 

teórica do terapeuta para a condução do grupo 

psicoterápico; Entrevista com os pacientes afim de 

esclarecer concepções errôneas em relação a terapia; 

Organização do contrato terapêutico, dias e horários 

das sessões, normas em relação a frequência nas 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 423



   

 

 

reuniões e confidencialidade entre todos os 

participantes; Preparação de cada sessão; 

Acompanhamento das tarefas dos pacientes; 

Supervisão e Diálogo com Co-terapeuta. (YALLOM, 

2014). 

 

Em se tratando de grupoterapia, é necessário que 

o mesmo possua no mínimo dois terapeutas para 

conduzirem o processo. Segundo Gauy (2011), 

caberá ao terapeuta de grupo a função de conduzir a 

sessão, revisar tarefas e aplicar técnicas necessárias 

ao grupo. Já o co-terapeuta auxilia o terapeuta 

principal durante a sessão, observando a condução do 

grupo e intervindo quando necessário. Em alguns 

grupos é introduzido também um observador, que irá 

auxiliar o terapeuta e coterapeuta, sem inserir-se nas 

discussões do grupo.- 

Gauy (2011), ressalta ainda que o formato de 

terapia de grupo colabora para diminuir a lista de 

espera dos pacientes dos serviços-escola, pois permite 

que estes sejam atendidos em maior quantidade em 

uma mesma sessão. A autora sugere, em se tratando 

de um serviço-escola, que os estagiários se utilizem 

de protocolos estruturados para os atendimentos, 

conforme a demanda do grupo, pois assim sentira 

mais seguro para atuação e desenvolvimento perante 

o paciente. 

Desta forma, a modalidade de atendimento 

grupal torna-se interessante tanto para a formação 

profissional dos estagiários de psicologia, quanto para 

os pacientes que participam do processo em serviços-

escola. 
 

2. METODOLOGIA  

 

Os projetos de estágio para atendimentos em 

grupos terapêuticos foram realizados baseados na 

bibliografia sobre Psicoterapia Comportamental e de 

Grupo.  

Para realização dos programas de atendimento, 

buscou-se realizar uma pesquisa bibliográfica de 

caráter qualitativo para desenvolvimento das técnicas 

de atendimento para cada programa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A busca por atendimento psicológico tem 

aumentado a cada semestre no serviço-escola da 

faculdade CESUC em Catalão-GO, junto a esta, 

verifica-se uma crescente demanda de pacientes em 

busca de atendimentos para questões específicas.  

Buscando desenvolver um projeto que pudesse 

suprir tanto a demanda dos pacientes, quanto de 

formação dos estagiários, foram estruturados os 

grupos de atendimentos psicoterápicos, que são 

realizados por estagiários dos últimos 3 períodos do 

curso. 

Cada grupo de atendimento possui objetivos 

específicos, organizados de acordo com as demandas 

apresentadas pelos pacientes. 

Para classificação das demandas, os terapeutas 

estagiários realizam primeiramente uma triagem 

psicológica para levantamento de dados junto a cada 

paciente, em uma consulta individual. Após esta etapa 

o estagiário propõe ao paciente para participar do 

grupo de psicoterapia, firmando neste momento o 

contrato terapêutico e assinatura de todos os termos 

solicitados. Os grupos são fechados após os dois 

primeiros encontros, e cada sessão conta com 

objetivos específicos de trabalho.  

Nos primeiros encontros, são realizados 

momentos de psicoeducação sobre a demanda a ser 

trabalhada, a fim de proporcionar esclarecimentos e 

proporcionar ao paciente a universalidade, pois o que 

ele está vivenciando no momento, pode estar presente 

também na vida de outras pessoas do grupo. Após os 

encontros de psicoeducação, inicia-se a psicoterapia 

grupal, sendo que para cada grupo os temas são 

diferentes e objetivos dos encontros são diferentes.  

As sessões giram em torno de 10 a 12 encontros 

de aproximadamente 1:30 hora a 2 horas cada, sendo 

desenvolvidas uma vez por semana. Almejando 

possibilitar a participação de todos, optou-se por fixar 

o número de participantes em no máximo 10 pessoas.  

Após cada sessão, o terapeuta estagiário conta 

com 1 a 2 horas de supervisão, para esclarecer 

dúvidas e planejar as sessões seguintes. 

 

Tabela 1. Programas de Grupos Terapêuticos para 

Adultos desenvolvidos pelo serviço-escola de 

Psicologia da faculdade CESUC.  

 

Foco N Sessões 

Treinamento de Pais 
Obrigatório para pais de pacientes que estejam em 

atendimento infantil. 

12 

Transtornos de Ansiedade Infantil 10 

Manejo de Emoções e Estresse 10 

Transtorno de Ansiedade Social para 

Adultos 

12 

Depressão 12 

Grupo de Pré-Natal Psicológico 12 

Organizado por Jackeliny Dias & Renata Limongi 

(2017) 

A tabela 1 demonstra os tipos de programa de 

atendimento desenvolvidos para o estágio. Cada 

grupo é especifico e trabalha em cada sessão com 

objetivos próprios estabelecidos conforme as 

demandas. 

 

O Grupo de Treinamento de Pais foi 

desenvolvido baseado no programa de Interação 

familiar e é obrigatório para pais que tenham filhos 

em atendimento psicológico no serviço-escola. Foi 

programado para 12 sessões, discutindo temáticas 
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como: amor incondicional, conhecimento de 

comportamentos, autoconhecimento, comunicação 

positiva, utilização de consequências positivas, não 

utilização de punição e educação e autonomia. Em 

cada encontro é proposto uma temática diferente e são 

repassadas tarefas para que os participantes tragam na 

sessão seguinte. 

 

O Grupo para atendimento de Ansiedade Infantil, 

foi baseado nos estudos de Gauy (2011), a qual 

desenvolveu um programa de atendimento para 

treinamento de terapeutas estagiários no atendimento 

a crianças ansiosas. Os atendimentos são de sessões 

previamente estipuladas conforme programa Gato 

Corajoso. Cada sessão tem objetivos diferentes e 

também são repassados para as participantes tarefas 

de casa para trazerem em cada sessão. 

 

O Grupo de atendimento para Manejo de 

Emoções e stress, foi estruturado baseado em Mendes 

(2017) e Stallard (2005) com foco para grupo de 

adolescentes. São debatidos em cada sessão temas 

específicos tais como: autocontrole, autoestima, 

stress, rede apoio e vínculos afetivos, sentimentos e 

pensamentos, mudanças comportamentais e 

cognitivas, relaxamento físico e mental etc. Em cada 

sessão são propostas atividades para casa, para que o 

adolescente traga no encontro seguinte. 

 

O grupo de TAS para adulto, foi desenvolvido 

baseado no programa de Bielling (2008). Os 

encontros são semanais, com sessões estruturadas que 

abordam as temáticas de psicoeducação, distorções de 

pensamento e registro, estratégias baseadas em 

exposições, leituras, ensaio de habilidades sociais, 

encenações, fatores de recaída e recorrência etc. Os 

pacientes levavam tarefas para casa com objetivo 

principal de autoconhecimento de acordo com as 

atividades das sessões. 

 

O grupo de Depressão foi baseado no programa 

de Bieling (2008) e Carneiro (2017), tendo sessões 

semanais estruturadas que visavam trabalhar com 

diversas temáticas, tais como: Comportamento, 

Pensamentos, Emoções e Ambiente, Estabelecimento 

de metas, modificação de atividades para melhorar o 

humor, intervenções comportamentais, modificações 

comportamentais e registro de pensamentos etc. cada 

sessão acompanhada de tarefas para que o paciente 

realize em casa e possa revisar junto ao grupo. 

 

O último Grupo, Pré Natal Psicológico, foi 

desenvolvido baseado nos estudos de Maldonado 

(1997) e Arraiais (2012). Este grupo tem como foco 

trabalhar com as gestantes temas específicos sobre o 

momento da gravidez, realizar grupos com focos de 

psicoeducação para esclarecimento de dúvidas e 

ansiedades em relação ao momento da gravidez, 

diferenças entre tipos de parto, técnicas de 

relaxamento, mudanças biológicas e psicológicas do 

puerpério, etc. 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Por fim, e importante salientar que estes projetos 

de atendimentos grupais, vem desenvolvendo 

benefícios, tanto para os estagiários quanto para os 

participantes, já que ao longo das sessões os pacientes 

vêm apresentado melhoras em suas questões iniciais, 

o que pode ser evidenciado nos encontros finais dos 

grupos, nos quais é solicitado aos participantes 

feedback sobre o processo. Além disso, são aplicados 

questionários tanto no primeiro, quanto no último 

encontro para constatar os progressos dos pacientes 

durante o desenvolvimento do grupo.  

Em suma, a prática tem demonstrado que estes 

grupos psicoterápicos atendidos por estagiários dos 

últimos períodos, são tanto fontes de aprendizados 

para os estudantes, quanto de promoção e prevenção 

em saúde mental para os participantes, 

desenvolvendo assim repertórios saudáveis e 

melhoria em sua qualidade de vida. 
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Resumo: O Planejamento e Controle da Produção (PCP) envolve diversas atividades de decisão, dentre elas o 

sequenciamento da produção, que trata de ordenar e alocar tarefas que serão executados em recursos fabris 

de capacidade limitada. O objetivo do presente trabalho é aplicar regras de sequenciamento da produção em 

um ambiente de máquina única, com o intuito de minimizar os indicadores relacionados ao tempo de fluxo e 

aos atrasos, em uma empresa do ramo de metalurgia. A abordagem de pesquisa é quantitativa e a coleta de 

dados foi feita por meio de entrevistas com o proprietário e visitas na empresa. Com a aplicação das regras de 

sequenciamento, foi possível minimizar a quantidade total de tarefas em atraso e o tempo médio de fluxo.  

 

Palavras-chave: Sequenciamento da Produção. Máquina Única. Planejamento e Controle da Produção.  

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

Atualmente observa-se a importância de 

aperfeiçoamento dos sistemas de produção, 

buscando a melhoria contínua dos processos 

produtivos, criando sistemas flexíveis, sustentáveis, 

com rapidez de projeto e desenvolvimento de novos 

produtos, além de lead time e estoques reduzidos. 

Assim, na busca por excelência, destaca-se a 

importância do Planejamento e Controle da 

Produção (PCP) (LUSTOSA et al., 2008).  

Segundo Fernandes e Godinho Filho (2010) o 

PCP envolve atividades de decisões com o objetivo 

de definir o que, quanto e quando produzir, comprar 

e entregar, além de quem, onde e como produzir. 

Dentre as atividades do PCP, destaca-se a 

programação e o sequenciamento de tarefas (jobs) 

em recursos produtivos.  

Em um cenário de inovações tecnológicas, 

instabilidade de demanda e aumento da 

competitividade no mercado, tem-se a necessidade 

de diminuir os lotes de produtos e aderir um sistema 

de ordens de produção, a fim de arranjá-lo segundo a 

demanda, com limitação de quantidades e menor 

lead time (ICHIMURA, 1996). 

Toso e Morábito (2005 apud SILVA et al., 

2016) destacam que o dimensionamento de lotes é 

responsável por definir o que e quanto produzir, 

ajustando a capacidade produtiva da empresa às 

variações da demanda. O sequenciamento, por sua 

vez, determina a ordem dos lotes de materiais a 

serem processados nos recursos produtivos, a fim de 

minimizar, dentre outros indicadores, o tempo de 

fluxo, os atrasos e o makespan, que é o tempo de 

conclusão das ordens. 

Trentesaux et al. (2001) ressaltam a necessidade 

de obter um sequenciamento inteligente da 

produção, principalmente devido ao declínio do 

ciclo de vida do produto e à crescente competição 

das empresas. Um sistema de sequenciamento 

fornece não apenas eficiência, mas também 

interatividade entre as necessidades do gestor. 

As técnicas de sequenciamento da produção são 

capazes de reduzir a ociosidade dos equipamentos, 

estoque em processo, atrasos, dentre outros 

indicadores de desempenho. Assim, pode-se 

aumentar a capacidade de produção e, em alguns 

casos, reduzir custos, aumentando a competitividade 

da empresa. Com base no exposto, deseja-se 

responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a 

melhor forma de alocar as tarefas às maquinas no 

processo produtivo de uma empresa? 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo 

aplicar regras de sequenciamento da produção em 

uma empresa do ramo metalúrgico, localizada no 

sudeste do estado de Goiás, a fim de minimizar os 

indicadores relacionados ao tempo de fluxo e aos 

atrasos. 

 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO  
 

2.1. Sequenciamento da Produção  
 

Segundo Lopes (2008), o PCP visa garantir que 

os processos de produção sejam eficazes e 

eficientes, produzindo pedidos de acordo com as 
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necessidades dos clientes. A melhor forma do 

cumprimento do planejamento da produção pode ser 

dada pela otimização do sequenciamento da 

produção, proporcionando que os pedidos sejam 

entregues no prazo e, consequentemente, levando à 

satisfação dos clientes. 

O sequenciamento da produção é a habilidade 

de alocar e ordenar uma série de elementos (tarefas, 

jobs, atividades) que são executados em recursos 

fabris que possuem capacidade limitada (PINEDO 

2010). Assim, para Torres et al. (2003), o 

estabelecimento da sequência visa, de modo geral, à 

otimização dos recursos e à maximização do 

atendimento aos clientes no prazo de entrega.  

Dentre os principais conceitos relacionados ao 

sequenciamento da produção, destacam-se 

(FUCHIGAMI, 2016):  

 Jobs (tarefas): elementos inter-relacionados 

por restrições de precedência a serem processados 

compostos por partes elementares (operações);  

 Operações: atividade elementar a ser 

processada; 

 Máquinas: recurso escasso capaz de processar 

a operação. 

Ainda de acordo com Fuchigami (2016), os 

principais ambientes de programação são: 

  Máquina única (1): Os jobs necessitam de 

apenas uma operação em uma única máquina 

disponível ao processamento; 

  Máquinas paralelas (Pm, Qm, Rm): Os jobs 

necessitam de apenas uma operação, podendo 

passar por qualquer máquina disponível; 

  Flow shop (Fm): Todos os jobs devem seguir 

o mesmo roteiro, ou seja, existe uma sequência 

pré-definida de máquinas; 

  Job Shop (Jm): Cada tarefa tem sua respectiva 

sequência pré-determinada, sendo que os jobs 

podem passar pela mesma máquina mais de 

uma vez. 

Segundo Pinedo (2010), os problemas de 

sequenciamento em uma única máquina geralmente 

têm características que os problemas de máquinas 

em paralelo ou em flow shop não possuem. Os 

resultados que podem ser encontrados para os 

problemas do sequenciamento em uma única 

máquina não só fornecem o conhecimento para este 

ambiente, como também fornecem base para 

heurísticas aplicáveis a ambientes mais complexos. 

As principais regras de sequenciamento de 

produção, de acordo com Fuchigami (2016) e 

Tubino (2009) são: 

 FIFO (First In First Out): as tarefas que 

entram primeiro no sistema devem ser as primeiras a 

sair, ou seja, os lotes serão processados de acordo 

com sua chegada no recurso; objetiva minimizar o 

tempo de permanência nas fábricas. 

 LIFO (Last In, First Out): a última tarefa que 

entra deve ser a primeira a sair, ou seja, ordenar pela 

menor data de liberação; por ser adversa à 

confiabilidade e rapidez na entrega, essa regra é 

pouco utilizada. 

 SPT (Shortest Processing Time): as tarefas são 

processadas pela ordem crescente do tempo de 

processamento; sua utilização objetiva reduzir o 

tamanho das filas e o aumento do fluxo. 

 LPT (Longest Processing Time): maior tempo 

de processamento; as tarefas são sequenciadas por 

ordem decrescente do tempo de processamento; sua 

utilização visa reduzir a troca de máquinas. 

 EDD (Earliest Due Date): menor data de 

entrega, ou seja, as ordens mais urgentes em termos 

de prazo de entrega são prioridade; seu objetivo é 

reduzir atrasos. 

 CR (Critical Ratio): a prioridade é dada pela 

menor razão crítica, ou seja, o tempo disponível 

dividido pelo tempo de processamento 

 MST (Minimum Slack Time): prioriza a menor 

folga ou a menor urgência. 

 SST (Shortest Setup Time): menor tempo de 

setup.  

Segundo Pinedo (2010), os indicadores mais 

comuns no sequenciamento da produção são: 

makespan (é equivalente ao tempo total, após o 

último job deixar o sistema; um makespan mínimo 

geralmente implica em uma alta utilização do 

sistema); tempo total de fluxo e tempo médio de 

fluxo (busca a minimização da soma dos tempos 

necessários de execução dos jobs); atraso médio; 

atraso máximo; média de estoque em processo 

(ordens que estão abertas e ainda não finalizadas); 

número de ordens atrasadas (ordens deixadas de ser 

entregues no prazo estipulado); tempo total de 

atraso. 

Uma importante ferramenta visual para 

programação da programação é o Gráfico de Gantt 

(Fig. 1), que permite visualizar o início e fim das 

atividades e seu progresso; além disso, este gráfico 

pode ser aplicado para “testar” programas 

alternativos (BARROS, 2002). Vale ressaltar que é 

um auxílio no sequenciamento e no controle, porém 

não é uma ferramenta de otimização. 

 
Figura 1. Exemplo de Gráfico de Gantt (três máquinas em 

série e quatro jobs) 

 

 
 

Fonte: Fuchigami (2016) 
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3. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa classifica-se, quanto sua 

abordagem, como de caráter quantitativo. Segundo 

Fonseca (2002), a realidade só poderá ser 

compreendida com base em análises de dados brutos 

matemáticos para descrever as causas de um 

fenômeno e as relações entre variáveis. Portanto, 

justifica-se esta abordagem, pois utilizou-se dados 

de cunho quantitativo, como o tempo de 

processamento das tarefas e a data de entrega das 

mesmas, para então, a partir desses dados, analisar e 

chegar a resultados relevantes para a empresa. 

Quanto ao procedimento de pesquisa 

empregado, trata-se do tipo experimental. De acordo 

com Bryman (1989), este método é mais adequado 

para pesquisas com abordagens quantitativas. 

Utilizou-se recursos e estudos já existentes, neste 

caso na área de PCP, e também experimentos 

realizados em laboratório, com o uso de softwares.  

A obtenção dos dados para este estudo deu-se 

através de visitas à empresa, realizada no mês de 

junho de 2017. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com o gestor e, a partir das 

informações coletadas, pode-se conhecer o processo 

produtivo da empresa, bem como coletar as 

informações necessárias para a formulação e 

realização do trabalho. 

Para a sistematização desse estudo em 

sequenciamento da produção, utilizou-se dos 

conceitos expostos por Baker et al. (1990), que diz 

que o problema básico de sequenciamento em uma 

única máquina pode ser caracterizado pelas 

seguintes condições:   

1. Um conjunto de n trabalhos de uma única 

operação independente está disponível para 

processamento no tempo zero;  

2. Os tempos de setup (preparação de 

máquina) para os trabalhos são 

independentes da sequência dos trabalhos e 

podem ser incluídos nos tempos de 

processamento;  

3. A descrição dos trabalhos é conhecida 

previamente;  

4. Uma máquina está continuamente 

disponível e nunca haverá tempo ocioso 

enquanto houver uma tarefa esperando para 

processamento;  

5. Uma vez que um trabalho é iniciado, ele é 

processado até seu término, sem 

interrupção. 

Atendidas as condições citadas acima, pode-se 

estruturar os dados e realizar os estudos pertinentes. 

Para a resolução dos sequenciamentos e obtenção de 

indicadores de desempenho para análise foi utilizado 

o software Lekin
®
, versão 2.4, devido a sua interface 

simples e por ser gratuito. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A empresa foi fundada em 1989 por dois sócios. 

Começaram a trabalhar com investimento próprio, e 

com duas áreas, uma da parte metálica (grades, 

portões, coberturas e afins) e outra de parte 

eletrônica (cercas elétricas, motores deslizantes e 

basculantes para portão, fechaduras elétricas). Em 

2002 a sociedade foi extinta e o controle da empresa 

seguiu com um dos sócios, apenas com a parte 

metálica. 

Por meio da coleta de dados realizada, a relação 

de pedidos coletados na empresa foi referente ao 

mês de abril. Considerou-se que todos os pedidos 

foram feitos juntos no início do mês, sendo eles: 5 

portões basculantes, 2 estruturas metálicas e 3 

grades, resultando no total de 10 jobs. A empresa 

trabalha de segunda a sexta-feira, sendo 

aproximadamente 20 dias de trabalho por mês e não 

existe prioridade entre os pedidos. O tempo gasto 

para a entrega de todos os pedidos foi de 

aproximadamente 4 meses ou 120 dias. 

As informações sobre os pedidos (jobs) são 

apresentadas na Tab. 1, onde pj é o tempo de 

processamento, e dj é a data de entrega. 

 
Tabela 1: Dados dos jobs para sequenciamento 

 

Pedido Jobs  pj (dia)  dj (dia) 

Portão Basculante 1 J1 4 8 

Portão Basculante 2 J2 5 9 

Portão Basculante 3 J3 8 18 

Portão Basculante 4 J4 7 22 

Portão Basculante 5 J5 8 31 

Estrutura Metálica 1 J6 27 82 

Estrutura Metálica 2 J7 28 65 

Grade 1 J8 5 38 

Grade 2 J9 6 93 

Grade 3 J10 7 84 
 

Fonte: Dados fornecidos pela empresa (2017) 

 

Para o sequenciamento dos jobs foram aplicadas 

as regras EDD (menor data de entrega), SPT (menor 

tempo de processamento) e LPT (maior tempo de 

processamento).  

Na Figura 2, pode-se observar que o 

sequenciamento pela menor data de entrega (EDD) 

foi: J1, J2, J3, J4, J5, J8, J7, J6, J10, J9; na Fig. 3, o 

sequenciamento pelo menor tempo de 

processamento (SPT) foi: J1, J2, J8, J9, J4, J10, J3, J5, 

J6, J7; por fim, o sequenciamento pelo maior tempo 

de processamento (SPT), apresentado na Fig. 4, foi: 

J7, J6, J3, J5, J4, J10, J9, J2, J8, J1. Os indicadores de 

desempenho estão dispostos na Tab. 2. 
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Figura 2. Gráfico de Gantt: sequenciamento EDD 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 
Figura 3. Gráfico de Gantt: sequenciamento SPT 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 
Figura 4. Gráfico de Gantt: sequenciamento LPT 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 
Tabela 2: Indicadores de desempenho 

Indicadores de 

desempenho 
EDD SPT LPT 

Duração total da 

programação 

(Cmáx) (dias) 

105 105 105 

Atraso máximo 

(Tmáx) (dias) 
15 40 97 

Atraso total (∑Tj) 

(dias) 
40 88 389 

Número de 

tarefas atrasada 

(∑Uj) 

5 4 7 

Tempo médio de 

fluxo (�̅�) (dias) 
48,4 38,2 77,3 

 

Fonte: Os autores (2017) 

 

Como já esperado em problemas de máquina 

única, a duração total da programação (makespan) 

foi igual para todos os sequenciamentos. Sabendo 

que a serralheria deseja minimizar o número de 

tarefas atrasadas, ou seja, minimizar o número de 

clientes insatisfeitos, o melhor critério de 

sequenciamento é o SPT, no qual obteve-se apenas 4 

tarefas atrasadas. Dentre os demais indicadores de 

desempenho, destaca-se que a regra SPT também 

apresentou o menor tempo médio de fluxo, sendo 

este um importante indicador, pois implica na 

redução do tamanho das filas de jobs aguardando 

para serem processados. 

Entretanto, o critério de sequenciamento EDD 

também fornece bons indicadores de desempenho, 

uma vez que ele propicia o menor atraso máximo e o 

menor atraso total. O sequenciamento LPT oferece 

os piores indicadores de desempenho, o que já era 

previsto, posto que sua utilização demonstra mais 

eficiência em sistemas com mais de uma máquina. 

  

 

5. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, 

conclui-se que a empresa consegue ter uma redução 

significativa no atraso, a partir da aplicação de 

regras de sequenciamento de produção. O número de 

jobs atrasados diminuiu para 4, o que mostra que o 

objetivo do trabalho foi atingido, bem como o da 

empresa, que é diminuir a quantidade de tarefas em 

atraso. Ainda assim, o atraso de 88 dias é 

considerado alto, e a quantidade de tarefas em atraso 

é equivalente ao número de clientes insatisfeitos, o 

que deixa em discussão outras formas eficazes de 

otimizar as atividades da empresa. 

Como proposta de melhoria sugere-se que a 

empresa trabalhe com máquinas paralelas, em vez de 

apenas uma máquina, para que possa processar mais 

de um job ao mesmo tempo, reduzindo assim os 

atrasos. 
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Resumo: Cada vez mais as organizações percebem que para crescer e enfrentar a competitividade e a 

concorrência é necessário implantar um sistema de gestão estratégica que possibilite outras análises além da 

financeira. Neste contexto cita-se o Balanced Scorecard (BSC) como a opção de ferramenta a ser utilizada por 

empresas que pretendem obter sucesso com suas estratégias de curto, médio e longo prazo. A proposta deste 

estudo é apresentar a importância e os benefícios do BSC através da perspectiva de clientes em uma revendedora 

de veículos na cidade de Catalão-GO em 2015. O BSC proporciona à controladoria, aos gestores e a alta 

administração informações relevantes para a tomada de decisão e gera benefícios como a melhoria da 

rentabilidade e da comunicação, antecipação das mudanças no ambiente interno e externo, garantindo a 

aplicação de recursos e permitindo a criação de valores para organização em longo prazo. A metodologia 

utilizada foi à combinação de conceitos publicados anteriormente, com base em pesquisas bibliográficas e uma 

pesquisa de campo, destacando nesta última um estudo detalhado sobre a perspectiva de clientes do BSC. Os 

resultados obtidos neste trabalho mostraram que a adoção do Balanced Scorecard pela organização pode trazer 

inúmeros benefícios para a gestão empresarial, pois a empresa em estudo tem conseguido identificar pontos 

negativos relacionados ao cliente, e nesse sentido, tem conseguido atuar de forma corretiva e até mesmo 

preventiva, buscando solucionar o problema, e melhorando o atendimento com intuito de reter e trazer mais 

clientes para a organização.   

 

Palavras-chave: Balanced Scorecard. Gestão estratégica. Perspectiva de clientes. 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O BSC é composto por indicadores que fornecem 

informações simplificadas, claras e úteis, 

possibilitando um entendimento do que realmente 

está acontecendo na empresa, traduzindo a missão, a 

visão e a estratégica da organização em objetivos e 

metas de acordo com quatro perspectivas: financeira, 

do cliente, dos processos internos e de aprendizado e 

crescimento.  

Nesse sentido, busca-se responder a seguinte 

problemática: Qual a importância e os benefícios que 

o BSC traz, através da perspectiva de Clientes, para a 

empresa revendedora de veículos na cidade de 

Catalão - GO no período de janeiro a dezembro de 

2015?   

Dessa forma, o estudo tem como objetivo geral 

identificar a relevância do indicador de desempenho 

de clientes, utilizado em uma empresa revendedora de 

veículos, a partir da perspectiva 

do Balanced Scorecard. Verificar de que forma tem 

sido utilizada a perspectiva de clientes pela 

revendedora de veículo em 2015 e os benefícios 

apontados pela empresa com a utilização desta para a 

tomada de decisão.  

A metodologia aplicada foi a pesquisa teórica, 

secundária e de campo, sendo que a pesquisa de 

campo possui um carácter descritivo, pois tem como 

finalidade descrever, interpretar e analisar dados 

sobre a utilização da perspectiva de clientes em uma 

revendedora de veículos no ano de 2015. A cerca do 

tema do trabalho recorreremos aos estudos de 

Figueiredo; Caggiano (2008), Herrero Filho (2005), 

Kaplan; Norton (1997), (2000), entre outros 

estudiosos. A pesquisa de campo foi desenvolvida a 

partir da coleta documental, sendo levantados 

resultados referentes à perspectiva de clientes no ano 

de 2015. 

Este trabalho demonstra a importância do uso do 

Balanced Scorecard nas organizações, justificando 
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sua importância tanto para a sociedade, quanto para 

os acadêmicos que buscam obter informações 

consideradas relevantes no processo estratégico 

empresarial. 

  

2. BALANCED SCORECARD: UMA 

ABORDAGEM TEÓRICA 

 

O Balanced Scorecard – BSC surgiu através de 

um estudo realizado com diversas empresas, 

denominado como: '' Measuring performace in the 

organization of the future'', em 1990 patrocinado pelo 

instituto Nolan e Norton, com o objetivo de avaliar 

até que ponto os executivos das empresas se sentiam 

seguros com os métodos existentes de avaliação do 

desempenho empresarial. Foi originalmente criado 

pelos professores da Harvard Business School, 

Robert Kaplan e David Norton, em 1992, e desde 

então vem sendo considerado no meio empresarial 

como uma das melhores ferramentas para tradução e 

mensuração das estratégias das empresas.  

O BSC, segundo seus criadores Kaplan e Norton 

(2000, p.8) foi concebido, originalmente, como 

ferramenta de gestão de mensuração balanceada, 

apoiada em medidas financeira e não financeira, que 

traduzisse a missão e a estratégia de uma unidade de 

negócios em objetivos e medidas tangíveis. A 

utilização do BSC por parte das organizações 

públicas e privadas atende a diferentes objetivos, tais 

como: A rentabilidade e a comunicação; antecipar-se 

as mudanças do ambiente externo; garantir a 

otimização na aplicação dos recursos públicos; 

permitir a criação de valor para organização na 

perspectiva de longo prazo; valorizar as competências 

e habilidades existentes na organização, entre outros. 

Os autores citam que o BSC é um instrumento 

ideal para as empresas que têm o propósito de 

transformar suas estratégias em ação, por meio de 

objetivos, indicadores de desempenho e uma 

aplicação integrada de medidas. A estratégia da 

organização é avaliada segundo perspectiva 

financeira, perspectiva de clientes e medidas 

operacionais. O BSC oferece um método simples para 

articular a estratégia e monitorar o progresso das 

metas estabelecidas e permite o equilíbrio entre o 

estabelecimento da estratégia e uma comunicação 

clara a todos os envolvidos sobre os objetivos da 

organização, enfoque e esforços de alinhamento e 

uma cultura organizacional adequada.  

O BSC é uma ferramenta de suporte à decisão, 

pois reúne os elementos-chave para acompanhar o 

cumprimento da estratégia da organização. De forma 

mais simplificada Figueiredo e Caggiano (2008) 

define o Balanced Scorecard como um conjunto de 

indicadores com a possibilidade de proporcionar aos 

gestores uma visão rápida e holística da empresa; de 

mostrar como está o desenvolvimento ou 

produtividade de cada área ou se seu nível de 

rendimento tem sido atingido. Permite traduzir a 

missão e a estratégia das empresas num conjunto de 

medidas de desempenho que servem de base para um 

sistema de medição e gestão estratégica.  

De acordo com os conceitos apresentados, o BSC 

é uma abordagem estratégica de longo prazo 

sustentada num sistema de gestão, comunicação e 

medição do desempenho, cuja implantação permite 

criar uma visão partilhada dos objetivos a atingir a 

todos os níveis da organização. Neste contexto o BSC 

possibilita o entendimento entre todos dentro da 

organização, de forma que possam assumir a 

responsabilidade de atingir os objetivos descritos pela 

estratégia organizacional. Kaplan e Norton (2000, 

p.12) afirmam que “… a estratégia bem elaborada e 

bem compreendida é capaz de produzir avanços 

extraordinários…”. 

O BSC é organizado em torno de quatro 

perspectivas: a financeira, do cliente, dos processos 

internos da empresa e do aprendizado e crescimento. 

A perspectiva financeira representa a meta final. Os 

objetivos e medidas das outras perspectivas devem 

estar associados a uma cadeia de causa e efeito que 

interagem entre si e resultem em melhoria dos 

resultados e desempenho. 

 

2.1. Perspectiva de Clientes 
 

Esta perspectiva está diretamente ligada à 

visão da empresa e ao negócio como um todo e tem 

como foco o valor do cliente para organização. 

Herrrero Filho (2005) afirma que apesar da 

dificuldade de mensuração do valor do cliente, é 

possível obtê-lo a partir de dois componentes: o valor 

vitalício, segundo a perspectiva da empresa, e em 

relação à organização o valor percebido pelo cliente. 

Segundo o autor “perspectiva do cliente tem por 

objetivo mostrar se as escolhas estratégicas 

implementadas por uma organização estão 

contribuindo para o aumento do valor percebido pelo 

cliente em relação aos produtos, serviços, imagem de 

marca, experiência de compra e relacionamento” 

(HERRERO FILHO, 2005, p.100). 

A perspectiva de Clientes permite que os 

executivos identifiquem os segmentos de Clientes e 

mercados nos quais a unidade de negócios competirá 

e as medidas do desempenho da unidade nos 

segmentos específicos. Esses segmentos representam 

as fontes que irão produzir os componentes de receita 

dos objetivos financeiros da empresa. Conforme 

Kaplan e Norton (1997), esta perspectiva permite que 

as empresas alinhem suas medidas essenciais de 

resultados relacionadas aos clientes, com segmentos 

específicos de mercado. Além disso, permite a clara 

identificação e avaliação das propostas de valor 

dirigidas a esses segmentos, essas propostas são os 

transmissores, indicadores de tendências, para as 

medidas essenciais de resultados, como participação 
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de mercado; retenção de Clientes; captação de 

Clientes; satisfação de Clientes, e lucratividade de 

Clientes. 

Portanto, a organização usa estes dados para 

analisar todos os indicadores referentes a esta 

perspectiva. Herrero Filho (2005) complementa 

dizendo que é relevante destacar que o valor de 

mercado de uma organização depende do valor dos 

clientes que ela consegue fidelizar ao longo da sua 

existência. Esta análise tem importantes implicações 

para a estratégia de uma organização, é preciso um 

aprofundamento de seus principais indicadores de 

valor, que precisa responder as seguintes questões 

segundo o autor: Quais os motivos que levam um 

determinado cliente a escolher uma empresa para 

comprar produtos e serviços? A experiência de 

compra leva os clientes a desejarem repetir suas 

compra com a empresa? Qual é o grau de influência 

que empresa pode exercer sobre as decisões de 

compra do cliente?”(HERRERO FILHO, 2005. pg. 

102). 

Neste contexto, Herrero Filho (2005) apresenta 

que o valor do cliente é formado pela soma do valor 

percebido pelo cliente mais o valor da marca e o valor 

da retenção. O valor percebido pelo cliente é a 

comparação que um cliente faz a respeito do que ele 

recebe da organização (atendimento, preço, 

qualidade), com o que ele dá em troca (tempo, 

dinheiro, esforço) em uma experiência de compra. 

Vale salientar que a fidelidade dos clientes está 

diretamente ligada à produtividade, a motivação e 

fidelidade dos colaboradores da empresa. Quando 

uma empresa presta serviço e oferece produtos abaixo 

do esperado pelo cliente ou não cumpre com o 

prometido durante o processo de venda, ela corre o 

risco de ver a confiança e a reputação da empresa 

abalada. 

 Neste contexto James Barnes (2002) cita que “o 

maior valor é agregado quando a empresa consegue 

criar um ambiente, em que exista uma forte relação 

emocional entre a empresa e seus clientes, em outras 

palavras um relacionamento genuíno”. O 

relacionamento entre o cliente e a organização não se 

limita a situação de compra e venda de produtos e 

serviços, este relacionamento apresenta também um 

vínculo emocional. A marca procura estabelecer o elo 

emocional de ligação entre clientes e a organização.  

 O valor de uma marca é afetado pelas estratégicas 

de marketing e de comunicação, e são estas iniciativas 

que procuram fortalecer o relacionamento do cliente 

com a empresa, e contribui para a empresa de forma 

a agregar valores que contribuem para a fidelização 

dos clientes. Desta forma a empresa tem a 

possibilidade de trabalhar com uma margem de preço 

mais estável, pois não é necessário reduzi-lo para se 

tornar competitiva no mercado. Neste contexto é 

possível perceber que tanto a retenção quanto a 

captação e satisfação dos clientes é de suma 

importância, pois nenhum cliente será fiel à marca ou 

à empresa se não receber o mínimo desejado, um 

tratamento que atenda às suas expectativas, um 

produto que atenda além de suas necessidades e um 

pós-venda que realmente funcione.  

 Norton; Kaplan (1997) afirmam que para manter 

ou aumentar a participação da empresa em segmentos 

de mercado a melhor forma é assegurar a retenção dos 

clientes. Empresas que identificam todos os seus 

clientes, estão em uma ótima posição para medir a 

retenção de clientes a cada período. E, além de mantê-

los, estas empresas conseguem medir a fidelidade dos 

clientes à medida que os negócios realizados com eles 

aumentam ou diminuem. De acordo com Barnes 

(2002) os motivos que geram valor devido à 

fidelização dos clientes são:   

 O recrutamento de novos clientes custa dinheiro; 

 Os clientes gastam mais em nossas empresas; 

 Eles se sentem mais à vontade no trato conosco; 

 Eles fazem uma propaganda positiva boca-a-boca; 

 Sai mais barato servi-los; 

 Eles são menos sensíveis ao preço; 

 Eles são mais condescendentes quando algo dá 

errado; 

 Eles aumentam a eficiência de nosso programa de 

marketing; 

 Eles oferecem maior potencial de lucro. 

(BARNERS apud HERRERO, 2005.p.108) 

 

 Herrero Filho (2005) afirma que é o sucesso na 

Perspectiva do cliente que possibilita as empresas 

gerarem valor agregado, aumentando o seu valor de 

mercado e tornando a empresa mais competitiva no 

mercado em que ela atua. Dessa forma com 

tratamento específico e diferenciado, considerando 

seus valores, necessidades e expectativas, os clientes 

se sentem únicos e especiais gerando uma maior 

possibilidade de retorno, do cliente à empresa, no 

futuro. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para aplicação teórica deste trabalho foi realizado 

um estudo de caso, no qual foi feito visita in loco, para 

observação e extração dos dados documentais. 

Portanto, com objetivo de identificar a situação da 

empresa em relação aos seus clientes foi observado o 

nível de satisfação dos clientes. Também foi realizada 

consultas a documentos internos da organização onde 

constam informações sobre os recursos que foram 

utilizados pela empresa revendedora de veículos para 

a retenção e captação de clientes. 

O estudo de caso consiste em evidenciar como a 

empresa, revendedora de veículos localizada em 

Catalão-GO, pode atuar de forma a estar sempre 

melhorando sua relação com o cliente. Os dados 

apresentados neste trabalho são uma ilustração do 
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funcionamento da perspectiva de clientes dentro da 

organização. Para o acompanhamento da satisfação 

de clientes a empresa utiliza a ferramenta BSC e a 

perspectiva de clientes com alguns indicadores que 

tem o objetivo de incentivar o cliente a participar da 

pesquisa de satisfação. 

Por fim, as considerações finais foram obtidas 

através da análise das informações apresentadas pelo 

funcionário responsável pela pesquisa de satisfação e 

marketing da empresa, permitindo verificar de que 

forma tem sido utilizada a perspectiva de clientes, 

sendo que estas informações foram extraídas 

referentes ao período de janeiro a dezembro de 2015. 

 

4. ESTUDO DE CASO NA EMPRESA 

REVENDEDORA DE VEÍCULOS, COM 

FOCO NA PERSPECTIVA DE CLIENTES 

DO BSC 
 

A Empresa do estudo tem como objetivos 

aumentar a participação no mercado, utilizando 

indicadores na captação de novos clientes, sua meta é 

ter no mínimo 50% das vendas de veículos Zero na 

cidade de Catalão GO. Portanto, a empresa busca 

estreitar laços com clientes, captar novos clientes, 

através de marketing, mostrando a marca e as 

qualidades dos produtos e serviços oferecidos, para 

que a meta seja alcançada.  

Outro objetivo é o foco na satisfação dos clientes, 

utilizando indicadores, com meta de 90% de clientes 

satisfeitos. A iniciativa da empresa foi trabalhar o 

pós-vendas, criar mecanismos para monitorar, 

realizando a pesquisa de satisfação tanto por e-mail 

quanto por telefone e redes sociais para aprimorar os 

canais de comunicação com clientes. 

Para medir a satisfação do cliente a empresa 

utiliza o serviço pós-venda. Tudo inicia com o 

cadastro do cliente que é feito com o máximo de 

informações possíveis para que a empresa tenha um 

maior número de clientes participando da pesquisa. A 

média realizada entre janeiro a dezembro de 2015 

constatou que 95% dos clientes responderam a 

pesquisa realizada pela empresa. 

Após o cliente efetuar a compra do veículo um 

dos atendentes, do serviço pós-venda entra em 

contato. A pesquisa é realizada primeiramente via e-

mail entre o décimo primeiro e décimo quinto dia 

após a venda do veículo, não obtendo resposta é feita 

pesquisa por telefone, ambas fazendo perguntas 

referentes ao nível de satisfação do cliente com o 

produto. Exemplo: o veículo atendeu suas 

expectativas? Compraria o mesmo veículo ou outro 

da mesma marca? Indicaria a revendedora para 

pessoas?  

Para este nível é considerado os números 01, 03, 

07 e 10. Onde 01 é muito insatisfeito, 03 insatisfeitos, 

07 satisfeitos e 10 muito satisfeitos. Segue abaixo Fig. 

1 referente a pesquisa realizada e registrada em 2015. 

 

Figura 01. Nível de satisfação dos clientes 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Na Fig. 1 é apresentada uma média das vendas 

durante o ano de 2015, sendo um total de 50 carros ao 

mês. Desse valor, 40 clientes dizem estar muito 

satisfeitos, totalizando 80%. Nota-se que o nível de 

satisfação do cliente referente ao produto encontra-se 

abaixo da meta da empresa que é de 90%, diante dessa 

informação a empresa tem condições de planejar 

estratégias para atingir as metas estabelecidas.  

Outra medida tomada pela empresa, como forma 

de reter clientes, é a realização de eventos que são 

exclusivos aos clientes que possuem um veículo da 

marca. Como requisitos para participação destes 

eventos a empresa define que apenas os veículos X 

podem participar, criando assim um estreitamento do 

relacionamento entre a empresa e o cliente. 

Outro aspecto importante é o período de garantia 

dos veículos, podendo chegar a cinco anos 

dependendo do modelo. Dentro do período de 

garantia o cliente tem total suporte, pois a empresa 

possui oficina própria especializada para auxiliar e 

realizar reparos necessários. A oficina conta com 

profissionais qualificados e especializados para 

realizar revisões com valores fixos, garantindo maior 

conforto para os clientes. 

Dessa forma, o cliente se sente mais seguro e tem 

uma impressão positiva em relação a empresa pois 

este comportamento transmite e ideia de que a 

revendedora é séria e comprometida com seu 

trabalho. Todas essas medidas são mensuradas 

através do serviço pós-vendas, além das perguntas a 

respeito da satisfação do cliente com o produto a 

equipe pós-vendas realiza a pesquisa de satisfação do 

cliente em relação ao atendimento da empresa, onde 

são questionados pontos referentes à: 

 Satisfação geral com o vendedor; 
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 Satisfação geral com o processo de 

pagamento; 

 Satisfação geral com a entrega do veículo; 

 Cumprimento dos acordos estabelecidos, e 

 Recomendaria a empresa a outras pessoas. 

No questionário referente ao Atendimento da 

empresa o cliente só precisa marcar as alternativas 

que são bem objetivas para não ocupar tempo e obter 

um retorno de todos. Ao questionar o cliente se 

voltaria a comprar a marca e o produto, 93% 

afirmaram que voltariam sim, evidenciando a 

importância dessa ferramenta para o processo de 

gestão.  

Ao obter os resultados do questionário, todas as 

informações são repassadas à equipe de vendas e 

atendimento ao cliente, para que todos tenham 

conhecimento e possam trabalhar em equipe na busca 

pela satisfação de seus clientes.  

A empresa também possui o Serviço de 

Atendimento ao Consumidor – SAC, este canal de 

relacionamento está disponível ao cliente de segunda 

a sexta das 08:30 às 18:30 horas. Através deste canal 

o cliente fala diretamente com um dos atendentes da 

equipe pós-venda. Todos os registros do SAC são 

computados e apresentados aos gestores, através 

destes resultados a empresa traça planos de ação para 

combater os pontos negativos.  

Conforme a Fig. 2 a empresa possui um nível de 

reclamações consideravelmente baixo, tomando 

como base a média de 50 carros vendidos por mês é 

possível perceber que 2 carros dos 50 possuem 

alguma reclamação. Deste modo temos que 2 / 50 = 

0,004 x 100 = 4% das vendas possuem reclamação. 

 

Figura 02. Nível de satisfação dos clientes 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Dessa forma, percebe-se que o mês de Abril foi o 

mês que teve o maior número de reclamações, em 

entrevista com um dos funcionários da equipe de 

pesquisa, o mesmo informou que as queixas foram 

devido ao comportamento de um dos vendedores por 

não atender e não retornar as ligações, diante dessa 

informação a empresa tomou providências para que 

fosse solucionado o problema, oferecendo cursos para 

atendimentos especializados e treinamento com a 

equipe de vendas. Já nos meses de maio e outubro não 

houve nenhuma reclamação, o que demonstra os 

resultados dos esforços e competências de todos da 

organização.  

 Para a empresa, todo esse processo tem um único 

objetivo, o de atrair e reter os clientes, sendo que a 

ferramenta BSC tem sido um diferencial nas suas 

estratégias, já que a empresa obtém a informação de 

como está a base de clientes e como está a empresa 

em relação ao seu público-alvo. Sendo assim, a 

empresa tem a possibilidade de entrar com uma ação 

corretiva a qualquer momento para solucionar o 

problema detectado. 

 

5. Considerações Finais 

 

O uso do BSC é fundamental para as empresas 

que buscam acompanhar seu desempenho 

organizacional. Com uma maior ênfase na 

perspectiva em clientes é possível o desenvolvimento 

de uma estratégia a fim de captar, reter e até mesmo 

fidelizar o cliente. Levando em consideração que o 

cliente é o foco mais importante para uma empresa e 

que este deve ser tratado de forma diferenciada. 

Este trabalho demonstra a importância do uso 

dessa ferramenta para a gestão estratégica, pois 

repassa à alta administração informações como, qual 

a satisfação do cliente com o produto adquirido, em 

relação à qualidade e possibilidade de retorno desse 

cliente, além de identificar qual a situação atual da 

empresa perante seus clientes, avaliando, por 

exemplo, a satisfação com o vendedor, com a forma 

de pagamento e outros pontos considerados 

relevantes para a empresa.  

Além de possibilitar a identificação de algum 

problema, a empresa tem a possibilidade de trabalhar 

a fim de resolvê-lo, pois o BSC proporciona 

informações relevantes para a tomada de decisão.  É 

uma ferramenta altamente eficaz para dar suporte a 

tomada de decisões, pois reúne indicadores chaves 

para acompanhamento do cumprimento da estratégia 

da organização. 

Neste contexto conclui-se que o BSC é uma 

ferramenta que pode ser utilizada tanto em grandes 

como em pequenas empresas, suas perspectivas estão 

relacionadas umas com as outras para melhor 

desempenho e lucratividade da organização. A 

empresa estudada investiu na perspectiva de clientes 

e como resultado, tem observado um aumento no 

número de clientes e consequentemente um aumento 

nas receitas. A empresa ainda não possui 

integralmente o BSC, porém o gestor afirmou que 

pretende futuramente investir nesta ferramenta, pois 

os resultados estão sendo considerados relevantes 

para o futuro e sucesso da empresa. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo a análise de valor da marca Havaianas mediante a aplicação 

de uma teoria que consiste na criação de marcas de sucesso, sendo desenvolvido em uma metodologia de 

pesquisa bibliográfica em acervos virtuais.  Apesar de já ser uma marca consolidada no mercado nacional e 

internacional, é possível perceber que a constituição da marca Havaianas se adequou a todos os elementos 

apresentados na tese abordada neste artigo.  

 

Palavras-chave: Valor. Marketing Estratégico. Marca. Havaianas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais o Marketing Estratégico se 

tornou uma ferramenta fundamental para as 

organizações por proporcionar através do 

planejamento à oportunidade de aumentar a 

rentabilidade e produtividade, assim como, a carteira 

de clientes e a satisfação dos mesmos quanto à 

organização e os produtos ofertados. 

Entre as mais diversas teorias existentes sobre o 

assunto, é possível identificar o fator chave que 

proporciona sucesso às inúmeras marcas existentes, 

o chamado valor agregado. Este elemento é 

resultado de estratégias organizacionais baseadas nas 

percepções e necessidades dos consumidores, sendo 

aplicadas na divulgação e promoção de seus 

produtos. 

Com base nos princípios acima apresentados, 

selecionamos uma teoria que aborda a constituição 

de marcas de sucesso e analisamos a mesma em uma 

marca já consolidada no mercado para constatação 

da tese. A marca escolhida foi a Havaianas, 

pertencente ao grupo Alpargatas S.A.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido sob as 

metodologias de pesquisa básica, bibliográfica, 

exploratória e descritiva, pois é caracterizada por 

trazer conhecimentos úteis para esclarecimentos 

sobre planejamento estratégico de marketing 

aplicado em grandes companhias com informações 

coletadas de livros e materiais secundários 

disponíveis em acervos virtuais. 

 

3. MARKETING E SEUS PRINCÍPIOS 

 
O marketing é a ciência e a arte de 

explorar, criar e proporcionar valor para 

satisfazer as necessidades de um mercado – 

alvo com rentabilidade. O marketing identifica 

necessidades e desejos insatisfeitos. Ele 

define, mede e quantifica o tamanho do 

mercado identificado e o seu potencial de 

lucro. Identifica com precisão quais segmentos 

a empresa tem capacidade de servir melhor, 

além de projetar e promover os produtos e 

serviços adequados (BOING apud KOTLER, 

2005, p.13). 

 

3.1. Definindo Marca 

 

A marca pode ser definida como um sinal, 

imagem ou palavra, carregados de significados e 

valores, que nos permitem identificar produtos ou 

serviços de determinada empresa. A importância da 

marca é tão considerável que, em alguns casos, ela 

pode chegar a valer mais que a própria empresa que 

a detém. 

Uma grande ou mesmo pequena empresa, deve 

dedicar uma parcela da sua atenção para o 

desenvolvimento e a divulgação de sua marca, ela 

deve conter significados que a destaquem das 

demais e as tornem realmente valiosas. A marca 

influencia na decisão de compra dos consumidores, 

no seu comportamento, pois pode trazer à tona 

sentimentos, emoções, sensações e lembranças que 

atraem a atenção do público. 

 

3.2. Definindo Valor 

 

Para Aaker (2002), o valor é a medida de força 

da marca, onde se relaciona o valor de mercado, com 
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quanto as pessoas pagam por seus ativos, este valor 

está na mente dos consumidores. 

Segundo Brito apud Keller (1993), o valor da 

marca baseado no consumidor, definindo como o 

efeito diferencial do conhecimento da marca na 

resposta do consumidor ao marketing da marca. Esse 

conhecimento pode ser caracterizado em termos, 

como duas grandes fontes de valor, a notoriedade e a 

imagem. Onde a primeira é o nível da presença da 

marca no espirito do consumidor, enquanto a 

segunda é definida como o conjunto de percepções e 

associações que os consumidores fazem em relação 

a marca. 

 

3.3. Definindo Valor da Marca 

 

Figueira (2013) define o termo Brand Equity 

como o valor agregado de um produto ou serviço 

devido à força de um marca. Aaker (2002) relaciona 

esse valor ao mercado e ao preço que as pessoas 

pagam pelos ativos da empresa, mas atribui os 

resultados como lucro e dividendos ao valor da 

marca presente na mente do consumidor, ou seja, ao 

fator intrínseco do consumidor que o levou a escolha 

da marca e produto. 

Para Jones (2004) o valor agregado tem origem 

através de experiências do consumidor com a marca, 

seja pela confiança quanto ao desempenho ou a 

aparência da mesma. Portanto, o valor da marca é o 

resultado de fatores intrínsecos do consumidor 

traduzidos em forma da aquisição de um produto ou 

serviço que proporciona benefícios ao cliente e a 

empresa. 

 

3.4. Componentes do valor da marca 

 

De acordo com Aaker (2002), os componentes 

vinculados ao valor da marca podem ser agrupados 

em quatro dimensões: 

• Visibilidade, pois sem reconhecimento 

não há marca. 

• Qualidade percebida, quando existe 

uma associação especial que se 

estabelece pela marca. 

• Associações de marca, onde se 

considera tudo que o cliente vincula à 

marca, como imagens, atributos do 

produto, entre outros. 

• Fidelidade, pois atualmente o valor da 

marca se sustenta no cliente. 

 

3.5. Aspectos importantes sobre uma marca 

 

A personalidade é um aspecto necessário às 

marcas, pois permite que o consumidor se 

identifique através delas. Uma marca única e 

inovadora é mais reconhecida e popular entre os 

consumidores. Cada marca tem seu valor, sua 

confiabilidade, seu logotipo e sua diferencial. A 

marca se torna sinônimo de alguns produtos ou 

serviços, o consumidor a associa automaticamente 

ao ver algo relacionado a ela.  

Muitos empresários não sabem da importância 

que a exclusividade uma marca pode ter ou não 

querem investir na proteção dela. O mercado está em 

constante expansão e a competitividade acompanha 

esse crescimento. Uma marca não protegida pode 

perder sua identidade diante dos seus consumidores, 

devido à quantidade de empresas que podem 

oferecer produtos e serviços similares. 

 

4. MARCA HAVAIANAS 

 

De acordo com Aaker (2002) o processo de 

desenvolvimento da marca é composto por quatro 

tarefas essenciais, sendo estas: definir a identidade 

da marca, arquitetura da marca (família da marca), 

criar a organização que conduzirá a marca e a 

construção da marca. Ao aplicar a tese formulada 

por Aaker à marca Havaianas podemos verificar sua 

eficácia em todos os aspectos abordados pelo autor. 

Criada em 1962, a Havaianas começou com um 

único produto, as chamadas sandálias de dedo, uma 

adaptação de um produto japonês chamado Zori. Até 

meados de 1994, a Havaianas ainda apresentava o 

mesmo produto, uma sandália feita de borracha com 

palmilhas brancas e tiras coloridas, devido a falta de 

inovação, a empresa enfrentou uma queda nas 

vendas devido a associação do produto a classes 

mais baixas. A partir desse momento, a Havaianas 

percebeu a necessidade da mudança e começou a 

desenvolver sua identidade transformando o produto 

em algo que “todo mundo usa”. 

A nova linha de sandálias permitiu não somente 

o estabelecimento da nova identidade da marca, mas 

agregar valor a ela. Além das novas sandálias, a 

marca Havaianas começou a expandir-se através da 

produção de novos tipos de produtos, dentre eles: 

toalhas, chaveiros, capas de celular, alpargatas, tênis, 

roupas, entre outros. Essa expansão no tipo de 

produção é a arquitetura abordada por Aaker, onde 

os diversos tipos de produto proporcionam sinergia e 

poder para a marca. 

Pertencente à companhia Alpargatas S.A. a 

marca Havaianas está presente em mais de 100 

países, com mais de 150 mil pontos de vendas no 

Brasil, correspondendo a 48% do lucro das 

Alpargatas S.A em 2015. A organização é a 

responsável pela administração, divulgação, 

estabelecimento da marca em diversos países e 

mercados, verificando assim a aplicabilidade da 

terceira tarefa no processo de desenvolvimento da 

marca. 

Por último, a marca Havaianas é considerada o 

carro-chefe do grupo Alpargatas, sendo responsável 

pela expansão internacional dos negócios da 
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organização, assim como a consolidação da marca 

no mercado nacional, onde detém 85% do mercado 

no segmento de sandálias de borracha e 50% no 

mercado de sandálias em geral. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através da aplicação da teoria formulada por 

Aaker, é possível não somente validar a tese, assim 

como, constatar a veracidade do processo sugerido 

pelo autor em uma marca, mesmo que esta já esteja 

consolidada no mercado.  

Muito além da aplicação de uma teoria, 

podemos concluir que a marca Havaianas, através de 

sua estratégia, conseguiu agregar valor ao seu 

produto nos mais diversos segmentos, consolidando-

a nos mercados nacionais e internacionais.  

O planejamento executado com sucesso pela 

Havaianas é um exemplo claro da aplicação do 

Marketing Estratégico para crescimento e 

consolidação de marcas no mercado competitivo que 

encontramos nos dias atuais. 
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Resumo: Este trabalho é um estudo sobre o histórico e o cenário atual das ferrovias nacionais, focando no 

trecho de estudo em que se propõe um acompanhamento da estrutura em busca de patologias ou deslocamentos 

causados tanto pela falta de inspeção quanto pela idade da obra. A partir de dados obtidos em loco, procura-

se, utilizando os conhecimentos em análises dinâmicas e vibrações em estruturas, a aproximação entre o modelo 

numérico em elementos finitos e o modelo numérico atualizado pelos dados medidos, alcançando assim maior 

confiabilidade no monitoramento das estruturas. 

 

Palavras-chave: Análise Numérica. Ponte Ferroviária. Monitoramento Estrutural. Patologias. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Um dos principais focos da engenharia estrutural 

é a procura por estruturas cada vez mais leves, o que 

implica na utilização de elementos ou sistemas 

estruturais com elevada esbeltez. Sabe-se que para o 

dimensionamento e análise de estruturas com esta 

característica é indispensável considerar os 

fenômenos que envolvem os conceitos de 

estabilidade de equilíbrio, bem como, em função do 

tipo e aplicação da estrutura, considerar os efeitos 

dinâmicos. Nesse caso, se a frequência de excitação é 

muito próxima a das suas frequências naturais, 

geram-se vibrações de grande amplitude. 

Esse contexto também se aplica ao projeto e 

construção de pontes ferroviárias, os quais adquiriram 

uma grande evolução nos últimos anos. Percebe-se 

que tais estruturas se tornaram muito mais esbeltas, 

onde em muitos casos a relação do vão livre para o 

sistema estrutural se aproxima do limite máximo 

recomendado. Consequentemente, a avaliação dos 

efeitos de instabilidade de equilíbrio e de possíveis 

fenômenos de instabilidade dinâmica é de grande 

importância para o projeto ou avaliação dessas 

estruturas.  

É oportuno ressaltar que em casos onde efeitos de 

inércia tenham papel importante no desempenho e 

segurança da estrutura, o desconhecimento dos níveis 

e características da resposta dinâmica pode levar a 

falha do sistema. Dessa forma, as técnicas de 

identificação de danos com base vibração aplicada, 

pode ser uma ferramenta útil, para a preservação das 

estruturas de pontes ferroviárias, exatamente o que se 

pretende com esse trabalho. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

Para melhor se entender o cenário ferroviário 

atual no Brasil, é preciso o devido estudo das raízes 

do transporte ferroviário, desde as primeiras vias 

férreas que se integravam com o transporte 

hidroviário até o período atual que interliga todas as 

regiões do país. A partir desses conhecimentos, é 

possível se estimar aparições de patologias nas obras 

complementares e, aliado ao monitoramento 

utilizando métodos numéricos, consegue-se 

determinar possíveis fissuras ou comprometimentos 

estruturais. 

 

2.1. Ferrovias no Brasil 
 

Após a Revolução Industrial, iniciada na Europa 

no século XIX, houve uma mudança na conjuntura 

dos transportes, tanto de pessoas, como de matérias 

primas e produtos industrializados, visto a 

necessidade de tornar mais ágil os sistemas antes 

arcaicos. Com o intento de revolucionar também o 

sistema de transporte, George Stephenson (1781-

1848), engenheiro inglês, desenvolveu o primeiro 

projeto de uma locomotiva a vapor em 1814 e em 

1825 construiu a primeira estrada férrea. 

Portanto, no século XIX, as ferrovias 

desempenharam papel fundamental na integração dos 

lugares, permitindo o crescimento das cidades e da 

economia, inclusive como sistema de comunicação 

por terra, bem como, forma de transporte de 

mercadorias, matérias-primas e pessoas no espaço 

urbano, principalmente em percursos mais longos, 

pois com a expansão das cidades e a distância entre o 

subúrbio e a área central, onde se concentrava a maior 

parte da prestação de serviços, esse meio de 

transporte tornou-se imprescindível (Fig. 1). 
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Figura 1. Estação da Luz, São Paulo, 1896. 

 
Fonte:<http://www.autoclassic.com.br/autoclassic2/?

p=359>. 
 

Conforme Caixeta-Filho e Martins (2001), as 

ferrovias surgiram como alternativa ao transporte 

hidroviário, representando um modal de transporte 

capaz de chegar a locais a que antes não era possível, 

com velocidade e segurança não obtidas pelas 

hidrovias.  

Santos (1982, p. 98), ao tratar do tema transportes 

e organização do espaço, já apresentava a importância 

da estrada de ferro, como instrumento de expansão e 

fortalecimento do sistema capitalista, ao asseverar 

que: 

“[...]Paralelamente, ou sobretudo 

dialeticamente, a partir desse 

desenvolvimento das vias férreas 

efetua-se a arrancada industrial dos 

países atualmente desenvolvidos, onde 

a industrialização e a integração do 

território foram realizados 

simultaneamente. ” 

 

Assim, resta claro que as vias férreas 

desempenharam papel relevante ao interligar áreas 

que, até então, viviam em relativo estado de 

isolamento do mercado capitalista, propiciando 

desenvolvimento, industrialização e a integração do 

território.  

No cenário nacional, em 1828, com a Carta Lei, 

o Governo Imperial deu o direito de exploração de 

estradas a empresas interessadas em construir 

ferrovias que ligassem as partes mais produtiva do 

país. Todavia, com baixas perspectivas de lucros não 

houve oferta para o intento. Assim, em 1852, com o 

Decreto n° 641, novamente o governo abriu as portas 

para empresas nacionais e internacionais investirem 

na construção de ferrovias, agora com maiores 

incentivos fiscais.  

Dessa forma, por uma concessão dada ao 

empreendedor Irineu Evangelista de Souza (1813-

1889), iniciou-se o processo de fomentação do 

transporte ferroviário do país. Com a criação do 

Ministério dos Transportes, Irineu, então Barão de 

Mauá, passou a comandar o desenvolvimento naval e 

férreo do país. A Estrada de Ferro Mauá favoreceu a 

primeira integração modal, do transporte hidroviário 

e ferroviário. Destaca-se como uma imponente obra 

ferroviária a Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II, 

datada de 1858, construída no Rio de Janeiro. Vale 

ressaltar projetos de túneis, como o Túnel Grande 

com 2.236 metros de extensão. 

Em 1957 o Governo Federal optou pela união 

político-administrativa das 18 estradas de ferro da 

União através da Lei n° 3.115. Assim, fundou-se a 

sociedade anônima RFFSA – Rede Ferroviária 

Federal S.A., sendo que o Sistema Regional Centro-

Sul tinha sede em São Paulo. Segundo o Art 7° da Lei 

n° 3.115, compete a RFFSA as atividades principais 

relacionadas ao transporte ferroviário nacional, tais 

como administrar as estradas, fiscalizar a 

administração das empresas em seu controle, 

reestruturar as obras existentes, dentre outras 

responsabilidades. 

Após esta união, variadas leis foram decretadas 

no cenário nacional, algumas com cunho de 

concessão e reestruturação das empresas atuantes na 

área, como o Decreto 94813 de 1987 e a Lei 11.772 

de 2008. A partir da ANTT 3.695, uma das mais 

recentes leis sobre o assunto, temos acesso ao 

Regulamento das Operações de Direito de Passagem 

e Tráfego Mútuo, que regulamentam diretrizes para 

funcionamento e compatibilização entre todas as 

malhas ferroviárias, como por exemplo a bitola dos 

trechos ferroviários, tema que repercute à logística 

nacional. 

Após um grande período de investimento e 

estabilidade, em 1989, com a redução dos incentivos 

do Governo, a RFFSA entrou em declínio técnico, 

operacional e econômico, o qual culminou na entrada 

da referida companhia no Programa Nacional de 

Desestatização – PND em 1992 pelo Decreto n° 473. 

De acordo com dados do Banco Nacional de 

Desenvolvimento, empresas nacionais cooperaram 

com cerca de 80% dos investimentos direcionados à 

privatização, visto que algumas companhias, como 

CSN e CVRD, Companhia Siderúrgica Nacional e 

Companhia Vale do Rio Doce respectivamente, 

tinham trechos da RFFSA como pontos estratégicos 

para seus intentos comerciais. Dessa forma as malhas 

da RFFSA foram divididas por regiões da seguinte 

forma: 

• Região Oeste – Ferrovia Novoeste; 

• Região Centro-Leste – Ferrovia Centro 

Atlântica (FCA); 

• Região Tereza Cristina – Ferrovia Tereza 

Cristina (FCT); 

• Região Sudeste – MRS Logística; 

• Região Sul – América Latina Logística 

(ALL); 

• Região Nordeste – Companhia Ferroviária 

do Nordeste (CFN); 

• Região Paulista – Ferrovias Bandeirantes 

S.A. 
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Como visto, a região Centro-Leste ficou a cargo 

da concessionária Ferrovia Centro-Atlântica S.A. que 

iniciou a operação em setembro de 1996, contando 

com uma linha férrea de 7.080 km. A malha 

ferroviária dessa região correspondia a 5° divisão da 

RFFSA. O trecho Araguari-Pires do Rio, objeto de 

estudo do presente trabalho, pertencia à esta divisão, 

como pode ser observado na Fig. 2, do Anuário 

estatístico do Transportes de 1985. 

 
Figura 2. Trecho Araguari-Pires do Rio em 1985. 

 
Fonte:<http://vfco.brazilia.jor.br/ferrovias/mapas/198

4rffsa02BeloHorizonte.shtml,1985.>. 
 

Segundo Buzelin e Setti (2001) a Ferrovia Centro 

Atlântica após estrear a operação das malhas iniciou 

um processo de revitalização voltado aos sistemas, 

material rodante e vias permanentes, a fim de creditar 

novamente o emprego do transporte ferroviário para 

escoamento de produtos e matéria prima no país. De 

acordo com Nunes (2006), na FCA são transportados 

cerca de 7% do total de cargas nacionais destinadas 

ao modal ferroviário. Destacam-se os granéis 

agrícolas e produtos industrializados, além de 

produtos siderúrgicos para a indústria metalúrgica. A 

distribuição desse volume transportado, em 

toneladas, pode ser observada na Fig.  3. 

 
Figura 3. Volume transportado em porcentagem no ano de 

2008. 

 
Fonte:<http://www.fcasa.com.br/wp-content 

/uploads/2009/09/FCA_Jornal-31-12-08.pdf, 2009.>. 

 

Para a escoamento da produção goiana, a FCA 

apresenta-se primordial, visto que nos 685 km de 

trilhos no estado de Goiás, a ferrovia passa pelos 

municípios de Catalão, Ipameri, Leopoldo de 

Bulhões, Anápolis e Senador Canedo, chegando ao 

Distrito Federal. As linhas férreas da FCA abrangem 

ainda os estados da Bahia, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Interliga-

se com importantes portos como de Vitória/ES, 

Angra dos Reis/RJ e ao de Santos/SP, através da 

malha ferroviária da ALL. A concessionária conta 

com cerca 12.000 vagões e 500 locomotivas.  

O objeto de estudo do presente trabalho 

corresponde ao trecho que corta a o município de 

Ribeirão Preto, em especial a ponte próxima do 

município de Jardinópolis, localizado nas margens da 

Rodovia Anhanguera Km 332, sobre o Ribeirão São 

Pedro, com coordenada geográfica 21°00'29.5"S 

47°50'43.9"O, como pode ser verificado na Fig. 4. 

 
Figura 4. Viaduto de Jardinópolis, FCA. 

 
Fonte: Google Earth, 2017. 

 

Assim, pode-se concluir a revisão histórica das 

ferrovias nacionais, podendo se iniciar os conceitos 

de monitoramento de estruturas. 

 

2.2. Monitoramento de estruturas 

 

Para preservar as estruturas é imprescindível a 

avaliação de danos e os procedimentos de 

monitoramento dinâmico são especialmente 

atraentes, no contexto da reparação mínima. A 

avaliação do estado das estruturas permite uma 

programação dos reparos e gestão econômica da 

infraestrutura com redução nas despesas.  
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A modificação da resposta dinâmica devido às 

mudanças nas dimensões dos elementos, condições 

de contorno, massa, degradação das propriedades 

mecânicas, danos ou a ocorrência simultânea de todos 

esses fenômenos, afeta o comportamento dinâmico, 

modifica o módulo de elasticidade dos elementos e 

provoca a alteração nos valores das frequências, 

modos e nos coeficientes de amortecimento.  

Existem vários motivos para que os sistemas 

estruturais de pontes estejam funcionando fora das 

especificações para as quais foram projetadas, tais 

como o surgimento de danos e desgastes na estrutura 

decorrentes de seu uso, gerando uma redução de sua 

resistência ou que as condições ambientais sejam 

diferentes daquelas consideradas no projeto.  

A ausência de manutenção é o principal motivo 

para o surgimento de danos nas estruturas, aumento 

da velocidade de degradação e desgaste, o que 

compromete a segurança dos usuários. Embora o 

grande avanço tecnológico e o desenvolvimento de 

novos métodos na área do cálculo estrutural, cada vez 

mais precisos, possam superar as limitações e 

dificuldades na análise da situação atual dessas obras 

(VITÓRIO, 2002). Em contrapartida, a monitoração 

de estruturas de Engenharia Civil vem sendo muito 

utilizada no cenário nacional e internacional, 

apresentado uma grande potencialidade para 

diagnósticos de previsão de falhas, contribuindo para 

manutenção da segurança e vida útil prevista em 

projeto (BASSEVILLE et al., 2004 e GLISIC et al., 

2002). A Federação Internacional do Concreto 

Estrutural (CEB-FIP, 1993) adverte que as vibrações 

em estruturas podem afetar sua utilização, pelo 

desconforto que causam aos usuários, e as vibrações, 

que em obras-de-arte são causadas por movimentos 

rítmicos de pessoas, pelo vento e pelo tráfego, podem 

colocar a estrutura em risco e devem ser incluídas nas 

verificações dos estados limites últimos.  

O aumento de problemas de vibração excessiva 

nas estruturas mostra que estas não devem ser 

concebidas apenas para cargas estáticas, mas que 

devem respeitar vários requisitos fixados em muitos 

códigos, como (CEB-FIP, 1993; DIN 4150-3, 1999; 

EN E.3, 1993), que em termos de frequências 

naturais, restringe os projetos das pontes, podendo 

com isso estruturas muitos leves e esbeltas, não 

satisfazerem estes requisitos. Todas estas 

modificações têm gerado uma necessidade de 

evolução também no modo de inspeção e 

monitoração destas estruturas. A falta de uma 

metodologia padronizada que garanta a qualidade dos 

resultados influencia diretamente na segurança das 

estruturas, tornando-se essencial para a preservação 

da infraestrutura nacional. As normas (ABNT-NBR-

9452, 2012; IPR-DNIT, 2004; DNIT 010, 2004) 

expõem os procedimentos para a inspeção de ponte, 

porém não especifica ensaios, provas ou testes, 

tornando as vistorias quase que exclusivamente 

visuais.  

Os métodos de inspeções visuais, por sua vez, 

não são capazes de apresentar uma previsão do 

comportamento global, indispensável nas pontes, 

uma vez que estas tendem a apresentar problemas de 

vibrações excessivas, acarretado pela elevada 

esbeltes. Estes métodos têm sido substituídos ou 

complementados por outros, como o monitoramento 

dinâmico e a análise numérica. O modelo numérico 

em elementos finitos apresenta um maior nível de 

detalhes da estrutura, contudo não possui um nível 

adequado de confiabilidade uma vez que os 

resultados obtidos podem diferir dos resultados 

experimentais da estrutura. Contudo, a representação 

de estruturas por meio de modelos de elementos 

finitos atualizados proporciona uma melhor 

correlação entre os resultados numéricos e 

experimentais, levando desta forma a uma 

representação mais precisa da estrutura. 

 

3. OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem como objetivo o 

desenvolvimento de uma metodologia para avaliação 

dinâmica de pontes ferroviárias nas condições de 

serviço atuais ou especiais, através de uma 

comparação entre os modelos numéricos 

desenvolvidos e os dados experimentais medidos. 

Uma vez que proporciona uma melhor correlação 

entre os resultados numéricos e experimentais, esta 

metodologia conduzirá a uma representação mais 

precisa da estrutura, e o modelo numérico atualizado 

poderá ser utilizado com confiança em todas as 

análises relacionadas à estrutura. 

 

4. METODOLOGIA 
 

Utilizando os métodos de otimização e 

considerando índices que levam em conta a diferença 

entre as frequências e modos numéricos e 

experimentais, MAC-FER, será desenvolvido um 

modelo numérico da ponte ferroviária da Ferrovia 

Centro Atlântica (FCA), situada no Trecho Sul entre 

as cidades de Catalão (GO) e Araguari (MG).  

Os dados experimentais serão obtidos através 

Inspeção Visual (com filmagens realizadas com 

auxílio de um Drone), coleta de dados de Ensaios de 

Campo (teste de esclerometria, ultrassom, extração de 

corpos de prova), Teste de Carga Estático (utilizando 

o carregamento da locomotiva e vagões) monitorado 

com técnicas de Geodésicas (utilização de uma 

Estação Total) e por meio do Ensaio Dinâmico na 

estrutura, que permite identificar as seguintes 

características da estrutura: a caracterização do 

comportamento estrutural do sistema; danos 

estruturais e a sua localização; e análise da estrutura 

sob solicitações dinâmicas efetivas.  
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Será realizada a otimização dessa estrutura 

seguindo as seguintes etapas: primeiramente será 

efetuada a análise de sensibilidade tendo como 

objetivo a definição dos parâmetros a serem 

considerados; depois a atualização manual com a 

realização de pequenos ajustes nas propriedades da 

estrutura; e finalmente com o modelo numérico 

desenvolvido e de posse dos dados experimentais 

previamente levantados, será efetuada a otimização 

dos parâmetros da estrutura, utilizando a 

implementação de algoritmos de otimização através 

de programação em APDL (ANSYS Parametric 

Design Language), de forma a obter o Modelo 

Numérico Atualizado que poderá ser utilizado com 

maior confiabilidade.  

O Modelo Numérico de Otimização deverá ser 

desenvolvido em Elementos Finitos através 

ferramenta computacional ANSYS. A partir do 

modelo em elementos finitos da estrutura e de dados 

experimentais será realizada a atualização dos 

parâmetros, a qual é dividida em duas partes: 

Atualização Manual e Automática. O princípio básico 

dos dois processos é o mesmo, alterar o modelo 

numérico com o objetivo de obter um novo modelo 

mais próximo da estrutural real. A diferença está no 

processo de alteração do modelo, um manual e o 

outro por meio dos métodos de otimização utilizando 

a implementação de algoritmos de otimização através 

de programação em APDL, que fazem parte dos 

comandos do programa ANSYS.  

Com a obtenção do Modelo Numérico 

Atualizado, será realizada uma retroanálise, 

considerando agora as não-linearidades geométrica e 

física, tendo como objetivo a identificação de 

possíveis patologias decorrentes de vibrações 

induzidas pelos carregamentos dinâmicos. A 

principal contribuição do trabalho será 

desenvolvimento de uma metodologia capaz de 

desenvolver o modelo numérico atualizado a partir 

dos dados dos ensaios experimentais.  

Uma vez que proporciona uma melhor correlação 

entre os resultados numéricos e experimentais, esta 

metodologia conduz a uma representação mais 

precisa da estrutura e o modelo numérico atualizado 

pode ser utilizado com confiança em todas as análises 

relacionadas à estrutura, como monitoramento e 

avaliação ao longo do tempo.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da revisão teórica realizada no contexto 

histórico do cenário ferroviário no Brasil, é possível 

se observar que o surgimento e o crescimento nos 

investimentos relacionados a esse setor se deram a 

mais de meio século, indicando que as obras 

acessórias às ferrovias já se encontram em idade 

avançada, em relação tempo de projeção. Esta 

característica se relaciona diretamente ao surgimento 

de patologias que podem interferir ou até mesmo 

impossibilitar a utilização das vias férreas, 

comprometendo e influenciando a economia 

nacional. 

Dentre as obras acessórias, focamos no estudo de 

pontes e viadutos, uma vez que essas obras-de-arte 

demandam um alto investimento e conhecimento 

técnico por parte do Governo Federal e dos projetistas 

responsáveis, respectivamente. Um bom 

monitoramento permite às entidades responsáveis 

uma rápida tomada de decisão no momento de 

tratamento das supostas patologias. E com o aumento 

do aparecimento de tais anormalidades nas 

construções, é imprescindível o investimento e a 

busca de novos métodos e tecnologias confiáveis para 

a identificação precoce desses problemas.  

A utilização de métodos numéricos em elementos 

finitos aplicados nas análises de vibração e 

otimização, aliados ao monitoramento com 

equipamentos de alta precisão, permitem um avanço 

na confiabilidade de futuras medições e predições do 

comportamento real de grandes obras no transporte 

ferroviário. 

Portanto, nesse momento, não se apresenta 

considerações finais ao trabalho, pois se trata de uma 

pesquisa ainda em estágio inicial. 
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Resumo: A constante busca pela economia, racionalização e otimização no âmbito da construção civil faz com 
que se procure, cada vez mais, métodos construtivos que atinjam esses objetivos. Um desses métodos é a 
industrialização do processo construtivo. Nesse aspecto o uso de estruturas metálicas se faz presente, visto que 
a mesma atende aos requisitos e contempla os benefícios de um processo de construção industrializado. Além 
da busca por métodos construtivos mais eficientes, outra solução para se atingir eficiência em uma obra é a 
formulação de softwares capazes de agregar maior velocidade ao processo produtivo de projetos e aprimorar 
a economia de materiais. Nesse trabalho foi desenvolvido um software de dimensionamento de perfis laminados 
e soldados, conforme a NBR 8800:2008, utilizando como ambiente de desenvolvimento integrado o Microsoft 
Visual Studio 2013 Express. Tal software denominado “Steel” teve seus resultados aferidos comparando os 
mesmos aos resultados obtidos pelo software comercial mCalcPerfis 3.0 distribuído pela Stabile Engenharia 
Ltda. 
 

Palavras-chave: Steel, Otimização, Dimensionamento de perfis, Estrutura metálica.  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
1. INTRODUÇÃO  

 
A sucessiva mudança no modo de edificar, no 

âmbito da construção civil, mostra que os processos 
construtivos têm migrado do caráter artesanal para a 
industrialização das edificações como solução para a 
redução dos custos, economia de material e 
velocidade de conclusão da obra. Nesse aspecto a 
utilização de estruturas metálicas como elementos 
estruturais de edificações se faz válida, atendendo os 
requisitos e apresentando os benefícios de um 
processo de construção industrializado.  

Essa crescente demanda pela economia, 
racionalização e otimização dos recursos utilizados 
na construção civil e por sua velocidade de execução, 
leva engenheiros e empresários à buscar novas 
soluções que cada vez mais aperfeiçoem estas 
características. Uma das soluções encontradas para 
cumprir tal tarefa está na implementação de códigos 
computacionais e desenvolvimento de softwares 
capazes de agregar maior velocidade ao processo 
produtivo de projetos e aprimorar a economia de 
materiais, por meio de dimensionamentos mais 
precisos e próximos dos limites funcionais de cada 
projeto. 

Esta prática de desenvolvimento de softwares é 
bastante comum no meio acadêmico, onde pode-se 
dar ênfase à área estrutural, que possuí diversos 
softwares como por exemplo, Ftool, AutoMETAL, 
VISUALVENTOS, JWOOD, entre outros. A fim de 
garantir economia e otimização aos projetos de 
estruturas metálicas, este trabalho visa a 
implementação computacional do cálculo de 
elementos estruturais de aço, desenvolvendo um 
software que possa ser utilizado por engenheiros e 
estudantes de engenharia no dimensionamento de 
perfis laminados e soldados, regidos pela NBR 
8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de 
estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, tendo 
como características principais a praticidade e a 
otimização do dimensionamento. 

 
1.1 Histórico das estruturas de aço 

As primeiras evidências da obtenção do ferro são 
datadas de 6.000 a.C., por civilizações como as do 
Egito, Babilônia e Índia. Em tais civilizações o ferro 
possuía caráter nobre e era empregado de forma 
limitada como fins militares e elementos de adorno 
(BELLEI, 2008).  
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O ferro fundido foi o primeiro material 
siderúrgico a ser empregado na construção (PFEIL, 
2013). Nos anos entre 1780 e 1820, foi executada a 
primeira ponte em ferro fundido, Coalbrookdale 
Brige, vencendo um vão de 30 metros utilizando 
arcos atirantados (compostos por peças de ferro 
fundido e tirante em ferro forjado), sobre o rio Severn, 
na Inglaterra (PFEIL, 2013). 

De fato a utilização do ferro em escala industrial 
foi conquistada somente no século XIX, nos países 
mais desenvolvidos pela revolução industrial, como 
Inglaterra, França e Alemanha (BELLEI, 2008). De 
acordo com Almeida (2009) a revolução industrial 
impactou fortemente a metalurgia e o mundo, a partir 
do uso de máquinas a vapor para injeção de ar no alto-
forno, laminares, tornos mecânicos e o aumento de 
produção, o que tornou o ferro e o aço nos mais 
importantes materiais de construção civil. Entretanto 
a atividade a qual mais contribuiu para o 
desenvolvimento da indústria siderúrgica nessa época 
fora a construção de ferrovias (ALMEIDA,2009). 
Segundo Almeida o auge da construção ferroviária 
ocorreu em 1847, totalizando a construção de 10.000 
km de ferrovias em andamento. 

Até o final do século XIX as estruturas metálicas 
eram concebidas em ferro e em sua maioria eram 
pontes. No ano 1885, William le Baron Jenney, 
fundador e líder da Escola de Chicago, projetou o 
Home Insurance Building, um edifício cujo o 
inovador sistema estrutural foi concebido nas 
modernas estruturas de aço. Neste mesmo ano 
ocorreu um salto tecnológico, a Carnegie Steel 
Company pela primeira vez nos Estados Unidos, 
produziu vigas lamidas de aço doce, as quais 
substituíram as vigas de ferro forjado (BELLEI, 
2008).  A partir deste avanço os elementos estruturais 
de ferro forjado foram substituídos ao longo do tempo 
por elementos de aço. 

No Brasil a indústria siderúrgica começou a se 
desenvolver após a Primeira Guerra Mundial, com a 
criação da Companhia Siderúrgica Brasileira, que 
mais tarde em 1922 se transformaria na Companhia 
Siderúrgica Belgo Mineira (BORGES, 2015). Logo 
depois, entre as décadas de 40 e 60, foram criadas a 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), com o 
intuito de fabricar chapas, trilhos e perfis na bitola 
americana, as usinas Usiminas e Cosipa também com 
o objetivo de produzir chapas, e a Gerdau Açominas 
produzindo perfis laminados de abas paralelas 
(BELLEI, 2008). Ainda nessa época juntamente com 
a CSN é criada a Companhia Vale do Rio Doce, para 
exploração do minério de ferro (BORGES, 2015). De 
acordo com Bellei (2008), a partir de então surgiu um 
grande número de fabricantes, projetistas, e outros 
profissionais no ramo de estruturas metálicas no 
Brasil. 

Segundo com Borges (2015), na década de 1980 
a siderurgia nacional alcança um patamar de 

excelência possuindo produtos com certificados de 
qualidade exigidos mundialmente. Tal fato faz com 
que o país mude seu perfil de importador para 
exportador de produtos siderúrgicos. Entretanto a 
maioria das siderúrgicas criadas são empresas de 
caráter estatal, fazendo com que as mudanças e 
necessidades de expansão requeridas na época 
ocorressem de forma mais devagar, devido à grande 
burocracia do governo (BORGES, 2015). Como 
consequência a década de 1990 foi marcada pela 
privatização das empresas siderúrgicas, que passaram 
a agir de forma diferente à postura anterior com 
relação à necessidade de expansão do seu mercado 
(BORGES, 2015). 

No período de 2001 a 2009 o crescimento 
econômico do país impulsionou o mercado de 
estruturas metálicas, deixando as empresas do ramo 
em um quadro superavitário; entretanto nos anos 
seguintes, 2010 e 2011, apresentaram resultados 
deficitários (FALEIROS, 2012). No âmbito nacional, 
as empresas de estruturas metálicas estão distribuídas 
em sua maioria na região sudeste, com 65,4%, 
seguida em respectiva ordem pelas regiões sul 
(19,2%), centro-oeste (9,6%), nordeste (3,8%) e norte 
(1,9%) (FALEIROS, 2012). De acordo com o 
Instituto Aço Brasil, no ano de 2014, o parque 
produtor de aço do Brasil é composto por 14 empresas 
privadas, estas controladas por 11 grupos, detentoras 
de 29 usinas distribuídas por 10 estados brasileiros. 
Em relação ao cenário da produção de aço no ano de 
2014, o Instituto do Aço Brasil apresenta seguintes 
dados: o país possui capacidade instalada de produção 
de 48,9 milhões de toneladas por ano de aço bruto, 
utilizando 33,9 milhões de toneladas desta; é o 14° 
exportador mundial de aço (em exportações diretas) e 
6° maior exportador líquido de aço (exportação - 
importação), exportando para mais de 100 países; 
possui o maior parque industrial de aço da América 
do Sul e é o maior produtor da América Latina; tem 
como principais setores de consumo a construção 
civil, indústria automotiva, bens de capital, máquinas 
e equipamentos e utilidades domésticas e comerciais 
(INSTITUTO AÇO BRASIL, 2014). 

 
2. METOLOGIA  

 
Para o desenvolvimento deste trabalho e 

obtenção de seus objetivos, foi necessário cumprir as 
seguintes etapas: Primeiramente foi realizada a 
revisão bibliográfica com o intuito de se obter o 
embasamento teórico necessário para a compreensão 
completa do problema (dimensionamento de perfis 
laminados e soldados, conforme a normativa atual 
que rege projetos de estrutura de aço - NBR 
8800:2008) e para a formulação de sua solução. Uma 
vez compreendido os processos de dimensionamento, 
partiu-se para a formulação e concepção dos 
algoritmos necessários ao dimensionamento. Para 
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implementação foi utilizado o ambiente de 
programação orientada a objeto Microsoft Visual 
Studio 2013 Express (uma versão gratuita, com 
alguns recursos limitados, fornecida pela Microsoft). 
Concluindo a implementação foram realizados testes, 
no novo software produzido, com o intuito de atestar 
a qualidade quanto ao dimensionamento perfis 
laminados e soldados conforme a NBR 8800:2008. 

 
2.1 O programa (Steel) 

 
O software desenvolvido neste trabalho, 

denominado de “Steel”, tem como objetivo o 
dimensionamento de perfis laminados e soldados dos 
tipos, I (perfis com formato de I, possuindo mesas 
menores que a alma) e H (perfis com formato de H, 
possuindo mesas e almas do mesmo tamanho), 
submetidos a esforço normal, cortante e/ou momento 
fletor, conforme a NBR 8800:2008. 

 
2.1.1 Capacidades 

 
O software é capaz de realizar o 

dimensionamento de peças quanto a esforços de:  
 

 Tração; 
 Compressão; 
 Cisalhamento em ambas as direções x e y 

(paralelo e perpendicular à mesa); 
 Momento fletor em torno de ambos os eixos x 

e y (paralelo e perpendicular à mesa); 
 Flexão oblíqua; 
 Flexo-compressão; 
 Flexo-tração; 

 
Além de realizar um dimensionamento otimizado 

em relação à altura da alma e o peso distribuído do 
perfil, possibilitando a escolha da peça mais 
econômica. É possível ainda verificar a esbeltez da 
peça. 

 
2.1.2 Limitações 

 
Em relação aos perfis laminados, o software se 

limita a biblioteca de perfis W (Wide Flange Shape - 
abas largas paralelas). Quanto aos perfis soldados, a 
biblioteca se limita a perfis CS (Coluna soldada), VS 
(Viga soldada) e CVS (Coluna-viga soldada). Em 
ambos os tipos de perfis, laminado e soldado, o 
software não é capaz de calcular perfis com alma 
esbelta nos casos de flambagem local da alma, 
embora nenhum dos perfis contidos em ambas as 
bibliotecas possuam alma esbelta. Os tipos de aços 
estão limitados a quatro tipos:  

 
 MR 250 – Média Resistência 250; 
 AR 350 – Alta Resistência 350; 

 AR 350 COR – Alta Resistência 350 com 
maior Resistência à Corrosão Atmosférica; 

 AR 415 – Alta Resistência 415; 
 

2.1.3 Linguagem de programação 
 
A linguagem de programação adotada para a 

concepção do programa foi a linguagem Visual Basic, 
dentro do ambiente de desenvolvimento integrado 
(IDE) Visual Studio 2013 Express, uma versão 
gratuita do Visual Studio 2013. Tal linguagem 
apresenta como características principais, ser voltada 
a eventos e orientada a objetos (MAZANO, 2012). 
Essas características aliadas ao ambiente de 
programação gráfico simplificam o processo de 
desenvolvimento de softwares. 

 
2.1.4 Propriedades mecânicas 

 
Para efeito de cálculo, dos tipos de aços 

relacionados pelo software, considera-se os seguintes 
valores de propriedades mecânicas: 

 
 Módulo de elasticidade, E = 200.000 MPa; 
 Módulo de elasticidade transversal, G = 

77.000 MPa; 
 Massa específica, ρa = 7.850 kg/m³; 
 

2.1.5 Dimensionamento dos perfis 
 
A obtenção dos esforços resistentes dos perfis, 

soldados e laminados, é realizada conforme os 
preceitos da NBR 8800:2008, a Tabela 1 relaciona os 
itens da norma utilizados com os esforços resistentes. 

 

Tabela 1. Itens de determinação dos esforços 
resistentes 

Tipo de esforço resistente Item NBR 8800:2008 

Tração 5.2 

Compressão 5.3 

Cortante 5.4 

Momento fletor 5.4 

Flexo-compressão 5.5.1.2 

Flexo-tração 5.5.1.2 

Flexão oblíqua 5.5.1.2 b) 
Fonte: Próprio Autor, 2017 

 
2.1.6 Janelas de dimensionamento 

 
A primeira janela a aparecer após a execução do 

“Steel” é a janela principal, responsável por gerir e 
acessar as demais janelas do software. Por meio dela 
tem-se acesso aos quatro menus principais: Arquivo, 
Editar, Ferramentas e Programa. Os menus 
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“Arquivo” e “Editar” estão inclusos para futuras 
expansões do software sem funcionalidade no 
momento. O menu “Ferramentas” é o mais 
importante entre os quatro, visto que a partir dele é 
feito o acesso às janelas de dimensionamento de 
perfis soldados e laminados, que podem ser vistas nas 
Figuras 1 e 2 respectivamente. 

 

Figura 1. Janela perfil soldado 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017 

 

Figura 2. Janela perfil laminado 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017 

 
3. ANÁLISE E DISCUSSÕES  

 
Com o intuito de validar a qualidade dos 

resultados fornecidos pelo Steel, compararam-se os 
resultados obtidos pelo mesmo aos obtidos pelo 
software mCalcPerfis versão 3.0. O mCalcPerfis é um 
software comercial distribuído pela ST_STABILE 
(Stabile Engenharia Ltda.). Sendo uma calculadora de 

perfis de aço, ele possui a capacidade de dimensionar 
perfis laminados e soldados (conforme a NBR 
8800:2008). Em seu dimensionamento o software 
determina os esforços resistentes à compressão, 
tração, cortante (nas direções de x e y) e flexão (em 
torno dos eixos x e y). A Figura 3 apresenta a interface 
do software utilizado para verificar a qualidade dos 
cálculos. 

 

Figura 3. Sotfware mCalcPerfis 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017 

 
A fim de realizar tal aferição, determinou-se um 

sistema estrutural o qual aborda diferentes condições 
em seu dimensionamento. Tal sistema estrutural é 
apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4. Sistema estrutural 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017 

 
Foram escolhidos cinco elementos estruturais 

para comparação, os quais estão indicados pela 
numeração de 1 a 5 na Figura 2. Os elementos 
escolhidos e as condições dos mesmos são descritas 
abaixo: 

 
 Elemento 1: pilar com vinculação 

engastada na base e rotulada na 
extremidade; 

 Elemento 2: viga birrotulada; 
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 Elemento 3: viga com travamento lateral 
contínuo exercido pela laje; 

 Elemento 4: viga biengastada com 
diferentes comprimentos destravados nas 
direções y e z; 

 Elemento 5: viga em balanço; 
 

Para cada elemento foi adotado um perfil soldado 
e um laminado, com suas seções posicionadas 
conforme a Figura 4. A Tabela 2 relaciona o tipo de 
perfil adotado e comprimentos destravados de cada 
um dos elementos. 

 

Tabela 2. Características dos elementos 

Elem. 
Perfil 

Comprimentos 
destravados 

Laminado Soldado X (m) Y (m) Z (m) 

1 W 410x46,1 CS 400x106 8,00 8,00 8,00 

2 W 310x38,7 VS 225x29 5,00 5,00 5,00 

3 W 310x38,7 VS 225x29 8,00 8,00 8,00 

4 W 310x38,7 VS 225x29 8,00 4,00 8,00 

5 W 310x38,7 VS 250x29 3,00 3,00 3,00 
Fonte: Próprio Autor, 2017 

 
O tipo de aço adotado para todos os elementos foi 

aço MR 250. Os resultados obtidos para os esforços 
resistentes de cálculo de ambos os softwares foram 
analisados de modo que, a Tabela 3 apresenta um 
comparativo percentual entre os valores de esforços 
obtidos, mostrando as divergências entre os softwares 
em porcentagem. Os tipos de esforços analisados na 
Tabela 3 são descritos a seguir: 

 
 Ndc: esforço de compressão; 
 Ndt: esforço de tração; 
 Vdx: esforço cortante na direção x; 
 Vdy: esforço cortante na direção y; 
 Mdx: esforço de momento fletor em torno 

da direção x; 
 Mdy: esforço de momento fletor em torno 

da direção y; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Variação percentual elementos 

  Esforços Laminado Soldado 

E
le

m
en

to
 1

 

Ndc (kN) 0,00 0,66 

Ndt (kN) 0,00 0,02 

Vdx (kN) - - 

Vdy (kN) 0,10 0,00 

Mdx (kN) 0,64 0,62 

Mdy (kN) 0,67 0,04 

E
le

m
en

to
 2

 

Ndc (kN) 0,25 0,00 

Ndt (kN) 0,00 0,00 

Vdx (kN) - - 

Vdy (kN) 0,13 0,00 

Mdx (kN) 0,23 0,62 

Mdy (kN) 0,31 0,82 

E
le

m
en

to
 3

 
Ndc (kN) 0,50 0,00 

Ndt (kN) 0,00 0,00 

Vdx (kN) - - 

Vdy (kN) 0,13 0,00 

Mdx (kN) 0,00 0,00 

Mdy (kN) 0,31 0,01 

E
le

m
en

to
 4

 

Ndc (kN) 0,50 0,00 

Ndt (kN) 0,00 0,00 

Vdx (kN) - - 

Vdy (kN) 0,13 0,00 

Mdx (kN) 1,01 0,02 

Mdy (kN) 0,31 0,01 

E
le

m
en

to
 5

 

Ndc (kN) 0,00 0,00 

Ndt (kN) 0,00 0,00 

Vdx (kN) - - 

Vdy (kN) 0,13 0,00 

Mdx (kN) 1,39 0,01 

Mdy (kN) 0,31 0,01 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017 

 
Analisando a Tabela 3, observa-se que a 

divergência máxima entre os resultados foi de 1,39% 
dentre os perfis laminados e de 0,82% dentre os perfis 
soldados. De modo que os valores obtidos pelo 
“Steel” foram satisfatoriamente próximos aos do 
mCalcPerfis. 

 
4. CONCLUSÕES  

 
Utilizando um ambiente de desenvolvimento 

integrado (IDE) cujas características principais da 
linguagem do mesmo são ser voltada a eventos e 
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orientada a objetos, conseguiu-se desenvolver um 
software visual com funcionamento intuitivo e de 
fácil utilização para o dimensionamento de perfis 
laminados e soldados.  

No intuito do dimensionamento de perfis 
laminados e soldados conforme NBR 8800:2008, o 
software Steel apresentou precisão satisfatória 
quando comparado ao software comercial software 
mCalcPerfis versão 3.0 obtendo variações máximas 
entre seus resultados de 1,39%.  

Dessa maneira o produto deste trabalho pode ser 
utilizado tanto no auxílio do ensino de alunos da 
graduação na área de estruturas metálicas, quanto por 
profissionais de engenharia civil no desenvolvimento 
de projeto, seja pela rápida seleção de elementos 
estruturais que suportem os esforços exigidos (pré-
dimensionamento) ou pelo dimensionamento efetivo 
da peça escolhida de maneira otimizada.  
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Resumo: O objetivo do presente artigo é analisar o comportamento do custo total da Cesta Básica de Alimentos, 

no município de Goiânia-Go, no período de janeiro a maio de 2017. Portanto, foi adotado um estudo de caso 

como metodologia de análise descritiva levando em consideração os dados do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Conclui-se que os preços sofreram oscilações tornando a cesta 

básica de alimentos mais cara ao bolso do consumidor nos primeiros cinco meses do ano de 2017. Entre janeiro 

e fevereiro de 2017, a variação na cesta básica de alimentos foi de – 1,47%. Entre fevereiro e março, a variação 

foi positiva sendo de 2,14%. Entre março e abril, o custo total da cesta básica apresentou uma variação positiva 

de 0,13%. Sendo que em maio o valor da cesta básica apresentou uma variação de 1% em relação a abril. 

 

Palavras-chave: Cesta básica. Inflação. Produtos. Variação. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

De acordo com Moreira (2014), a cesta básica, é 

definida como conjunto de bens alimentares com 

quantidades mínimas para satisfazer as necessidades 

de uma família, durante um mês. 

O valor da cesta básica pode sofrer alterações 

com as alterações nos níveis de preços e estes 

impactos podem ser percebidos rapidamente por 

consumidores que vão frequentemente ao mercado. 

Segundo De Oliveira (2014), a inflação é um 

problema a nível mundial, que gera consequências em 

nosso dia a dia, representando o aumento de preços 

de produtos, em determinada região, durante 

determinado período. 

Conforme De Oliveira (2014), as causas da 

inflação são inúmeras, pois alterações climáticas, por 

exemplo, a falta de chuva, podem gerar prejuízos em 

várias lavouras e contribuir para o aumento da taxa 

inflacionária. No Brasil, há vários índices que medem 

a inflação, os principais são Índice Geral de Preços 

(IGP), Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre outros.  

Este estudo leva em consideração os dados 

fornecidos pelo Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE, o 

qual realiza e disponibiliza pesquisas permanentes 

sobre salários, custo de vida, mercado de trabalho, 

perfis de categorias profissionais e de setores, greves, 

acordos e convenções coletivas, entre outros. 

Portanto o presente artigo, visa analisar como tem 

se comportado o preço dos produtos da cesta básica 

mensalmente na cidade de Goiânia/GO.  

 

2. CESTA BÁSICA  

 

De acordo com Gaio e Carrera (2011) apud 

Moreira (2014), o termo cesta básica é utilizado para 

referenciar um conjunto de bens, englobando os 

gêneros alimentícios suficientes para determinada 

família pelo período de um mês. 

Dentre os componentes da cesta básica da cidade 

de Goiânia, estão a carne, leite, feijão, arroz, farinha, 

batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e 

manteiga. 

 

2.1. Inflação 
 

A inflação pode ser definida como o processo de 

aumento do nível geral de preços, resultante em perda 

do poder aquisitivo da moeda. A inflação é 

considerada um fenômeno generalizado, pois os 

aumentos dos preços não ocorrem apenas sobre um 

setor específico da economia. A inflação significa 

aumento simultâneo de um grande número de preços 

(MARTINS, 2012, p. 505 apud DE OLIVEIRA, 

2014). 
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De acordo com BRESSER e NAKANO (1984)  

citado por BERRIOS e SANTOS (2016), a inflação  

pode ser provocada por diversas causas, como: 

excesso de emissão de moeda, escassez de capital, 

investimentos públicos improdutivos, aumento dos 

impostos, insuficiente captação de poupança, excesso 

de crédito as empresas, correção monetária e 

realimentação, inflação passada e expectativas 

futuras (fenômeno inercial), aumentos salariais acima 

da produtividade, quebra das safras agrícolas, 

especulações, dívida interna, dívida externa, 

descontrole da balança comercial, dependência de 

economias externas, altas taxas de juros, excesso 

generalizado da demanda agregada em relação a 

oferta, entre outros. 

 

2.2. Efeitos da inflação 
 

De acordo com Berrios e Santos (2016), os 

impactos da inflação não se limitam apenas a grupos 

ou sociedades, mas seus efeitos são apresentados de 

forma mais visível a indivíduos singulares que 

sobrevivem com pequenos rendimentos como um 

salário mínimo.  

Segundo De Oliveira (2014), a inflação pode 

gerar diversos efeitos dependendo de suas causas, do 

tempo que dura e da oscilação dos preços que ocorre. 

Sarmento (2013) citado por DE OLIVEIRA (2014) 

observa que uma das principais consequências da 

inflação é a diminuição do poder de compra, o que 

ocorre principalmente com os trabalhadores 

assalariados que recebem reajustes de salários 

periódicos. Com a inflação esses reajustes podem 

demorar mais tempo para ocorrer, ou quando 

ocorrem, seu valor pode ser desproporcional em 

relação ao aumento geral de preços causado pela 

inflação. Dessa forma, o consumo será reduzido, 

fazendo assim, o mercado produzir menos e por 

consequência pode gerar o desemprego. 

 

2.3. Carga tributária sobre a inflação 
 

Segundo José Sodré Ferreira Neto (S/D), desde a 

produção no campo até chegar a mesa do cidadão, os 

produtos integrantes da cesta básicas são incididos 

direta ou indiretamente por inúmeros tributos. Essa 

carga fiscal demanda do Estado a necessidade de uma 

grande máquina fiscalizadora e arrecadadora, 

configurando a criação de uma estrutura fiscal rígida 

e extremamente burocrática.  

De acordo com a Lei Maior do Estado brasileiro, 

todo trabalhador tem direito a um salário mínimo que 

atenda suas necessidades, como moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 

higiene e transporte (Art.7º, IV, CFRB). Crê-se que o 

atual salário nacional não corresponde ao anseio do 

legislador constituinte originário (JOSÉ SODRÉ 

FERREIRA NETO, S/D). 

 

2.4. Características de Goiânia/GO 
 

Goiânia, capital do estado de Goiás, possui 

1.448.639 habitantes e 728,841 km² de acordo com 

estimativas do IBGE, em 2016. 

De acordo com o IBGE, em 2015, o salário médio 

mensal na cidade era de 3.3 salários mínimos e a 

proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 46.7%. Em 2014, a capital 

tinha um PIB per capita de R$ 32.636,58 e em 2015, 

tinha 52% do seu orçamento proveniente de fontes 

externas. 

 

3. METODOLOGIA  
 

Este estudo foi realizado por meio da análise 

descritiva por meio do levantamento de dados 

secundários referentes ao valor da Cesta Básica de 

Alimentos em Goiânia, capital do estado de Goiás, 

registrados no site DIEESE – Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos – correspondente ao período de 

cinco meses, sendo de janeiro a maio de 2017. 

A análise descritiva é utilizada para verificar as 

características descritivas em uma pergunta de estudo 

(HAIR, J, 2006 apud DE OLIVEIRA, 2013, p. 455). 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Seguindo o objetivo deste artigo, o qual é a 

comparação dos preços da cesta básica na capital 

Goiânia-GO, no período de janeiro a maio de 2017, 

nota-se que o valor médio da mesma sofreu uma 

queda no mês de dezembro de 2016 para o mês de 

janeiro de 2017, como pode ser visto na Tab. 1 e na 

Tab. 2. 
 

Tabela 1 – Valor Médio Total (em R$) da cesta básica do 

mês de dezembro de 2016 para a capital Goiânia - GO 

ITENS: VALORES (R$) 

CARNE R$ 117,30 

LEITE R$ 23,17 

FEIJÃO R$ 37,84 

ARROZ R$ 9,15 

FARINHA R$ 4,71 

BATATA R$ 21,96 

TOMATE R$ 26,10 

PÃO R$ 68,82 

CAFÉ R$ 11,05 

BANANA R$ 36,00 

AÇÚCAR R$ 7,59 

ÓLEO R$ 11,05 

MANTEIGA R$ 20,18 

TOTAL R$ 386,84 
Fonte: DIEESE, 2017 
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Tabela 2 – Valor Médio Total (em R$) da cesta básica do 

mês de janeiro de 2017 para a capital Goiânia - GO 

ITENS: VALORES (R$) 

CARNE R$ 121,26 

LEITE R$ 23,92 

FEIJÃO R$ 27,18 

ARROZ R$ 8,73 

FARINHA R$ 4,80 

BATATA R$ 16,80 

TOMATE R$ 26,10 

PÃO R$ 64,86 

CAFÉ R$ 12,44 

BANANA R$ 42,30 

AÇÚCAR R$ 8,31 

ÓLEO R$ 3,76 

MANTEIGA R$ 25,37 

TOTAL R$ 385,84 
Fonte: DIEESE, 2017 

 

O valor da cesta básica constatado na capital 

Goiânia durante o mês de janeiro de 2017, como 

mostra na Tab. 2, foi de R$ 385,84, enquanto em 

dezembro de 2016 o valor foi de R$ 386,84. 

Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2016, o 

valor total da cesta de alimentos apresentou variação 

negativa de – 0,26%.  

De maneira a analisar cada produto verifica-se 

algumas oscilações negativas: batata (- 23,05%), 

feijão (-28,17%), arroz (-4,59%), pão (-5,75%). No 

entanto os produtos: carne (3,37%), leite (3,24%), 

farinha (1,91%), café (12,58%), banana (17,05%), 

açúcar (9,49%), óleo (27,46%) e manteiga (25,72%) 

apresentaram elevação em relação ao mês anterior. 

Apenas o tomate não apresentou variação durante o 

período. 

 
Tabela 3 – Valor Médio Total (em R$) da cesta básica do 

mês de fevereiro de 2017 para a capital Goiânia - GO 

ITENS: VALORES  

CARNE R$ 115,56 

LEITE R$ 23,25 

FEIJÃO  R$ 27,45 

ARROZ R$ 8,73 

FARINHA R$ 4,60 

BATATA R$ 20,82 

TOMATE R$ 27,72 

PÃO R$ 68,04 

CAFÉ R$ 11,99 

BANANA R$ 38,70 

AÇÚCAR R$ 7,86 

ÓLEO R$ 3,43 

MANTEIGA R$ 22,02 

TOTAL R$ 380,18 
Fonte: DIEESE, 2017. 

 

    No mês de fevereiro a cesta básica apresentou 

o valor de R$ 380,18, conforme a Tab. 3. As variações 

dos produtos foram: feijão (0,99%), batata (23,93%), 

tomate (6,02%), pão (4,09%), apresentaram elevação. 

Sendo que os produtos: carne (-4,07%), leite (-

2,08%), farinha (-4,17%), café (-3,64%), banana (-

8,51%), açúcar (-5,41%), óleo (- 8,78%) e manteiga 

(-13,02%) apresentaram queda. O único que não foi 

afetado foi o arroz. 

 
Tabela 4 – Valor Médio Total (em R$) da cesta básica do 

mês de março de 2017 para a capital Goiânia - GO 

ITENS: VALORES (R$) 

CARNE R$ 119,82 

LEITE R$ 24,52 

FEIJÃO R$ 23,76 

ARROZ R$ 8,64 

FARINHA R$ 4,64 

BATATA R$ 15,30 

TOMATE R$ 36,54 

PÃO R$ 65,10 

CAFÉ R$ 13,57 

BANANA R$ 40,12 

AÇÚCAR R$ 7,68 

ÓLEO R$ 3,65 

MANTEIGA R$ 24,95 

TOTAL R$ 388,31 
Fonte: DIEESE, 2017. 

 

Em março, o valor da cesta básica foi de R$ 

388,31 como mostra a Tab. 4. Nesse período as 

variações ocorreram nos respectivos produtos: feijão 

(-13,44%), arroz (-1,03%), batata (-26,51%), pão (-

4,32%), açúcar (-2,29%) apresentaram redução. Os 

produtos: carne (3,69%), leite (5,46%), farinha 

(0,87%), tomate (31,81%), café (13,18%), banana 

(3,67%), óleo (6,41%) e manteiga (13,03%) tiveram 

crescimento. 

 
Tabela 5 – Valor Médio Total (em R$) da cesta básica do 

mês de abril de 2017 para a capital Goiânia - GO 

ITENS: VALORES (R$) 

CARNE R$ 118,92 

LEITE R$ 24,82 

FEIJÃO R$ 23,00 

ARROZ R$ 8,43 

FARINHA R$ 4,60 

BATATA R$ 15,42 

TOMATE R$ 39,06 

PÃO R$ 63,36 

CAFÉ R$ 14,15 

BANANA R$ 39,68 

AÇÚCAR R$ 7,68 

ÓLEO R$ 3,55 

MANTEIGA R$ 26,14 

TOTAL  R$ 388,83 
Fonte: DIEESE, 2017. 
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Em abril a cesta básica apresentou o valor de R$ 

388,83 como informa a Tab. 5. Os produtos como: 

leite (1,22%), batata (0,78%), tomate (6,09%), café 

(4,27%), manteiga (4,77%) tiveram aumento em suas 

variações. Enquanto a: carne (-0,75%), feijão (-

3,20%), arroz (-2,43%), farinha (-0,86%), pão (-

2,67%), banana (-1,1%), óleo (-2,74%) apresentaram 

queda em suas variações. Porém, o açúcar não 

oscilou. 

 
Tabela 6 – Valor Médio Total (em R$) da cesta básica do 

mês de maio de 2017 para a capital Goiânia - GO 

ITENS: VALORES (R$) 

CARNE R$ 118,50 

LEITE R$ 24,22 

FEIJÃO R$ 23,67 

ARROZ R$ 8,34 

FARINHA R$ 4,50 

BATATA R$ 16,86 

TOMATE R$ 41,76 

PÃO R$ 64,32 

CAFÉ R$ 13,52 

BANANA R$ 40,72 

AÇÚCAR R$ 7,17 

ÓLEO R$ 3,39 

MANTEIGA R$ 25,73 

TOTAL R$ 392,72 
Fonte: DIEESE, 2017. 

 

Em maio a cesta básica apresentou o valor de R$ 

392,72 como mostra a Tab. 6. A carne (-0,35%), o 

arroz (-1,07%), farinha (-2,17%), café (-4,45%), 

açúcar (-6,64%), óleo (-4,05%) e manteiga (-1,57%) 

mostram uma diminuição em suas variações. O leite 

(2,42%), feijão (2,91%), batata (9,33%), tomate 

(6,91%), pão (1,51%), banana (2,63%) tiveram um 

aumento em suas variações. 

Com isso, conclui-se que os preços sofreram 

grandes oscilações tornando a cesta básica mais cara 

ao bolso do consumidor nos primeiros cinco meses do 

ano de 2017, como mostra a Fig. 1. 

 

Figura 1: Valor da cesta básica nos cinco primeiros meses 

de 2017 

 
Fonte: DIEESE, 2017. 

 

Como pode ser visualizado na Fig. 1, janeiro de 

2017 teve seu valor total calculado em R$ 385,84 na 

cesta de alimentos, apresentando variação negativa de 

– 0,26% em relação ao mês anterior. Entre janeiro e 

fevereiro, do mesmo ano a variação na cesta básica de 

alimentos foi de – 1,47%.     

Já entre fevereiro e março, a variação foi positiva 

sendo de 2,14%. Entre março e abril, o custo total da 

cesta básica apresentou uma variação positiva de 

0,13%. Sendo que em maio o valor da cesta básica 

apresentou uma variação de 1% em relação a abril. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo procurou fazer um comparativo do 

valor da cesta básica na capital Goiânia-GO. Pode-se 

afirmar com base nos dados que o preço da cesta 

básica se tornou mais notável no momento da compra 

pelos consumidores nos primeiros cinco meses do ano 

de 2017. Entre janeiro e fevereiro de 2017, a variação 

na cesta básica de alimentos foi de – 1,47%. Entre 

fevereiro e março, a variação foi positiva sendo de 

2,14%. Entre março e abril, o custo total da cesta 

básica apresentou uma variação positiva de 0,13%. 

Enquanto que em maio o valor da cesta básica 

apresentou uma variação de 1% em relação a abril. 

Por meio dessas variações percebe-se o efeito da 

inflação sobre os preços, apresentando um certo 

aumento nos meses de março, abril e maio de 2017 

comparado aos meses de janeiro e fevereiro do 

mesmo ano. 
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Resumo: Diante da crescente utilização da intervenção Coaching no Brasil e no mundo, tem-se ainda poucas 

pesquisas que dão sustentação a metodologia. Diante disso, é importante relacionar tal prática com estudos 

similares e mais robustos na área de desenvolvimento humano, como a Análise do Comportamento, que possui 

um campo bem mais desenvolvido de pesquisas básicas, aplicadas e eixo teórico-filosófico, além de ter 

produzido uma série de tecnologias de mudança comportamental (Borges, N. B. 2015). O objetivo desta 

pesquisa foi estabelecer as relações entre Coaching e a Análise do Comportamento. Encontraram-se 

similaridades em ferramentas utilizadas pelas metodologias e verificou-se que pode-se aproveitar 

conhecimentos de cada intervenção comportamental uma na outra, como em ferramentas e tecnologias já 

estudadas e comprovadas da Análise do Comportamento. Constatou-se que existe um vasto campo para ser 

explorado na área de Coaching comportamental, pois ao ser feito o levantamento de informações, notou-se que 

muitas ferramentas e técnicas são advindas da área de Análise do Comportamento e que a interação entre as 

áreas é válida, pois possuem similaridades aceitas em ambas intervenções. Concluiu-se que há muitas 

oportunidades de campos para estudos a serem feitos a fim de enriquecer e justificar a efetividade do Coaching. 

Como os treinamentos passados pelas escolas de Coaching e a formação de instrutores denominados “coach”, 

a aplicação da metodologia em instituições públicas ou privadas e o tipo do processo trabalhado e a recepção 

das pessoas a partir de mudanças ou desenvolvimento de comportamentos e competências trabalhadas pela 

metodologia. 

Palavras-Chave: Coaching. Comportamento. Análise. Intervenção.  

__________________________________________________________________________________________  

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O processo de coaching é uma metodologia que 

apoia o indivíduo a atingir metas e objetivos, à 

resolver problemas e trazer resultados para a 

organização de tal forma que envolva o trabalho 

com os valores passados pela empresa. Pode ser 

ainda mais abrangente quando começa a influenciar 

o meio que o profissional atua e as pessoas em sua 

volta (O’Neil, 2001).  

Outra definição abordada vem de Matta e 

Victoria (2015), que refere-se ao coaching como 

uma ferramenta mais eficiente para desenvolver 

competências em líderes e gerentes e, isso, 

consequentemente, eleva o desempenho das 

organizações. O processo de coaching ocorre por 

meio da utilização de técnicas e procedimentos 

específicos por um profissional formado (coach) que 

atua como apoiador de seu cliente, denominado de 

coachee, trabalhando o desenvolvimento de alguma 

área e competência. 

O Coaching é considerado um tipo de 

intervenção comportamental que tem tido um 

aumento de sua notoriedade na sociedade e está 

sendo mais utilizada pelas pessoas (Belasco, 2003). 

No entanto, ao se expandir, segundo Borges, N. B. 

(2015), tal prática começa a ser mais estudada e a ter 

mais discussões a respeito da sua metodologia 

trabalhada, aplicações, ferramentas, processo e 

principalmente seu impacto e resultados. 

Aparece a Análise do Comportamento como 

uma ciência que também trabalha o comportamento 

e suas aplicações, porém com os objetivos de (a) 

aumentar o conhecimento científico sobre 

comportamento, como um objetivo em si próprio; e, 

(b) promover a aplicação dos princípios 

comportamentais de base científica para melhorar a 

qualidade da vida humana, trabalhando para resolver 

situações problema, (Moore, 2008). 

Nota-se que ambas as áreas trabalham com foco 

no desenvolvimento do comportamento humano, 

porém a diferença entre as áreas é que o Coaching 

dá prioridade ao aperfeiçoamento de 

comportamentos e melhora da qualidade de vida 

com intuito de melhorar o desempenho do indivíduo 

independentemente de estar relacionado com 

problema (O’Donohue e Ferguson, 2006). 

De acordo com exposto, existe uma 

aproximação entre as áreas de desenvolvimento de 
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comportamento, de tal forma que a Análise do 

Comportamento dedica-se ao estudo do 

comportamento e ao desenvolvimento de tecnologias 

para sua modificação e melhoramento, enquanto que 

o Coaching é uma área de atuação e um 

procedimento de intervenção cuja a principal 

demanda é desenvolver comportamentos de 

autogerenciamento com foco em desenvolvimento 

pessoal e melhor desempenho. 

Diante disso, uma maneira de aproveitar ambos 

conhecimentos de cada intervenção comportamental 

seria o Coaching se aproveitar de metodologias, 

ferramentas e tecnologias já estudadas e 

comprovadas da Análise do Comportamento para 

evolução do desempenho pessoal e a última 

buscando estudos nessa recente metodologia para 

ampliar seus horizontes de melhoria na qualidade de 

vida das pessoas.  

Logo o objetivo deste trabalho é de estabelecer 

as relações entre Coaching e a Análise do 

Comportamento a fim de enriquecer ambas as áreas 

com conhecimento científico e crescer a literatura 

fortalecendo a metodologia Coaching e abrindo 

oportunidades de estudos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Evolução histórica do Coaching 
 

Segundo a Sociedade Latino Americana de 

Coaching (SLAC), o coaching é um processo com 

foco total na solução e que traz o apoio ao indivíduo 

no desenvolvimento tanto profissional quanto 

pessoal. 

Stern (2004) faz uma abordagem da palavra 

coach como oriunda da Hungria por meio do 

desenvolvimento de uma carruagem coberta que se 

chamara koczi, com a finalidade de proteção dos 

habitantes ao se locomoverem em maus tempos ou 

tempestades.  

Logo foi associada ao esporte como significado 

de treinador, cujo qual, um especialista treinava e 

desenvolvia um atleta individualmente ou um grupo 

de pessoas para atingir suas metas. Além disso, o 

coach também é utilizado como um apoiador de 

alguém com o intuito que a pessoa atinja suas 

necessidades respeitando os seus valores e 

princípios. Também o Dicionário Oxford (1997), 

traduz a palavra coach como “técnico, treinador, 

tutor”, assim como por “carruagem, ônibus” e 

“viagem em carro ou em carruagem” devido a 

história. 

Em Whitmore (2006) é trazido a ampliação do 

conceito de coaching, utilizado por Timothy 

Gallwey, passando de um treinador técnico para um 

líder auxiliador que ajuda o jogador a remover ou 

reduzir obstáculos internos que podem interferir em 

sua performance, isto é, o coach seria quem ajudaria 

a liberar o potencial de seu treinado (jogador, 

cliente), para maximizar sua atuação e resultados.  

Martin e Moldoveanu (2003) afirmam que o 

coaching foi incorporado na área profissional, no 

final do século XX, nos Estados Unidos, vindo da 

curiosidade de aplicar os conceitos que davam certo 

no esporte às empresas, logo surge o coaching que 

envolve o individuo e seu trabalho. Vindo dos 

esportes ao negócio com o conceito de um processo 

que criara confiança e ampliação de competências 

par uma melhor performance no meio corporativo 

(Whitmore, 2006). 

Grant e Cavanagt (2004) abordam a evolução da 

termologia “coaching” ao longo do período final da 

década de trinta como a utilização do termo coach 

como um supervisor na no âmbito organizacional. A 

partir da década de sessenta a utilização da 

nomenclatura passou-se a ser mais trabalhada com 

publicações dos primeiros estudos científicos ligados 

as atividades do coaching nas empresas. Por fim, na 

década de noventa, iniciou-se a relação do trabalho 

profissional do coach dentro das organizações. 

 

2.2 Conceito de Coaching e diferenças de outras 

metodologias 

 

Segundo Araújo (1999), o coaching passou a ser 

considerado mais que um treinamento básico, de tal 

maneira que o coach torna-se apoiador e 

desenvolvedor do coachee
1
 em determinada área, 

com o objetivo de despertar ações e decisões no 

cliente, que vão ajudar e gerar ações adequadas para 

o atingimento de resultados desejados e metas 

estabelecidas. 

Outra denominação para o Coaching: é um 

processo de desenvolvimento humano no qual se 

relacionam diversas ciências com o intuito de apoiar 

o indivíduo ao alcance de grandes resultados para 

sua vida (Matteu, 2013). 

Lages e O’ Connor (2010) referem-se ao 

processo de coaching a uma arte de ajudar as 

pessoas a melhorarem sua eficácia de um modo em 

que se sintam ajudadas.  

Atualmente, o coaching pode ser considerado 

com uma assessoria pessoal ou profissional com o 

intuito de potencialização de resultados, metas e 

objetivos nas diversas áreas da vida de um 

indivíduo, equipe ou organização (Matta & Victoria, 

2015). 

                                                           
1
  Coachee: pessoa a ser desenvolvida no processo 

de Coaching, seria o cliente, a pessoa a ser 

trabalhada. 
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Conforme trabalha-se em Motter (2012), 

confunde-se com outros processos similares pelo 

apoio no comportamento humano, tais como 

mentoring, a terapia psicológica, consultoria ou 

outros modelos. 

Em Vieira (2013) observa-se a diferença entre 

as práticas de intervenções, dispondo que o público-

alvo é a principal distinção, pois é trabalhada a 

terapia como um tratamento clínico (“problemas 

mentais”, “problemas psiquiátricos”, 

“comportamentos desadaptativos”, etc.), enquanto o 

coaching seria não clínico. 

Logo, a demanda do Coaching são pessoas que 

buscam adicionar um comportamento ou uma 

competência que deseja desenvolver, enquanto que 

na terapia, por exemplo, a busca é caracterizada 

mais como o alívio ou mudança de alguma 

contingência que o cliente esteja passando.  

 

2.3 Cenário atual do coaching e competências 

 

O conceito de competência foi proposto pela 

primeira vez em 1973 por McClelland, que se referia 

a abordagem mais efetiva que os conhecidos testes 

de inteligência utilizados nos processos de seleção 

de pessoas para as organizações com a finalidade de 

além de suporte nos processos seletivos começara a 

dar sustentação ao desenvolvimento de ações para o 

crescimento organizacional (Dutra, 2004). 

Em 2005, Chiavenato aborda o tema de gestão 

por competências com o objetivo da mesma de 

realizar a substituição do tradicional levantamento 

das necessidades e carências de treinamento por uma 

visão das necessidades de longo prazo do negócio, 

assim como o modo como as pessoas poderão 

agregar valor à empresa. 

Prahalad e Hamel (1990, apud BARBOSA, 

2008, p.21), traz o envolvimento da importância do 

relacionamento entre o conjunto de competências 

individuais com espelhamento na empresa, de tal 

maneira que descrevem como um conjunto das 

competências individuais como sendo a grande 

riqueza da organização, traduzida em competência 

essencial que garante a transformação de recursos 

em produtos e serviços com o máximo de agregação 

de valor e forte competitividade empresarial, por 

isso a necessidade de se trabalhar o tema com os 

colaboradores. 

É destacado por Matta & Victoria (2015) que no 

campo pessoal, a metodologia coaching é utilizada 

desde a década de 1960, com foco no 

desenvolvimento de competências pessoais para a 

conquista de resultados e no aumento de satisfação 

pessoal e profissional. Enquanto que no meio 

corporativo, a mesma é usada desde 1980, com o 

objetivo de aumentar o desempenho de equipes e de 

organizações como um todo. 

Além disso, a prática deste processo também é 

aplicado como orientação profissional nas empresas 

para melhorar as competências profissionais dos 

líderes, no intuito de contribuição para a mudança do 

comportamento pessoal e aumento no desempenho 

profissional dos colaboradores (Grant; Curtayne & 

Burton, 2009).  

 

2.4 Sobre a Análise do Comportamento 

 

Na psicologia muitos estudiosos buscavam 

explicar os comportamentos através de conceitos 

metafísicos ou subjetivos, enquanto outros, tentando 

torná-la uma ciência natural excluíam o estudo da 

subjetividade humana. B. F. Skinner, Psicólogo 

Estadunidense, revolucionou os estudos de 

Psicologia sobre o comportamento, e é considerado 

um dos principais teóricos dos últimos séculos. Este 

pesquisador revolucionou os conceitos de 

aprendizagem no século XX, pois acreditava que 

haviam certos padrões comportamentais dos 

organismos vivos, realizou vários estudos para se 

entender a complexidade dos comportamentos 

humanos e propôs uma nova filosofia denominada 

de behaviorismo radical, que teria como campo de 

saber a análise do comportamento. (MOREIRA & 

MEDEIROS, 2009). 

Com passar do tempo o escopo de atuação da 

Análise do comportamento foi crescendo e 

conseguindo conquistar outros campos científicos, 

sendo hoje utilizado por vários pesquisadores de 

diferentes áreas, como por exemplo a educação a 

zootecnia, administração, psicologia e outros, os 

conceitos provenientes destas pesquisas são 

aplicados para melhoria e desenvolvimento humano 

e animal. 

Uma das principais descobertas de Skinner 

(2003) foi a de que o comportamento é resultado do 

encontro de três fatores, um estímulo antecedente, 

uma resposta e um estímulo consequente, se esta 

consequência for positiva, ou seja, reforçadora para 

o organismo o comportamento será mantido ou 

aumentado, e se esta consequência for aversiva ao 

organismo o comportamento diminuirá a frequência 

podendo ser extinto. 

Outro fator interessante apontado por Skinner 

(2003) é a de que os comportamentos humanos são 

complexos e compostos por várias contingências, 

afirma que todo ser humano possui traços de três 

fatores importantes, a Filogêneses, resultante da 

história genética evolutiva do indivíduo, a 

ontogêneses, que diz respeito a características 

próprias daquele indivíduo e a cultura a qual o 

indivíduo pertence, ou seja, nenhum comportamento 

surge ao acaso pois é resultado de várias 

contingências entrelaçadas, sendo assim, apesar de 

existirem leis universais que regem os 
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comportamentos, todo indivíduo é único, pois possui 

uma história singular em relação aos outros 

membros da sua comunidade verbal. 

Sendo assim, para se entender a emissão de um 

comportamento, é necessário analisar todo o 

contexto no qual este indivíduo está inserido. Este 

modo de se pensar comportamento foi aos poucos 

sendo aplicado a diversos contextos, inclusive a 

psicologia clínica. 

Utilizando-se da Análise do comportamento na 

prática clínica o analista irá investigar as 

contingências das quais o comportamento do seu 

cliente é função, ou seja, irá destrinchar o que está 

mantendo um determinado comportamento. Uma 

das principais ferramentas para ajudar um cliente no 

seu processo de melhoria ou mudança 

comportamental é o autoconhecimento. 

Nesta perspectiva, quanto maior o 

autoconhecimento, ou seja, quanto mais o indivíduo 

conseguir analisar as contingências das quais o seu 

comportamento é função maior domínio terá sobre 

suas futuras ações. De tal modo, são diversas as 

ferramentas utilizadas para ajudar o cliente a 

alcançar os resultados desejados, tais como registros 

de eventos comportamentais, diários, relatos, etc. 

(CABALLO, 1996) 

Após realizada a análise funcional do 

comportamento, o analista irá então para etapa de 

desconstrução dos mantenedores deste 

comportamento ou capacitação do cliente para 

desenvolver novos repertórios que sejam 

adaptativos, ou desejados pelo mesmo, sendo assim, 

são utilizadas técnicas de ensaios comportamentais, 

dessensibilização sistemática e outros. (CABALLO, 

1996). 

Como pode-se verificar a Análise do 

comportamento possui uma ampla gama de técnicas 

para modificação do comportamento humano, 

possibilitando ao cliente manejo de contingências 

para mudanças efetivas e alcance de seus estados 

almejados 

 

 

 

3. SÍNTESE ENTRE ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO E COACHING 
 

De acordo com o intuito e discussão do tema 

Coaching a partir da Análise do Comportamento, 

percebe-se que existe uma relação entre as áreas e 

que com a influência de outros tipos de intervenções 

comportamentais, o Coaching também tem uma 

influência com o Behaviorismo (Pell, 2005). 

 Segundo o autor, para a abordagem do 

coaching conseguir a capacidade de intervenção é 

necessário relacioná-lo com outros estudos a fim de 

atingir as cognições, emoções e valores das pessoas. 

Dessa forma, a Análise do Comportamento, como 

outras práticas, se tornam importantes no 

relacionamento com a metodolia. 

 Borges (2015) destaca como principal 

desafio na aceitação de uma intervenção coaching 

analítico-comportamental a produção de mudanças 

no comportamento sem a aceitação da influência da 

interação entre o indivíduo e o meio que o cerca. 

Contudo, é observado que este tipo de intervenção 

pode ser desenvolvida e principalmente trabalhada 

para ter possibilidade de metodologia, procedimento 

e teórico-metodológicos consistentes e integrativos.  

 Além do que, muito dos trabalhos 

realizados em Coaching tem como base 

procedimentos e estudos advindos da Análise do 

Comportamento que são praticados e aceitos no 

mercado (Eldridge, & Dembkowski, 2013; Peel, 

2005). 

 Portanto, nota-se a existência de um espaço 

para desenvolvimento de uma “nova área” do 

comportamento, que aborda tanto as teorias e 

estudos consagrados da Análise do Comportamento 

como a evolução de uma nova metodologia que está 

cada vez crescendo mais e com uma demanda 

aceitável (Borges, 2015). 

 

 

4. CONCLUSÕES  
 

É abordado em pesquisas com a utilização do 

Coaching através de ferramentas e estudos da 

Análise do Comportamento que esta metodologia 

tem sua eficácia para tratamentos não clínicos, 

porém ainda carece de uma literatura que reforce e 

sustente este tipo de intervenção.  

Conforme é exposto por Borges (2015) da 

necessidade de mais evidências científicas de sua 

efetividade. Pois, apesar de experiências mostrarem 

resultados bem pautados e orientados no Coaching 

Analítico Comportamental, são apenas uma pequena 

parte de um vasto campo de estudo para ser 

explorado. É sugerido que aplique-se as 

técnicas/ferramentas em outros casos e ambientes 

com a delineação de sujeito único, ou seja, buscando 

aumentar sua validade interna e ser coerente com os 

pressupostos analítico-comportamentais. 

Outra área que pode ser explorada são os 

treinamentos passados pelas escolas de coaching e a 

formação de instrutores denominados “coach”. 

Pode-se também aplicar a metodologia em 

instituições públicas ou privadas a fim de colher 

resultados e a efetividade no processo de 

desenvolvimento da equipe. 

Também, relacionar este tipo de intervenção 

com a ciência de perfis comportamentais, por 

exemplo, o modelo circumplexo, abre-se 
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oportunidades para o aumento da confiabilidade da 

metodologia. 

Além disso, sugerem-se pesquisas em relação ao 

tipo do processo trabalhado e a recepção das pessoas 

a partir de mudanças ou desenvolvimento de 

comportamentos e competências trabalhadas. 
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Resumo: O Coaching aparece como uma das metodologias que busca o aumento do nível de desempenho de 

indivíduos, equipes e organizações. Porém, conforme é retratado por Grant & Cavanagh (2007) apesar dos 

diferentes tipos de classificação e concepções, os estudos empíricos acerca desta intervenção ainda são poucos. 

Desta forma, os estudos sobre coaching tornam-se importantes devido a preocupação das organizações com o 

desenvolvimento dos profissionais tanto na sua área de trabalho, quanto na vida de forma geral. Diante disso o 

objetivo desta pesquisa foi de analisar as publicações sobre o termo “coaching” nas bases da Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Administração (ANPAD), na CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal 

do Nível Superior), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e nos eventos do Google Acadêmico. A 

metodologia utilizada foi a bibliometria que trabalha com a técnica quantitativa e estatística de medição dos 

índices de produção e disseminação do conhecimento científico (Araújo, 2006).  No total, com as pesquisas 

feitas sobre o termo “coaching” nas plataformas selecionadas, foram encontrados 560 publicações entre 

artigos e dissertações. Que estão distribuídas nas plataformas da ANPAD SciELO,, CAPES e Google 

Acadêmico. Observou-se que existe uma crescente do número de publicações conforme os anos se passam e 

muitas teses e artigos com um único autor, além de perceber que a grande concentração da literatura ainda está 

no Google Acadêmico abrindo muitas oportunidades em outras plataformas. 

Palavras-Chave: Bibliométrico, Revisão da literatura, Coaching. Comportamento.  

__________________________________________________________________________________________  

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A necessidade de desenvolvimento contínuo dos 

profissionais e pessoas em busca de maior 

desempenho tanto nas organizações quanto na vida 

pessoal é algo importante de ser aprofundado e 

melhor estudado. Dutra (2007) apresenta esta 

necessidade de evolução das pessoas ligadas com a 

frequente mudança organizacional. 

O Coaching se destaca como uma das 

metodologias trabalhadas atualmente pelas 

instituições em busca de alinhamento dos 

profissionais com os objetivos e responsabilidades 

do cargo que ocupam. Krausz (2007) mostra que ao 

aplicar o processo de forma eficaz, tanto a 

organização quanto o profissional podem ser 

beneficiados. 

É apresentado por Smith (2013) que para se 

adaptar um procedimento e processo a um novo tipo 

de conjuntura exige-se estudos e pesquisas que 

confirmam a efetividade desta nova técnica 

trabalhada. O Coaching entra neste contexto  e 

apesar de ter muito de suas intervenções 

comprovadas, ainda carece de mais análises em 

situações específicas.  

Whitmore (2013) defende a necessidade de mais 

estudos para verificar os reais benefícios do 

“coaching”.   

Borges (2015) apresenta a importância de mais 

estudos sobre esta prática devido a importância de 

ser mais aceito, além disso, estudar a efetividade dos 

procedimentos, ferramentas e técnicas trabalhadas 

vão enriquecer a literatura e confiabilidade deste tipo 

de intervenção. 

É importante destacar o trabalho feito por Grant 

(2013) que trouxe uma amostra de 634 estudos, 

composta por dissertações e teses e artigos de 

periódicos acadêmicos, levantados a partir da 

PsycInfo e da Business Source Premier. A diferença 

do levantamento em questão foi analisar as 

produções em português até em 2017 nas bases 

citadas. 

De qualquer maneira, ainda verificam-se poucas 

pesquisas em coaching, é trabalhada em diversas 

áreas conforme será discutido posteriormente, porém 

são poucos estudos para comprovação e efetividade 

em cada uma (Borges, 2015). 

A pesquisa trabalhada neste artigo aborda base 

de dados que tem uma grande relevância para o tema 
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no meio da produção científica, que são nos eventos 

CAPES, ANPAD, SciELO E GOOGLE 

ACADÊMICO. Logo, no objetivo deste trabalho 

busca-se analisar as publicações sobre o termo 

“coaching” nas bases da Associação Nacional de 

Pós-Graduação em Administração (ANPAD), na 

CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal 

do Nível Superior), SciELO (Scientific Electronic 

Library Online) e nos eventos do Google 

Acadêmico. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Aplicabilidade e benefícios do coaching nas 

organizações e no indivíduo 
 

Segundo Goldismith (2003) apud. Leite (2009), 

o coaching pode desempenhar vários trabalhos no 

meio organizacional, por exemplo, no 

desenvolvimento de aptidões, eficácia na 

organização, preparação de mudanças em carreiras, 

melhoras de resultados no negócio e de forma geral. 

Uma pesquisa do Behavioral Coaching Institute 

(BCI) é trazida por Correia (2012, p.53):  

Em 2010, empresas que 

realizaram Coaching 

com Executivos, 

apontam benefícios na 

cultura organizacional, 

relatados pelos próprios 

executivos, em: 

produtividade (53%), 

qualidade (48%),  

atendimento ao cliente 

(39%), redução de 

queixas dos clientes 

(34%), retenção dos 

Executivos que 

receberam Coaching 

(32%), redução de 

custos (23%), lucro final 

(22%), relacionamento 

com a equipe (77%), 

relacionamento com 

líderes imediatos (71%), 

trabalho em equipe 

(67%), relacionamento 

com os pares (63%), 

satisfação no trabalho 

(61%), redução de 

conflitos (52%), 

comprometimento 

organizacional (44%), 

relacionamento com os 

clientes (37%). 

 

É destacado por Tobias (1996) e Milare e 

Yoshida (2009) que com as pesquisas realizadas em 

processos de coaching, os resultados nas pessoas que 

passaram pela metodologia foram melhoras no 

autocontrole emocional, aferição de resultados da 

organização, desenvolvimento de competências de 

liderança e principalmente mudanças no 

comportamento. 

Em Souza (2010) é destacado alguns benefícios 

do coaching nas organizações e na vida pessoal, 

conforme apresentado abaixo:  

Organizações: é uma das ferramentas modernas 

de melhor custo-benefício, dado os resultados 

alcançados; transforma organizações de centros de 

lucros para centros de pessoas que geram lucros; é 

um investimento que produz alto desempenho nos 

negócios; mantêm colaboradores importantes e evita 

o custo de “retreinamento” e a perda de informações 

confidenciais para a concorrência; é a maneira mais 

eficaz de desenvolver competências para obter um 

melhor desempenho dos profissionais cruciais e das 

equipes de trabalho; é uma prova do compromisso 

de uma empresa com o desenvolvimento de seu 

pessoal e contribui para uma cultura organizacional 

de apoio com alta moral, retendo talentos; e melhora 

significativamente o trabalho em equipe. 

Vida Pessoal: maior controle sobre a vida; 

objetivos de vida mais claros e, uma vez eliminados 

os obstáculos, terá mais energia para alcançá-los; 

uma vida com mais harmonia com seus valores; uma 

vida mais feliz e satisfatória; e profissionalmente 

será mais eficiente e capacitado e terá melhores 

resultados. 

Um destaque de pesquisa é apresentado por 

Dismore e Soares (2011 apud. Lima, 2013, p.15) 

onde dizem que o “Coaching produziu um retorno 

sobre investimento (ROI) de 529% além de 

benefícios intangíveis significativos [...]” com a 

metodologia aplicada. 

É listado pela Sociedade Latino Americana de 

Coaching (SLAC, 2014), uma lista de benefícios que 

as organizações tem com a utilização do coaching, 

que são: Aumento da produtividade; 

Desenvolvimento da inteligência organizacional; 

Assertividade do time; Foco na solução de conflitos; 

Redução do nível de estresse; Baixo absenteísmo; 

alta produtividade e Ganhos de performance. 

 

2.2 Cenário e produção sobre o Coaching  

 

Segundo Grant e Cavanagh (2004) as pesquisas 

sobre coaching ainda estão em um estágio inicial. 

Existe um grande espaço para a produção 

científica no Brasil, de tal forma que ela é ainda 
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pequena comparada com a produção acadêmica lá 

fora, internacional. Segundo Blanco (2006), Casado 

e Ferreira (2010), as organizações utilizam o 

processo de coaching porém, muitas de maneira 

irregular ou que o processo não está alinhado com os 

objetivos estratégicos da empresa. 

Além disso, é apontado por Senge et al. (2000), 

que a aplicação do coaching em organizações ainda 

está em um processo de conhecimento em formação 

e necessidade de melhor investigação sobre suas 

aplicabilidades, pois muitas das pesquisas até então 

apontam para as vantagens do processo, porém o 

impacto em todos os âmbitos da organização ainda 

são poucos estudos.  

Diante deste cenário, é indispensável o 

desenvolvimento de pesquisas relacionadas a esta 

metodologia, com o foco de esclarecer a sua 

aplicação e contribuição nos resultados pessoais e 

organizacionais de forma que seja útil tanto para o 

meio acadêmico quanto no âmbito organizacional. 

Logo, mapear e analisar as produções científicas 

sobre o tema colabora para o conhecimento das 

técnicas, ferramentas, teorias, validações e eficácia 

dessa metodologia e seus amplos aspectos de 

aplicação (Passmore e Fllery-Travis, 2011). 

Desta forma, ao se levantar os artigos e teses 

que estão disponíveis em português no Brasil, pode-

se contribuir e aproximar de um conhecimento mais 

amplo sobre a utilização da metodologia Coaching e 

seus trabalhos. 

 

3. METODOLOGIA  
 

Para o estudo e desenvolvimento deste trabalho 

utilizou-se o método bibliométrico, a fim de fazer 

um levantamento bibliográfico em grandes bases de 

dados que fornecem ferramentas necessárias para 

uma estruturação e análise quantitativa das buscas e 

características de um tema trabalhado. 

A bibliometria trabalha com a técnica 

quantitativa e estatística de medição dos índices de 

produção e disseminação do conhecimento científico 

(Araújo, 2006). 

Dessa forma, a finalidade da pesquisa foi a 

realização do levantamento bibliométrico sobre o 

termo “coaching” no período de maio a junho de 

2017. E para o apoio na metodologia, utilizou-se a 

lei de Zipf, que consiste na busca por palavras 

inseridas nos textos pesquisados e o número de 

vezes e frequência do seu uso, em que o número de 

vezes que este assunto aparece indica o assunto do 

documento (Guedes & Borschiver, 2005). 

Para o levantamento, foram analisadas as bases 

de dados da Associação Nacional de Pós-Graduação 

em Administração (ANPAD), na CAPES (Comissão 

de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), 

SciELO (Scientific Electronic Library Online) e nos 

eventos do Google Acadêmico. Pois estes meios de 

informação estão entre os mais importantes e 

representativos para pessoas do meio acadêmico 

como pesquisadores, pós-graduandos, professores e 

profissionais de diversas áreas. 

Para tabulação e divisão do conteúdo encontrado 

foi levado em consideração os autores, o tipo do 

trabalho (dissertação ou artigo), a base de dados 

pesquisada, o ano da publicação, a instituição onde 

foi desenvolvido e a área de estudo, conforme 

proposta de classificação de Montero e León (2007). 

A relevância do artigo acontece devido a 

importância social e científica, pois ajuda na 

contribuição e disseminação de conhecimentos 

relevantes da temática abordada. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Abordando a estrutura da produção científica em 

coaching, encontra-se uma grande quantidade de 

estudos teóricos, os quais discutem definições e/ou 

suportes teórico-metodológicos (e. g. Gregory, & 

Levy, 2013; Eldridge, & Dembkowski, 2013; 

Diamond, 2013; Spoth, Toman, Leichtman, & Allan, 

2013; Stelter, 2013; Freire, 2013; Palmer, & 

Williams, 2013; Joseph, 2006; Kilburg, 2004; 

Palmer, 2007; Peel, 2005; Skiffington, & Zeus, 

2003; Visser, 2010), carências da área de atuação 

coaching e caracterização e formação dos 

profissionais de coaching (e. g. Griffiths, & 

Campbell, 2008; Karawejczyk, & Cardoso, 2012; 

Liljenstrand, & Nebeker, 2008), etc. 

Neste trabalho buscou-se verificar a produção 

nas plataformas que foram selecionas, encontrou-se 

560 publicações entre artigos e dissertações. Que 

estão distribuídas da seguinte maneira:  

 

Tabela 1. Produção por plataforma  

ORDEM PLATAFORMA QUANTIDADE 

1 ANPAD 6 

2 SCIELO 42 

3 CAPES 142 

4 GOOGLE 

ACADÊMICO 

370 

Org. Elaboração própria, (2017), com base nos 

dados levantados. 

 

A Tabela 1 mostra a produção por plataforma 

selecionada. Como pode-se observar, existe uma 

concentração maior das pesquisas feitas na base do 

Google Acadêmico. Pode-se inferir que isso ocorre 

pois nesta plataforma encontra-se outras áreas que 

não sejam específicas. 
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Quando se analisa o número de autores por 

trabalho (artigo ou tese), dividiu-se as produções da 

seguinte maneira: 

 

Tabela 2. Produção por número de autores 

NÚMERO DE 

AUTORES 

QUANTIDADE DE 

TRABALHOS 

1 autor 321 

2 autores 107 

3 autores 60 

4 autores 36 

5 ou mais autores 23 

Org. Elaboração própria, (2017), com base nos 

dados levantados. 

 

A Tabela 2 mostra a produção por número de 

autores. Isso apresenta que a maioria dos trabalhos 

vem de dissertações e produções únicas. Logo, 

existe um grande número de trabalhos específicos e 

muitas pesquisas de autores únicos. Pois, de acordo 

com o levantamento, deste número de trezentos e 

vinte e um, duzentos e quarenta e quatro se referem 

a dissertações e o restante de artigos. 

Pode-se analisar também as publicações e 

tendência por produção conforme os anos, como 

exposto na Tabela3 e Figura 1: 

 

Tabela 3. Produção por ano 

ANO QUANTI

DADE 

FREQUE

NCIA em 

% 

FREQUENCIA

ACUMULADA 

em % 

1997 1 0,18 0,18 

1998 1 0,18 0,36 

2000 2 0,36 0,71 

2001 2 0,36 1,07 

2002 2 0,36 1,43 

2003 2 0,36 1,79 

2004 6 1,07 2,86 

2005 4 0,71 3,57 

2006 6 1,07 4,64 

2007 18 3,21 7,86 

2008 16 2,86 10,71 

2009 29 5,18 15,89 

2010 35 6,25 22,14 

2011 45 8,04 30,18 

2012 66 11,79 41,96 

2013 71 12,68 54,64 

2014 72 12,86 67,50 

2015 88 15,71 83,21 

2016 90 16,07 99,29 

2017 4 0,71 100,00 

Org. Elaboração própria, (2017), com base nos 

dados levantados. 

 

A Tabela 3 mostra a produção por ano. Nota-se 

um aumento da frequência da quantidade de 

produção conforme os anos passam e um acréscimo 

do aumento da frequência, conforme exposto na 

frequência acumulada. 

 

Figura 1. Quantidade de artigos por ano em 

"Coaching" 

 

 
Fonte: Elaboração própria, (2017), com base nos 

dados levantados. 

 

A Figura 1 apresenta a quantidade de artigos por 

ano em "Coaching". 

Nota-se que o número de produções com a 

utilização da terminologia “Coaching” nas bases 

selecionadas da ANPAD, SCIELO, CAPES e 

GOOGLE ACADÊMICO está crescendo a cada ano, 

desde 1997, isso mostra que existe uma evolução do 

número de pesquisas feitas e principalmente uma 

maior atenção ao tema devido a sua demanda tanto 

das organizações quanto do meio acadêmico. 

Estes dados e tabelas comprovam o exposto que 

existe uma demanda de desenvolvimento 

comportamental relacionado ao Coaching que busca 

o aumento do nível de desempenho de indivíduos, 

equipes e organizações. Nota-se o aumento da 

utilização destes processos visando uma relação ao 

desenvolvimento comportamental alinhado com as 

competências exigidas (Sztucinski, 2001). 

Há evidências, conforme visto em Borges 

(2015) que esta produção tem crescido nos últimos 

anos, informação é essa que são corroborados pela 

pesquisa em questão.  

 

5. CONCLUSÕES  
 

Conclui-se que há uma maior preocupação com 

o estudo da metodologia coaching no meio 

acadêmico. O levantamento em questão foi válido 

por apresentar o que alguns autores levantaram: a 

necessidade de mais estudos e cases para a validação 

e efetividade deste tipo de intervenção. 

Além do mais, observa-se que o número de 

publicações ainda pode avançar muito em outras 
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plataformas, o que mostra que existe um vasto 

espaço de pesquisa em outras áreas com a utilização 

da metodologia. 

Sugere-se para trabalhos futuros à entender 

melhor este universo da literatura sobre o termo 

“coaching”, a análise dos artigos em levantados, 

separação por áreas, identificação de similaridades e 

estudos e análises acerca dos procedimentos, 

técnicas e ferramentas adotadas por esta 

metodologia.  

Com este propósito, o desenvolvimento desta 

área e a demanda pelo processo de Coaching, se 

tornam mais enriquecidas com uma literatura e 

teoria mais abrangente, analítica e com 

cientificidade nos trabalhos apresentados. 
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Resumo: Este ensaio deseja discutir a relação entre a cidadania e a comida, abordando esses temas em relação

ao consumo na sociedade de risco. Na literatura mercadológica, a relação entre o consumo e a cidadania é

considerada  essencial,  mas  a  cidadania  perde  sua  substância,  tornando-se  apenas  uma  característica  do

mercado  que  ao  longo  do  advento  da  sociedade  capitalista,  foi  sendo  concentrado  nas  mãos  de  grandes

empresas  (agroindústrias,  indústrias  alimentícias,  etc.).  O  acesso  à  cidadania  através  do  consumo  e  as

consequentes práticas consumistas, principalmente, acabaram por criar riscos às vidas dos consumidores, pois,

sabendo que o consumo e o consumismo criam demandas a serem supridas pela indústria, no que concerne aos

alimentos, as indústrias necessitaram criar mecanismos para produzir cada vez mais, recorrendo muitas vezes

aos laboratórios para as auxiliarem a colocar comida na mesa das pessoas.

Palavras-chave: Comida. Cidadania. Sociedade de Risco.

__________________________________________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO

O aumento dos níveis de consumo de alimentos

trouxe  consigo  uma  elevação  da  desigualdade  de

classe no acesso a esses. Quem detém o maior poder

de  consumo  pode  ‘comer  com  qualidade’,

comprando melhores produtos, com maiores valores

agregados,  distanciando-se  das  classes  populares

(SANTOS,  2012).  Numa  escala  mundial,

ironicamente,  com  o  aumento  da  produção  de

alimentos, o número de famintos também aumentou

em virtude dessa diferenciação de classe.

Este  ensaio  deseja  discutir  a  relação  entre  a

cidadania  e  a  comida,  abordando  esses  temas  em

relação ao consumo na “sociedade de risco” (BECK,

1998).  Essa sociedade significa “[…] as incertezas

fabricadas,  que é uma gama de novos riscos - por

exemplo, os problemas ambientais - que são efeitos

colaterais  não  intencionais  do  desenvolvimento

tecnológico e econômico” (BECK, 2008, p. 5).

2. METODOLOGIA

A discussão apresentada nesse ensaio foi basea-

da em leituras acerca do consumo de alimentos no

Brasil aliado ao conceito de “sociedade de risco” de

Ulrich Beck (1998).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De  acordo  com  dados  da  Organização  das

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

(FAO), no ano de 2015, “O Brasil é o país, entre os

mais  populosos,  que  teve  a  maior  queda  de

subalimentados  entre  2002  e  2014,82,1%.  No

mesmo período, a América Latina reduziu em 43,1%

esta quantidade” (PORTAL BRASIL, 2015).

Uma  das  possíveis  respostas  para  a  redução

desse  quadro  pode  ser  atribuída  às  políticas  de

transferência  de  renda  realizadas  no  Brasil,  desde

1996 e, mais intensamente, a partir de 2003, com a

ampliação do espectro do Programa Bolsa Família

visando  proporcionar  a  cidadania  através  do

consumo.

A relação  entre  o  consumo  e  a  cidadania  é

considerada  essencial,  porém,  “o  princípio  de

cidadania  perde  em substância”  (ORTIZ,  1996,  p.

138),  tornando-se  apenas  uma  característica  do

mercado  que  ao  longo  do  advento  da  sociedade

capitalista,  foi  sendo  concentrado  nas  mãos  de

grandes  empresas  (agroindústrias,  indústrias

alimentícias, etc.). Damo, Schmidt e Cartea (2015)

afirmam que essas acabam prejudicando a qualidade

dos  alimentos  que  são  disponibilizados  para  o

consumo  e  acabam  por  atuar  como  um  elemento

diferenciador de classe.

Bové e Dufour (2001) afirmam que as pessoas

se angustiam ao comprarem produtos prontos, mas

que elas se confortam ao dizerem que “os gostos dos
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produtos prontos são padronizados, sabemos o que

vamos encontrar embaixo do papel celofane” (p. 85).

Essa  padronização  só  foi  possível  “graças”  ao

advento  da  sociedade  industrial  que  foi  deslocada

pela sociedade de risco.

4. CONSIDERAÇÕES  FINAIS ou  CONCLU-
SÕES

O acesso à cidadania através do consumo e as

consequentes  práticas  consumistas,  principalmente,

acabaram por criar riscos às vidas dos consumidores,

pois, sabendo que o consumo e o consumismo criam

demandas  a  serem supridas  pela  indústria,  no que

concerne  aos  alimentos,  as  indústrias  necessitaram

criar  mecanismos  de  produzir  cada  vez  mais,

recorrendo  muitas  vezes  aos  laboratórios  para  as

auxiliarem  no  “colocar  comida  na  mesa  das

pessoas”.

Temos  a  constatação  de  que  estamos  vivendo

numa  sociedade  de  risco  derivada  dos  avanços

científicos e tecnológicos na produção alimentar, em

que o aumento do consumo perpassa a vida social

das pessoas.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar “como a publicidade influencia as vendas online a partir 

do Facebook, Youtube, Instagram e Twitter”. O tema está centrado em entender como as pessoas utilizam as 

redes sociais; a opinião dos usuários de redes sociais a respeito da publicidade veiculada e até que ponto a 

publicidade presente nas redes sociais é útil ou inútil para os usuários, e se torna para as empresas, “pólvora 

e faísca”. Diante do fácil acesso à internet e redes sociais, os consumidores tem se deixado influenciar por 

propagandas e campanhas que ocorrem na rede. Os resultados deste trabalho revelam que o modelo 

apresentado pelo relatório Total Retail (2015) previu as características desejadas, porém vai contra o 

resultado apresentado pelo Instituto Gallup (2014) o qual encontrou em suas análises que as redes sociais 

influenciam em apenas 5% dos casos. Com base nos resultados, este trabalho propõe que as mídias sociais 

continuem sendo usadas e que se intensifique a utilização, pois com base nos resultados obtidos, empresas 

podem influenciar o processo de decisão de compra ou despertar o desejo do cliente através do ambiente 

virtual.  

 

Palavras-chave: Redes sociais. Midias socias. Marca. Vendas. Online. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

As redes sociais foram criadas inicialmente para 

unir pessoas. No segundo momento foram 

direcionadas para auxiliar a divulgar marcas, 

produtos e serviços. Entretanto pouco se sabe de sua 

efetividade a serviço do marketing e da área de 

vendas. Colher resultados relacionados a vendas não 

tem sido tarefa fácil para a maioria das empresas 

dispostas nas redes sociais (ZAMBALDI, 

MASCARENHAS e NATRIELI, 2014). 

Segundo o Relatório “The myth of social 

media” (GALLUP, 2014), por dia são postados 4,75 

bilhões de atualizações no Facebook; publicados 400 

milhões de tuítes; 1,2 bilhões de curtidas de fotos no 

Instagram e 4 bilhões de vídeos são vistos no 

YouTube. Isto faz das redes sociais um território 

fértil para a divulgação de produtos e serviços, 

entretanto não é o que ainda ocorre atualmente 

quando se trata de efetivar vendas. Este relatório 

alerta que muitas empresas relacionam o número de 

fãs ou seguidores com seu sucesso em redes sociais, 

entretanto essas métricas talvez sejam ilusórias. 

De acordo com Zaglia (2013) os números reais 

de redes sociais são impressionantes, o Facebook, 

por exemplo, atingia mais de 500 milhões usuários 

ativos em todo o mundo em abril de 2011 e o 

Twitter contava com aproximadamente 106 milhões 

de pessoas em abril de 2010. Atualmente, com o 

fácil acesso e disponibilidade à internet, é de suma 

importância que empresas estejam ativas nas mídias 

sociais e busquem cada vez mais, utilizar da melhor 

forma tais redes para que possam aumentar seu 

volume de vendas ou mesmo despertar o desejo do 

consumidor diante do produto ofertado e criando um 

espaço de tendência online. 

Atualmente grande parte das empresas precisa 

do Marketing para se tornar reconhecidas e as redes 

sociais são uma boa opção para este 

reconhecimento. As redes sociais são o meio de 

comunicação mais rápido e preciso, pois captam de 

uma forma mais eficaz a atenção dos consumidores, 

portanto qualquer ação de marketing deveria incluir 

ação na internet. Para consumidores, as marcas são 

“emoções”, que ocupam espaço na mente dos 

consumidores, sendo assim, quanto mais sensações 

emocionais uma ação de marketing na internet criar 

na mente dos consumidores, mais forte a empresa se 

torna (BORGES, 2014). 

Quando se trata de compartilhamento de ideias, 

as redes sociais tem um papel importante. Sendo 

assim, as empresas passaram a utilizar as mídias 

sociais a fim de se apresentarem e tornarem seu 

produto mais acessível aos consumidores, visto que 

são ferramentas que garantem a comodidade e 

praticidade para seus clientes. Entretanto sabe-se que 

os consumidores se tornaram mais exigentes quanto 

à preço e qualidade (ALVES et al, 2015).  
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Sabendo-se que as mídias sociais são um grande 

diferencial competitivo, uma boa gestão das mesmas 

pode atrair e fidelizar leads. Pode-se questionar que 

está ocorrendo quando uma empresa gera grande 

quantidade de leads e não os converte em clientes. 

Sendo assim, esta pesquisa visa realizar uma 

análise referente até que ponto às redes sociais 

incentivam às vendas online; Identificar as redes 

sociais mais utilizadas pelos consumidores; 

Identificar com que finalidade as pessoas utilizam as 

redes sociais; Identificar a opinião dos usuários de 

redes sociais a respeito da publicidade veiculada; 

Identificar até que ponto a publicidade presente nas 

redes sociais é útil ou inútil para os usuários. 

  

2. REDES SOCIAS FIDELIZANDO 

CLIENTES E APROXIMANDO PESSOAS 
 

O início das redes sociais nas empresas deu-se 

quando as pequenas corporações viram uma 

oportunidade de divulgação a baixo custo. A partir 

de Moraes e Sardinha (2015 apud Letti, 2011) sabe-

se também que estas empresas criaram um 

relacionamento com seus usuários, trabalhando a 

questão da fidelização. O autor reforça que um 

cliente atrai o outro criando valor para a empresa e 

sua marca. 

A tarefa exige acompanhamento diário nas 

respostas às dúvidas, sugestões, reclamações 

(MORAES e SARDINHA 2015). 

Segundo Moro, Rita e Vala (2016), um sistema 

que prevê o envolvimento das postagens em redes 

sociais pode se tornar uma ferramenta de grande 

importância para apoiar gestores sobre decisões 

referentes às publicações pois através da mineração 

de informações é possível ter controle sobre as redes 

sociais utilizadas e a abrangência das mesmas. 

Segundo Moura, Godinho, Gosling e Martins 

(2014 apud Gordon 1999) O marketing de 

relacionamento é o processo contínuo de 

identificação e criação de novos valores com clientes 

individuais e o compartilhamento de seus benefícios 

durante uma vida toda de parceria. Atualmente, 

manter clientes é uma preocupação para a maioria 

das empresas, pois a fidelização de um despende um 

investimento menor que a busca de um novo cliente, 

pois é necessário, conhecer peculiaridades e formas 

as quais gosta de ser tratado. Alguns dos laços 

necessários para a fidelização a longo prazo de um 

cliente são confiança, comprometimento e 

dependência (SOUZA, 2015). 

A marca pode ser entendida como um nome, 

termo, símbolo, sinal ou combinação dos mesmos 

cuja finalidade é identificar bens ou serviços de 

determinada organização e diferenciá-los de 

concorrentes, e é válido ressaltar que este conjunto 

de referenciais, físicos e simbólicos, sinalizam a 

preferência do consumidor, e aliada à oferta de valor 

associada podem influenciar a decisão do 

consumidor (OLIVEIRA, SERRALVO, JOÃO E 

FURLANI, 2015 apud KOTLER, 1998; 

SERRALVO 2006). 

Conforme a figura 1, divulgada conforme Alves, 

(2015), a utilização do marketing nas redes sociais 

proporciona agilidade, estreitamento nas relações 

com os clientes, o que possibilita conhecer melhor o 

cliente. 

Figura 1: Motivos do marketing nas redes sociais 

 
 
Legenda: 

1. Agilidade;  

2. Custo;  

3. Possibilidade de Estreitamento; 

4. Possibilidade de conhecer melhor o cliente;  

5. Todas as opções 

Fonte: DINIS (2015, p. 21)   

 

2.1. Redes Sociais em auxílio ao Branding  
 

De acordo com Klein (2004) citado por Maciel 

(2015) branding é o gerenciamento da marca, como 

forma de estratégias que devem transcender o 

produto ou serviço e está relacionado a criar 

diferenças. De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 

270) citado por Maciel (2015), “As diferenças entre 

as marcas muitas vezes estão relacionadas aos 

atributos ou às vantagens do produto em si”. 

Segundo Kotler e Armstrong (2015), as marcas 

são o ativo mais perdurável de uma empresa, 

durando mais que seus produtos específicos e suas 

instalações. Diante da grande importância da marca, 

durante seu processo de criação, há um 

desenvolvimento e gerenciamento cuidadoso. A 

marca é um elemento chave entre empresa e clientes, 

esta está além de nomes e símbolos. Diante do 

mercado competitivo, trabalhar a marca e divulga-la 

nas mídias sociais, podem auxiliar na sua divulgação 

e torna-la presente na mente dos consumidores. 

Desde 2009 o Facebook é a rede social mais 

utilizada, e com a possibilidade de criação de 

páginas para instituições, muitas empresas se 

tonaram ativas e utilizam a ferramenta como suporte 

ao negócio. Já o Twitter com aproximadamente de 

400 milhões de tweets por dia e 200 milhões de 

usuários ativos, o se tornou um grande canal de 

divulgação e contato do público com as empresas. 

Com a utilização das mídias sociais as empresas 
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conseguem se tornarem mais visíveis para seus 

clientes e potenciais clientes e assim alavancarem 

suas vendas (SILVA, ALVES E OLIVEIRA, 2016).  

Conforme figura 2 as empresas podem 

estabelecer um vínculo entre sua participação em 

redes sociais e as compras dos consumidores. 

 
Figura 2: A interação com seu varejista favorito por meio 

da rede social impactou sua decisão de compra? 

  
Fonte: Total Retail (2015, p. 24) 

 

Gestores que conseguissem aliar suas decisões 

estratégicas com o impacto das mensagens 

divulgadas em redes sociais, teriam grande 

vantagem em relação aos demais concorrentes, 

assim adaptando a promoção de produtos e serviços. 

Além disso, publicações em mídias sociais mostram 

como é a construção da marca (MORO, RITA e 

VALA, 2016). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Pode-se dizer que a investigação de caráter 

descritivo, pois busca descrever as características do 

mercado de vendas online e associar problema e 

hipóteses, isto é, elaborar uma revisão bibliográfica 

sobre o vendas online, redes sociais em auxílio ao 

branding e fidelização de clientes.   

A amostra é intencional e não probabilística. 

Foram convidadas 132 pessoas das redes sociais da 

pesquisadora. A maioria dos convidados possui nível 

superior e estão profissionalmente ativos. 

O instrumento de pesquisa utilizado neste estudo 

foi desenvolvido a partir de Borges (2007). Algumas 

adaptações foram realizadas para adequar o 

instrumento aos objetivos do presente estudo, isto é, 

adaptado para o estudo da publicidade nas redes 

sociais e se estas influenciam as vendas online. 

A estrutura do questionário é composta por duas 

seções, a primeira com cinco (5) perguntas 

referentes às mídias sociais mais usadas, tempo de 

utilização diário e influência no processo de decisão 

de compra e a segunda com três (3), relacionadas a 

opinião pessoal sobre publicidade nas redes sociais. 

O questionário foi criado na plataforma de 

formulários Google Forms no dia 22 de abril de 

2016, após foram realizados os primeiros envios do 

link na plataforma no dia 29 de abril, permanecendo 

disponível até o dia 11 de maio.  

Os meios de comunicação utilizados foram e-

mail e Whatsapp, além da tradicional propaganda 

boca a boca. 

A coleta de dados se deu durante o período de 

29 de abril a 11 de maio no ano de 2016. Todas as 

respostas foram obtidas via Internet, objetivando 

explorar o mesmo meio em que a problemática desse 

estava inserida (Redes Sociais na prática). 

Adotou-se a Análise Estatística Descritiva por se 

tratar de um grupo de questões/variáveis nominais e 

ordinais. Empregou-se também gráficos de pizza e 

histogramas de classe. 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

A primeira pergunta feita aos participantes da 

pesquisa investigou as redes sociais utilizadas. 

Conforme a figura 11 destaca-se o seguinte ponto: 

A maioria dos entrevistados, 

predominantemente, utiliza o Facebook (92,4%) e 

Youtube (67,4%) como rede social. Este dado 

encontrado está de acordo com o resultado do 

relatório Total Retail (2015), figura 3, o qual 

percebeu que a maioria das pessoas utilizam a rede 

social Facebook regularmente (79%).  

 
Figura 3: Quais redes sociais você utiliza? 

 
 

Quando questionados sobre quanto tempo por 

dia, em média, utilizam as redes sociais, conforme a 

figura 4, a maioria dos entrevistados respondeu que 

ficam mais de 4 horas conectados por dia (35,6%). 

Tal fato permite subentender que a internet é um 

espeço de interação e as pessoas estão dispensando 

uma grande parte de seu tempo participando de 

redes sociais, e se as empresas intensificarem a 

prática de propaganda nessas redes, pode-se 

conseguir leads, clientes e incentivá-los a ir até o 

produto ou serviço, fazendo assim com que as redes 

sociais influenciem cada vez mais o processo de 

decisão de compra do consumidor. 

 
Figura 4: Em média, quanto tempo por dia utiliza as redes 

sociais? 
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Conforme a figura 5, a maioria dos entrevistados 

acessa suas redes sociais em casa (84,1%) e no 

trabalho (11,4%). Segundo uma reportagem 

publicada no site Tracto Content Marketing em 10 

de março de 2016, o relatório anual do Facebook do 

ano de 2015 indicou que 3,2 bilhões de pessoas no 

mundo estão conectadas à internet, tal número 

equivale a 44% da população mundial (7,3 bilhões). 

Em seu relatório o Facebook listou quatro fatores 

que impedem o acesso, são eles: [1] disponibilidade, 

pois a cobertura em locais remotos custa três vezes 

mais que em centros urbanos; [2] acessibilidade, 

para usuários que não possuem telefones móveis, o 

custo para ficar online é três vezes maior; [3] 

relevância, que é o motivo para acessar e [4] 

facilidade, que é a capacidade de acesso, o que inclui 

fatores culturais, e habilidades. 

 
Figura 5: Qual o local onde acessa com mais frequência 

às redes sociais? 
  

 

Quando questionados com que finalidade 

utilizam as redes sociais, a maioria respondeu que 

utilizava para “lazer e entretenimento” (75%), 

“procurar informações” (74,2%); “comunicar com 

amigos/colegas” (71,2%) e “Conhecer as últimas 

tendências (produtos, empresas, moda, etc…)” 

(31,8%). Tal fato diverge do resultado encontrado 

pelo Instituto Gallup (2014), no qual 94% das 

pessoas que usam as plataformas sociais, as utilizam 

para se relacionar com amigos e familiares, e apenas 

uma quantidade menor (29%) busca informações e 

reviews sobre produtos. 

Quando questionado sobre a opinião do 

participante sobre a publicidade nas redes sociais, a 

maioria respondeu que “a publicidade nas redes 

sociais é uma fonte valiosa de informações sobre 

produtos e serviços” (42,4%), “a publicidade nas 

redes sociais é excessiva” (42,4%) e “a publicidade 

apresentada nas redes sociais influencia o 

comportamento do consumidor” (32,6%). 

Questionou-se junto aos participantes até que 

ponto a publicidade que vê nas redes sociais é útil, 

inútil ou ainda importante para si. A maioria dos 

respondentes afirmou que “já procurou um produto 

numa loja depois de o ver num anúncio publicitário 

nas redes sociais (45,5%)”. Em seguida, outro 

percentual expressivo foi para “os anúncios 

publicitários das redes sociais ajudam a recordar os 

produtos e as marcas quando decide comprar 

(29,5%)”.  Sendo assim, deduz-se que atualmente, as 

mídias sociais tem maior expressividade na decisão 

de compra do consumidor, e se tornaram uma 

ligação essencial entre comprador e varejista. Tal 

fato está de acordo com o relatório Total Retail 

(2015), no qual entendeu-se que através das mídias 

sociais, é possível descobrir marcas que não se 

conhecia ou nas quais há certo interesse. De acordo 

com o Instituto Gallup (2014) as redes sociais são as 

faíscas e o conteúdo, a pólvora. Além disso, chegam 

ao dado que 78% das pessoas dizem que postariam 

mensagens sobre serviços e produtos dos quais 

gostam, sendo assim torna-se perceptível, o quanto 

as redes sociais são capazes de influenciar os 

consumidores atuais. 

Quando perguntado sobre quais seriam os 

objetivos das empresas ao utilizar as redes sociais, a 

maioria (62,9%) escolheu a opção que se referia a 

maior acessibilidade ao produto e baixo custo da 

comunicação online (59,8%). De acordo com a 

matéria publicada por Valle (2015) o investimento 

em marketing nas redes sociais traz retorno, mas não 

pode ser encarado como uma solução universal mas 

como um canal de divulgação que deve ser a ser 

utilizado e por isso deve ser devidamente avaliado e 

inserido na estratégia de marketing das empresas.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

As análises realizadas indicam que os 

consumidores podem procurar o produto em uma 

loja após ver o anúncio nas mídias sociais, além de 

ajudar a recordar a marca e o produto durante o 

processo de decisão de compra, de acordo com o 

relatório “O varejo e a era da disrupção (2015)” 70% 

de seus entrevistados afirmaram que “já procurou 

um produto numa loja depois de o ver num anúncio 

publicitário nas redes sociais que os anúncios 

publicitários das redes sociais ajudam a recordar os 

produtos e as marcas quando decide comprar”, 

entretanto, tal fato indica que os consumidores 

procuram, e que as mídias sociais são capazes de 

promover produtos e serviços, mas não significa que 

necessariamente efetivam vendas. 

Ao utilizar as redes sociais é possível notar que 

várias empresas estão atuando e buscando fidelizar, 

aproximar e divulgar sua marca. Além disso, 

lançamentos são rapidamente divulgados, tal fato 
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propicia a satisfação do cliente, pois este se sente 

valorizado ao estar a par das novidades.  

É válido ressaltar que as mídias sociais contém 

informações importantes à respeito do perfil de seus 

clientes, o que possibilita a realização de uma 

análise mercadológica e posterior segmentação de 

mercado para diferentes tipos de atuação e 

confecção de produtos. O uso de mídias sociais 

permite “seduzir” o não cliente, e incentivá-lo a 

comprar, ou seja, permite despertar o desejo de 

novos e futuros consumidores. 

De acordo com os resultados encontrados, pode-

se observar que as redes sociais podem influenciar o 

processo de decisão do consumidor, e são vistas 

como uma força para fidelizar os consumidores, e 

também os anúncios são capazes de ganhar a 

confiança do consumidor com o mesmo poder do 

marketing boca-a-boca havendo conhecimento de 

como gerenciar os canais de comunicação e projeto 

de mensagem que irá afetar o resultado do marketing 

na Internet. As propagandas interessantes e atrativas 

conseguem atenção do cliente, além disso, as mídias 

sociais ainda são um bom sistema de busca e 

também são um ponto chave para a valorização da 

marca e a credibilidade. Sendo assim, as redes 

sociais podem agir como “pólvora” e “faísca” 

quando se trata de vendas e despertar as 

necessidades e desejos do consumidor. 

Os resultados deste trabalho revelam que o 

modelo apresentado pelo relatório Total Retail 

(2015) previu as características desejadas, porém vai 

contra o resultado apresentado pelo Instituto Gallup 

(2014) o qual encontrou em suas análises que as 

redes sociais influenciam em apenas 5% dos casos. 

Com base nos resultados, este trabalho propõe que 

as mídias sociais continuem sendo usadas e que se 

intensifique a utilização, pois com base nos 

resultados obtidos, empresas podem influenciar o 

processo de decisão de compra ou despertar o desejo 

do cliente através do ambiente virtual. 

Esta pesquisa indica que mais estudos são 

necessários na área. Este trabalho não examinou a 

transição de negócios reais para cada mídia social ou 

a quantidade de vendas efetivadas para cada um 

deles. Considerando a escala e sua possível 

aplicabilidade a diversas situações, investigações 

futuras devem considerar meios os quais consigam 

analisar até que ponto vendas foram efetivadas após 

o primeiro contato com cada rede social. Os 

resultados deste trabalho serão importantes para 

futuros pesquisadores para considerar a 

complexidade do processo de decisão de compra e 

até que ponto as redes sociais exercem influência. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é investigar e mapear o que está sendo produzido cientificamente sobre o 

envolvimento em compra do consumidor através de Google Acadêmico e Scielo, com proposto de descrever as 

abordagens e enfoques teóricos que os autores abordaram e quais os métodos que aplicaram na elaboração dos 

artigos. Em acordo com os objetivos estabelecidos, esse artigo teórico descritivo, fez uso da bibliometria para 

analisar 11 artigos mediante abordagem quantitativa. Este trabalho focaliza-se na área de marketing para 

explicar como ocorre esse envolvimento em relação aos consumidores. A necessidade de conquistar e 

principalmente manter clientes leais a empresa tem impulsionado o surgimento de inúmeros estudos relacionados 

ao comportamento do consumidor. 

Palavras-chave: Consumidor. Envolvimento. Bibliometria.  
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1. INTRODUÇÃO  
   Muitas tentativas têm sido feitas para explicar 

como os indivíduos escolhem os objetos que 

satisfazem as suas necessidades. Conceituação de um 

processo para a tomada de decisão para a compra de 

um produto, assimilação de uma ideia ou aumento da 

percepção sobre determinado objeto de interesse são 

percebidos como questões relacionadas com a 

solução de um problema. 

   A solução de um problema refere-se ao 

conjunto de ações mentais ou comportamentais 

elaborado pelo consumidor, a partir do momento da 

ocorrência de estimulo, à medida que lhe traga 

satisfação quanto a tomada de decisão de compra de 

um determinado produto. (SCHIFFMAN, KANUK, 

2000) 

  Vários fatores (culturais, sociais, psicológicos, 

etc.), podem influenciar a decisão final sobre a 

compra, incluindo motivações pessoais, e influências 

externas tais como pressões sociais ou atividades de 

marketing desenvolvidas pelas empresas. (KOTLER, 

KELLER, 2006). 

   De forma geral, a solução de um problema no 

contexto do comportamento do consumidor exige 

cuidadosa ponderação e avaliação dos atributos 

funcionais do produto, como peso, embalagem, 

preço, aplicação, qualidade. (SOLOMON, 2011) 

        

   Embora, determinados produtos possam ser 

comprados em função de maior valorização utilitária 

ou hedonistíca, é muito provável que o processo de 

tomada de decisão envolve ambos os fatores. 

         Na solução de um problema de compra o 

consumidor deve avaliar consciente ou 

inconscientemente uma sequência de etapas, desde a 

percepção da necessidade de produto, passando por 

busca de informações, análise das várias alternativas 

relacionadas com o problema, que o levará a compra, 

até chegar, finalmente, a elaboração sobre o processo 

e a avaliação quanto a ter feito uma compra correta 

(ENGEL et al, 1995) 

       O alto envolvimento pode ser associado a 

compra de produtos como imóveis, carros, roupas de 

grife ou equipamentos eletroeletrônicos. Em tais 

casos o consumidor procura considerar maior 

conjunto de informações, objetivando maior 

probabilidade de fazer a escolha certa. 

      A solução de um problema envolve 

disponibilidade de tempo, presença de um conjunto 

de alternativas e ocorrência de envolvimento com a 

compra. Quando o envolvimento é alto, o produto é 

visto como importante no contexto das motivações 

básicas e necessidades sentidas (BOONE, KURTZ, 

2009). 

Nos últimos anos foram desenvolvidos vários 

estudos abordando a influência do envolvimento no 

processo de compra, os quais possibilitam concluir 

favoravelmente sobre sua importância. 

        O objetivo deste trabalho é investigar e 

mapear o que está sendo produzido cientificamente 

referente ao tema envolvimento em compra do 

consumidor através de um estudo bibliométrico dos 

autores nacionais e internacionais que discutiram do 

tema envolvimento do consumidor na área de 

marketing. O artigo está estruturado do seguinte 
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modo: introdução aqui apresentada. A próxima seção 

traz uma breve contribuições teóricas. Na seção três 

apresentam-se os métodos utilizados para elaboração 

desse estudo. E por fim na última seção, é apresentado 

os resultados e discussões. 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICA  

2.1. O Envolvimento  
  O conceito de envolvimento existe na literatura 

da psicologia social há pelo menos cinquenta anos 

Sherif, e Cantril (1946, citado por HOUSTON, 

ROTHSCHILD, 1977). Apesar de ter sido 

introduzido no contexto do comportamento do 

consumidor no final dos anos cinquenta, foi a partir 

da Conferencia da American Marketing Association, 

em 1979 (BLOCH,1981), que o envolvimento 

estabeleceu-se como um dos principais tópicos de 

pesquisa na área de marketing. Kapferer e Laurent 

(1985) consideram a existência de disputa 

permanente pela definição de envolvimento. Alguns 

autores entendem-se como a importância percebida 

pelo produto. Contudo, fica a dúvida se tal 

importância é capaz de representar riqueza de 

relacionamentos. Outros definem envolvimento 

como simplesmente o interesse por determinada 

categoria de produtos, mesmo que contenham a 

componente afetiva e a utilitária. Finalmente, há ideia 

de o envolvimento nada mais ser do que uma 

adaptação sofisticada do conhecido conceito de risco 

percebido, desenvolvido em marketing nos anos 60. 

Na última abordagem, ocorre o envolvimento mesmo 

quando as consequências negativas da compra ou a 

probabilidade de compra malfeita são altas. 

2.2. Comportamento do Consumidor 
     Segundo Solomon (2008), por sua vez, 

acredita que entender o comportamento do 

consumidor é um bom negócio porque as empresas 

existem para satisfazer as necessidades dos 

consumidores, e essas necessidades só podem ser 

satisfeitas na medida em que os profissionais de 

marketing conseguem compreender as pessoas que 

usarão os produtos e serviços que elas estão tentando 

vender e que podem fazer melhor do que seus 

concorrentes.  

        Além disso, é fundamental para os 

profissionais de marketing adotar diversas estratégias 

para mapearem o comportamento do consumidor. O 

modelo de Blackwell; Miniard e Engel (2008) traz 

sete estágios: reconhecimento da necessidade, busca 

de informações, avaliação de alternativas pré-compra, 

compra, consumo, avaliação pós-compra e descarte. 

Ninguém compra um produto sem que haja um 

problema, uma necessidade ou um desejo 

(BLACKWELL; MINIARD, ENGEL, 2008). 

METODOLOGIA  
Foram selecionadas onze pesquisas por 

amostragem não probabilística intencional, a qual é 

definida por Minayo e Sanches (1993) como aquela 

em que a seleção da população que comporá a 

amostra dependerá ao menos em parte do julgamento 

do pesquisador. Esta pesquisa teve como critério 

temporal, publicação ou apresentação dos trabalhos 

entre 2000 e 2016. Por sua vez, para Lakatos e 

Marconi (1989), o método é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, permite alcançar o 

objetivo, traçando o caminho a ser seguido 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

 Segundo Richardson (1999), metodologia são 

regras estabelecidas para o método cientifico, 

enquanto para Grix (2004), metodologia diz respeito 

à lógica da investigação cientifica. 

De acordo com Garcia (1998), é o tipo de 

pesquisa que determina como as informações serão 

obtidas. Neste contexto o estudo adota uma 

abordagem descritiva. 

A pesquisa descritiva tem como propósito a 

caracterização do objeto de estudo mediante a 

representação ou descrição sistemática dele ou de 

suas partes (GARCIA, 1998). 

Para Richardson (1999), a pesquisa deve ser 

planejada e executada segundo as normas requeridas 

por cada método de investigação. Em termos amplos, 

o autor distingue duas grandes categorias que se 

diferenciam pela sistemática pertinente a cada uma 

delas, e particularmente pela abordagem do problema 

de pesquisa, que são seguintes: 

-Quantitativa que se caracteriza pela 

quantificação na coleta de dados e pelas técnicas 

estatísticas. 

-Qualitativa cujas situações são complexas e 

particulares a fim de descrever complexidade de um 

determinado assunto, analisar a interação, 

compreender e classificar processos de um 

determinado grupos sociais. 

 A pesquisa desenvolveu uma análise 

bibliográfica baseando-se nas técnicas estatísticas 

descritivas, portanto, é quantitativo.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
    Os resultados do estudo mostraram as 

seguintes informações em relação à pesquisa nacional 

e internacional sobre o tema envolvimento nas 

compras do consumidor. Através deste estudo pode-

se deduzir a relevância do tema envolvimento durante 

esses últimos dezesseis anos em nível nacional como 

internacional. 

    A figura 1 evidência que 15% das referências 

utilizadas pelos autores nos 11 trabalhos apresentados 

são nacionais e 85% foram internacionais, o que 

mostra uma desvalorização da literatura brasileira e 

uma valorização da literatura estrangeira referente ao 

tema envolvimento na área de marketing. 

  O uso de referências internacional enriquece um 

estudo, porém deve-se ter o compromisso de 

examinar se são apropriadas a realidade dos locais. 

Deste modo, é importante investigar se as finalidades 

teórico-empírica podem ser aplicadas na solução de 

problemas socioeconômicos em busca do bem-estar 
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social e na finalidade teórica investigar se podem 

contribuir para o surgimento ou reconstrução de 

novas teorias, abordagens teóricas, enfoques teóricos. 

Entretanto em ambos os tipos de pesquisa, deve-se 

considerar o contexto histórico, social e econômico 

brasileiro. 

 
 

 
         Figura 1: Referências   
         Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

   A figura 2 mostra as produções utilizadas nos 

artigos e dissertações. Em sua grande maioria (64%) 

se referiram a analisar o envolvimento dos 

consumidores. E o restante dos trabalhos (36%) 

analisaram o processo de comportamento em compra 

dos consumidores nas empresas. Através do resultado 

obtido podemos deduzir que a maioria dos autores 

têm interesses em aprofundar o tema envolvimento na 

área de marketing do que o processo de compra. 

 

 

 
 Figura 02: Principais Objetivos 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

  A figura 3 mostra que 73% dos trabalhos são 

empíricos e 27% teóricos, e a figura 4 aponta que 62% 

dos trabalhos são qualitativos, 13% quantitativos e 

25% mista de acordo com análise dos dados, na qual 

de acordo com Minayo e Sanches (1993) pode 

permitir uma melhor compreensão dos fatos, 

analisando estes por dois focos. A aplicação das duas 

abordagens em uma pesquisa não é tarefa fácil, pois 

exige muito cuidado para que não haja prejuízos ao 

rigor metodológico de cada uma das teorias, uma vez 

que possuem caminhos bem divergentes para o 

alcance dos resultados. Por isto, Gatti (2004) expõe 

sobre a necessidade dos pesquisadores não só 

conhecerem ambos os métodos, mas também, não 

abandonarem um em detrimento do outro. 

  A definição do método de investigação para 

desenvolvimento de um estudo envolve a necessidade 

de compreensão do objeto que está sendo investigado 

e a definição por um método que seja possível de ser 

executado, o qual ofereça elementos teóricos para 

uma análise mais profunda e realista. (GATTI,2004). 

  

 

  

 
Figura 03: Classificação Teórico/Empírico 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

 

 
Figura 04: Classificação Teórico/Empírico 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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4. CONCLUSÕES  
    Este estudo teórico descritivo, sistematizou o 

conhecimento publicado de artigos científicos de 

Google Acadêmico e Scielo em relação ao 

envolvimento e processo de compra do consumidor. 

Esta sistematização contribui teoricamente no avanço 

dos estudos na área de marketing. Para sistematizar o 

conhecimento, e atingir os objetivos propostos 

(descrever as abordagens e enfoques teóricos que os 

autores abordaram e quais os métodos que aplicaram 

na elaboração dos artigos), foi aplicada a bibliometria 

com um enfoque distinto, associando técnicas e 

métodos para não se restringir somente ao método 

quantitativo. Os resultados e discussões apresentados 

demostram que os objetivos propostos foram obtidos, 

mediante a realização de um mapeamento 

bibliométrico de natureza quantitativa. Os resultados 

obtidos mediante a análise bibliométrica dos 11 

trabalhos, demonstram que 64% dos trabalhos dos 

autores fundamentaram o tema envolvimento do que 

o processo de compra do consumidor. 
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Resumo: O presente artigo tem como principal objetivo apresentar um breve histórico da Psicologia 

Jurídica no Brasil e na América Latina e, discutir sobre as possibilidades de atuação do Psicólogo jurídico 

em Catalão e região, sendo assim foi utilizado como metodologia uma análise sobre os textos de Fernando 

Jesus: psicologia aplicada a justiça e de Rovinsky et. al., Psicologia jurídica: perspectivas teóricas e 

processos de intervenção que no qual nortearam e apontaram áreas que no qual puderam ser contempladas 

na cidade de Catalão e região, sendo uma das áreas de maior atuação do profissional de psicologia a 

Psicologia Forense que no qual o psicólogo atuará na detecção de algum comportamento disfuncional do 

indivíduo investigando se este comportamento foi o que levou o indivíduo a cometer algum ato 

criminalístico ou não. A partir desses estudos pode-se concluir que as áreas de atuação do psicólogo no 

âmbito jurídico são vastas, cabe ao mesmo delimitar suas áreas de estudo e aprofundar no quesito 

conhecimento para se ter maior controle sobre sua área de atuação e a abrangência da profissão.  

 

Palavras-chave: Psicologia Jurídica; áreas de atuação; abrangência da profissão.  

______________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O Direito foi criado pelos homens visando 

resolver problemas e melhorar o convívio entre 

as pessoas, tendo seu surgimento vinculado ao 

Estado.  Nessa perspectiva observa-se que 

questões voltadas a súditos e soberanos foram 

substituídas por Estado e cidadão. Então no 

século XVI, Thomas Hobbes propôs uma 

discussão na qual a lei deveria colocar fim a 

guerra de todos contra todos. 

Outros teóricos também contribuíram com 

propostas envolvendo o Estado e aspectos 

referentes a sua concepção como John Locke no 

século XVII, que destacou que o Estado seria 

capaz de viabilizar o pleno exercício do direito 

de liberdade e de propriedade, porém apenas para 

homens que possuíam propriedade privada 

(Sanches, 2009). 

Observa-se a partir desses fatos históricos 

que o Direito passa a ter um papel importante na 

sociedade, voltado para solução de conflitos e 

pacificação social a partir de perspectivas 

filosóficas como: perspectivascosmológica, 

ressalta a importância da natureza e cosmos; 

perspectivas teocêntrica, harmoniza teologia e 

filosofia; perspectiva antropocêntrica, entende o 

homem como único animal racional e 

perspectiva biocêntrica, com foco na vida e suas 

formas de manifestação. 

Compreender as perspectivas filosóficas o 

ser humano em sua totalidade propicia 

estabelecer a interface entre o Direito e a 

Psicologia, sendo que o Direito tem como função 

pacificar a sociedade, se ocupando de leis 

formalmente aprovadas e a Psicologia foca o 

indivíduo e suas relações intra- psíquicas e inter-

relacionais (Sanches, 2009). 

Com a regulamentação da Psicologia como 

profissão em 1962, pela Lei nº 4.119, fica ainda 

mais clara a ligação entre o Direito e a Psicologia, 

já que operadores do Direito entendem que não 

possuem conhecimentos autônomos e 

independentes e que outros saberes podem 

contribuir em seus processos decisórios 

(Trindade, 2010). 

Apesar da regulamentação da profissão de 

psicólogo ter ocorrido na década de 60, e esse 

fato ter possibilitado maior visibilidade e 

reconhecimento da profissão, historicamente 

existem práticas anteriores a essa data que 

merecem ser abordadas em função da sua 

relevância enquanto campo de atuação. 

Os primeiros trabalhos de Psicologia 

Jurídica no Brasil foram observados na cidade do 

Rio de Janeiro. Em 1937, Radecke foi o 

responsável pela criação do laboratório de 

Psicologia da Colônia de Psicopatas de Engenho 

de Dentro, que posteriormente foi incorporado 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Em 1941 o professor Eliezer Schneider, 

advogado com interesse na área de Medicina 

Legal e Psicologia e com estudos sobre a 

personalidade do criminoso e o papel da punição 

passou a compor o Instituto de Psicologia, que 

priorizava a aplicação de testes. 

Em 1955, foi traduzido e editado no Brasil o 

Manual de Psicologia Jurídica, sendo 

considerado um material muito importante para a 

área, dos autores Myra e Lopez (2005), com 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 483



informações acerca das origem e possibilidades 

da Psicologia junto ao Direito. 

Schneider foi além de uma visão 

psicométrica para a explicação de um crime, se 

preocupou em explicar a personalidade do 

indivíduo de acordo com os fatores sociais, 

culturais e econômicos, aderindo a uma visão 

ampla do indivíduo.  

E foi a partir daí em 1980 que Schneider 

desenvolveu suas atividades no Manicômio 

Judiciário como docente e inseriu então a 

Psicologia jurídica como uma área composta no 

currículo acadêmico dos alunos, isso logo após o 

reconhecimento da profissão de psicologia.  

No decorrer dos acontecimentos a psicologia 

jurídica começou a se repercutir em todo o país 

passando a se desenvolver em São Paulo como 

um setor de Terapêutica Criminal onde eram 

realizadas pericias, em processos penais.  E 

somente em 1970 o psicólogo passou a fazer 

parte de equipes das pericias criminológicas.  

No Rio Grande do Sul o processo de 

repercussão da Psicologia jurídica ocorreu junto 

ao manicômio Judiciário onde em 1966 passou a 

ser considerado como um estágio curricular de 

psicopatologia, também sendo desenvolvido na 

área penal, tendo como prioridade a as avaliações 

dos presos que eram então solicitadas á eles. 

Na cidade do Paraná a história da psicologia 

jurídica se vincula ao pró-egresso, ou seja, refere-

se aos indivíduos que possui alguma vinculação 

com as Varas de Execuções penais, mas que 

cumpre a sentença em regime aberto, ligado, 

porém a pessoas do direito, também chamado de 

projeto Themis, contando com o apoio de 

faculdades do curso de Psicologia. 

Em Santa Catarina em 1970 o trabalho do 

Psicólogo jurídico passou a ser vinculado ao 

trabalho com menores infratores que 

participavam de uma determinada instituição e 

realizava trabalho com presos adultos, realizando 

trabalhos voltados a área psicométrica.  

Em 1987 no Estado de Minas Gerais se inicia 

o trabalho dos Psicólogos jurídicos voltados a 

área militar prestando assistência psicológica aos 

militares.  

O trabalho do psicólogo aliado à justiça foi 

composto de maneiras informais, sendo através 

de estágios, trabalhos voluntários e a inserção no 

trabalho com menores e famílias carentes. Em 

1985 foi aprovado o primeiro concurso que 

admitia psicólogos no trabalho realizado nesses 

âmbitos. 

Porém em cada estado o trabalho foi 

realizado de uma determinada maneira, sendo em 

Santa Catarina e em Rio Grande do Sul os 

trabalhos realizados de maneira mais comum, na 

prática com as crianças ligadas ao antigo Juizado 

de Menores. Porém em todas suas formas de 

trabalho exercia funções na área pericial.  

A partir do estudo realizado é evidente notar 

que o trabalho do psicólogo jurídico se iniciou 

quando nem mesmo a psicologia era reconhecida 

enquanto profissão, e a partir do momento que 

esta foi legitimada, o trabalho passou a ser 

desenvolvido por estagiários, estrangeiros que se 

dedicaram a um trabalho de cunho criminalístico 

e pericial, onde evidenciavam como seria a 

conduta humana frente a um delito cometido, e 

quais meios o psicólogo se abarcaria para chegar 

a um determinado fim cientifico se firmando de 

testes psicológicos para o desenvolvimento de 

um psicodiagnóstico. (Rovinsky et. al. 2009)  

Através da Lei Federal n. 7.210/84 (Lei de 

Execução Penal) e da Lei 7.209/84 (a nova parte 

do Código Penal Brasileiro) foi que o psicólogo 

passou a ter o seu papel reconhecido pela 

sociedade Brasileira que no qual passou a serem 

considerados legalmente exames criminológicos, 

de personalidade, parecer técnicos etc.  

E através disso deu-se o marco inicial do 

psicólogo na área da Infância e Juventude tendo 

como fundamento a criação do (ECA) Estatuto 

da Criança e do Adolescente, que no qual garante 

ao psicólogo um trabalho de acompanhamento, 

psicoeducação, trabalho pericial etc.  

Conforme visto anteriormente, (Rovinsky et. 

al., 2009). Em cada estado a Psicologia Jurídica 

se estendeu de uma determinada forma e como 

cada região apresenta culturas diversificadas, 

economias diferentes e dentre outros aspectos 

que interferem na vida do indivíduo, a inserção 

do psicólogo tem ocorrido de forma diversificada 

e através disso tem surgido várias áreas de 

atuação, que permite ao psicólogo vários âmbitos 

de trabalho caminhando de maneira conjunta ao 

direito, ambos se dedicando a preocupação da 

conduta humana. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi utilizado como metodologia uma análise 

sobre os textos de Fernando Jesus: psicologia 

aplicada á justiça e de Rovinsky et. al., Psicologia 

jurídica: perspectivas teóricas e processos de 

intervenção que no qual nortearam e apontaram 

áreas que no qual puderam ser contempladas 

também na cidade de Catalão e região.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1. Áreas de atuação do psicólogo e as 

várias aplicações da Psicologia Jurídica:  

 

Psicologia Policial: De início notou-se certa 

limitação do Psicólogo na atuação da área 

policial, pois se tem uma concepção de uma 

psicologia clínica (Jesus, 2010), enquanto por 

parte dos militares certa rigidez, pois é uma 

instituição que mantem as informações sobre 
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máximo sigilo para que a sociedade não 

conhecesse como funcionava este regime. 

(Butler, 1992). 

Depois de várias barreiras impostas e 

enfrentadas, (Price, 1995) delimita-se a atuação 

do Psicólogo como um negociador de conflitos, 

negociação e controle de estresse, assessora nas 

decisões, monitora os desenvolvimentos das 

organizações policiais, identifica variáveis que 

possam vir a influenciar o comportamento desses 

policiais, dentre outros. 

Em todas as questões, (Jesus, 2010) o 

psicólogo policial deve-se compor de forma 

sigilosa aos trabalhos realizados neste meio 

organizacional, seguir rigorosamente as questões 

estabelecidas pelo código de ética e promover um 

bem-estar e qualidade de vida a toda e qualquer 

pessoa que se favorecer do seu serviço; 

Psicologia Criminalística: A atuação 

criminal tem sido algo de pouco desejo da 

sociedade (Jesus, 2010) sendo assim torna-se 

imprescindível descobrir quais os motivos que 

levou determinado individuo cometer um crime.  

A partir do adiantamento da ciência, 

desenvolveram-se meios e técnicas para atuar na 

prevenção de criminosos com relação aos delitos 

cometidos. Através disso que surge então a 

psicologia criminalística, que se preocupa não só 

com o material do crime, com o local em que esse 

crime aconteceu e sim com quem estava 

envolvido no crime, quais aspectos psicológicos 

podem ser evidenciados neste individuo, 

entrando aí uma análise correlacionada ao do 

serial killers (Jesus, 2010). 

Antes denominada como analise 

comportamental, ou como perfil criminal a 

psicologia criminalística surge como uma 

ferramenta no combate ao crime, que auxilia no 

processo de convencimento judicial, analisando 

um indivíduo por seus vários fatores: 

Comportamentais (conduta antissocial), 

emocionais e avaliando também seus processos 

cognitivos.  

A área criminalística integra-se juntamente 

com o conjunto de testemunhos, circunstâncias, 

que se baseiam como peso na avaliação do juiz 

ou dos jurados, agindo com um conjunto e não 

como um sistema único que prevalecerá na 

acusação ou liberação de um determinado 

individuo (Enrzinçlioglu, 2000).  

Psicologia da entrevista e Interrogatório: A 

entrevista e o interrogatório são importantes 

(Jesus, 2010), pois é através de ambos que se 

pode chegar à eliminação ou indicação de um 

suspeito, podendo levar até mesmo a condenação 

de um indivíduo. 

A entrevista é uma técnica que permite 

colher o maior número de informações possíveis, 

sobre determinada causa ou evento. Enquanto 

que o interrogatório o mais indicativo é que se 

utilize um manual a ser seguido, como parâmetro 

para condução das perguntas, o que evita muita 

das vezes uma distorção ou falsas confissões por 

parte do indivíduo analisado (Gudjonsson,1998).  

Tanto as entrevistas quanto o interrogatório 

pode ser influenciados  por variáveis, sendo 

assim é necessário que todas as pessoas que 

estejam envolvidas nesta etapa evitem o máximo 

de interferência possível, evitando assim o 

fracasso (Jesus, 2010).  

Psicologia do Testemunho: Conforme 

aborda (Rovinsky et. al., 2009) esta é uma área 

de menor atuação no Brasil. É importante na 

reconstituição de crimes, onde os peritos e 

examinadores fazem uma reconstituição da 

memória da testemunha, utilizando-se de 

técnicas para acessar a memória do indivíduo.  

A psicologia do testemunho é importante 

para elaboração de laudos periciais (Jesus, 2010), 

vários fatores podem interferir no processo da 

análise da reconstituição da memória da 

testemunha sobre o incidente, a ansiedade é um 

dos fatores primordiais que interfere no relato do 

indivíduo, cabe ao perito utilizar de técnicas para 

que possa trabalhar com essas variáveis no 

decorrer do processo (Prieto et. al., 1990). 

Psicologia aplicada á investigação e ás 

vítimas do Tráfico de Pessoas: O tráfico de 

pessoas se constitui em uma atividade com lucro 

elevado e, com pouco risco operacional, pois a 

uma baixa quantidade de provas quando se 

analisa tais condições (Jesus, 2010). 

Muitas vezes o atendimento prestado a 

vítima inicialmente é realizado por um policial 

ou por um operacional do direito e deve ser 

realizado com cuidado, pois as mesmas passaram 

por momentos que mudaram ou incidiram seus 

aspectos psicológicos, causando até mesmo um 

transtorno do estresse pós-traumático (Jesus, 

2010). 

A partir desse momento que é de suma 

importância o papel do psicólogo, pois o mesmo 

agirá de forma sensata, e utilizará de técnicas 

para conduzir a entrevista inicial, o que 

possibilitará que essa vítima fale mais sobre o 

que enfrentou, mas, além disso, possibilitando a 

esta vítima uma saúde clínica em primeiro lugar 

(Jesus, 2010).  

Psicologia dos Juízes: Baseia-se em uma 

área da psicologia jurídica que visa delimitar 

quais aspectos psicológicos, cognitivos e sociais 

que interferiram na decisão processual do Juiz, 

quais características levou o mesmo a tomar 

determinada decisão, e se o Juiz foi contaminado 

ou não por alguma distorção emocional etc. 

(Jesus, 2010).  

Psicologia dos Jurados: A psicologia dos 

Jurados busca evidenciar, assim como a 

psicologia dos juízes, as distorções que levaram 

os jurados a tomar determinada decisão, quais 
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mecanismos estão envolvidos nesta tomada de 

decisão, buscando ao máximo evitar qualquer 

tipo de interferência no resultado do julgamento 

desses jurados (Jesus,2010).  

Psicologia Forense: A Psicologia Forense 

trabalhará por meio da psicopatologia que é um 

estudo do comportamento considerado anormal 

delimitando então um transtorno mental. (Sims, 

2001). 

Sendo assim, o que é considerado normal ou 

anormal será determinado por vários fatores, 

tanto culturais, sociais, dentre outros.  O 

Psicólogo Forense trabalhará com indivíduos 

considerados anormais e através da análise 

funcional irá determinar porque esse indivíduo 

tem um comportamento anormal, e quais os 

meios e técnicas podem ser utilizados para que 

haja uma mudança nesse comportamento 

indesejado (Jesus, 2010). 

Psicologia Penitenciária: O psicólogo 

penitenciário atuará como um interventor, que no 

qual possibilitará ao meio penitenciário uma 

maior promoção de mudanças eficazes para 

solução de problemas.  

Atuará no conjunto organizacional, 

promovendo uma maior qualidade no trabalho 

dos agentes penitenciários, vai agir na preparação 

dos encarcerados para reinserção dos mesmos a 

sociedade, e irá criar um clima organizacional de 

segurança, educação e motivação tanto dos 

presos como dos agentes penitenciários. (Jesus, 

2010).  

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir disso, podemos concluir que a psicologia 

jurídica abrange várias áreas de atuação e campos 

de estudos, sendo assim cabe ao psicólogo ou 

aluno de psicologia estar estudando temáticas 

voltadas a esta área a fim de se aperfeiçoar e 

escolher o melhor campo de atuação, onde possa 

contribuir com os aspectos éticos e jurídicos da 

função em questão. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo geral desse trabalho é identificar os principais impactos ambientais 

ocasionados pelo uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas. Para tanto foi realizada uma Revisão Bibliográfica 

em livros, legislações e websites. Como resultados encontrou-se que os principais aspectos e impactos 

ocasionados pelo uso agrotóxico na atividade agrícola são: desmatamento, erosões, uso de agrotóxico, descarte 

irregular de embalagens, poluição da água, do ar e do solo, degradação e perda da biodiversidade e da fertilidade 

do solo, bem como intoxicação dos seres vivos.  

 
Palavras-chave: Agricultura. Impactos Ambientais. Agrotóxicos.  

 

       _______________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é um dos primeiros trabalhos 

desenvolvidos pelos homens em busca de sua 

subsistência. O seu desenvolvimento tem como 

resultado a produção de alimentos como verduras, 

legumes, grãos e outros mantimentos 

imprescindíveis para a sobrevivência da espécie 

humana. O solo e a água, além de outros recursos 

naturais, são indispensáveis para essa prática e veem 

sofrendo sérios impactos com o aumento da 

produção de alimentos. 

 Entre os aspectos que ocasionam impactos 

ambientais nesta atividade se encontra o uso de 

agrotóxicos e pesticidas. Seu uso desenfreado causa 

acúmulo de resíduos no solo, na água e no ar, 

trazendo malefícios para os recursos naturais, 

intoxicação aos seres humanos e deficiência na 

cadeia alimentar. 

Os agrotóxicos e pesticidas não são 

biodegradáveis e não se dissolvem ou desaparecem, 

pois são resistentes a degradação química, biológica 

e fotolítica. Assim, trazem benefícios apenas a curto 

prazo como o aumento da produção e o extermínio 

de pragas, mas podem trazer graves problemas 

perante seu uso em excesso e à longo prazo.  

Com base nisso questiona-se: Quais são os 

principais impactos ambientais ocasionados pelo uso 

de agrotóxicos na agricultura?  

Para responder à questão colocada o objetivo 

geral desse trabalho é identificar os principais 

impactos ambientais ocasionados pelo uso de 

agrotóxicos nas atividades agrícolas. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O uso de agrotóxicos 

 

Os avanços tecnológicos na agricultura, como o 

uso de agrotóxicos, começaram a ser fortemente 

usados na década de 1950, com o objetivo de 

melhorar a eficiência neste setor produtivo (PERES; 

MOREIRA; DUBOIS, 2003). O uso de agrotóxicos 

é uma medida protetiva indispensável ao combate de 

pragas no manejo de plantações (ELIAS NETO; 

LACAZ; PIGNATI, 2014). Assim, em 1966 já 

existiam cerca de oito mil indústrias que fabricavam 

esses produtos em mais de sessenta mil fórmulas 

diferentes (EHLERS, 1999). 

Apesar de ser usado como medida para o 

combate de pragas nas plantações, os agrotóxicos 

possuem grande quantidade de substâncias químicas 

e seu uso impacta de forma negativa o meio 

ambiente e a saúde do homem (ELIAS NETO; 

LACAZ; PIGNATI, 2014). 

Para maior controle desses impactos foram 

criadas leis que normatizam o uso de agrotóxicos, 

como o Decreto 4.074 de 2002, que dispõe sobre 

pesquisa, experimentação, produção, embalagem, 

rotulagem, transporte, armazenamento, 

comercialização propaganda, utilização, importação 

e exportação de agrotóxicos (BRASIL, 2002) e a Lei 

nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre o 

descarte das embalagens vazias de agrotóxicos 

(BRASIL, 1989). 

Essas leis servem de orientação aos agricultores 

sobre o uso de agrotóxicos de forma a diminuir o 

impacto dessa ação ao meio ambiente. Para tanto, é 
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importante o conhecimento dos principais impactos 

que essa ação ocasiona no meio ambiente.  

 

3. MÉTODO  

 

Essa pesquisa é uma Revisão Bibliográfica 

realizada em livros, legislações e websites com 

vistas a identificar os impactos ocasionados pelo uso 

de agrotóxicos nas atividades agropecuárias. Logo, 

contou com as seguintes etapas: seleção da temática, 

levantamento bibliográfico preliminar, identificação 

do problema, preparação do plano provisório de 

assunto, rastreio das fontes, leitura do levantamento 

bibliográfico, fichamento, sistematização lógica do 

assunto, e por último o desenvolvimento escrito do 

texto (GIL, 2009). 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Impactos ambientais da agricultura 

 

O maior impacto ambiental ocasionado pelo uso 

de agrotóxicos é o envenenamento. O agrotóxico 

possui vários tipos de substâncias químicas 

prejudiciais à saúde humana e de outros animais, 

visto que sua maior finalidade é matar ou exterminar 

qualquer tipo de praga (PERES; MOREIRA; 

DUBOIS, 2003). 

Os riscos à saúde que o homem pode ter em 

contato com os agrotóxicos, são: a) efeitos agudos: 

quando o trabalhador apresenta sintomas como, 

convulsões, dificuldades respiratórias, desmaios, 

náuseas e vômitos; e, b) efeitos crônicos: os sintomas 

são mais difíceis de se identificar, podem demorar 

para aparecer após semanas, meses ou anos. 

A contaminação humana por meio do uso de 

agrotóxicos pode ocorrer de três formas: a) via 

ocupacional: quando o trabalhador realiza o 

processo de formulação, que é onde ele irá fazer o 

manuseio dos agrotóxicos; b) via ambiental: quando 

o trabalhador distribui essas substâncias químicas 

nos componentes do meio ambiente; e, c) via 

alimentar: quando o alimento chega à mesa do 

consumidor, e é ingerido (MOREIRA et al., 2002). 

Assim como o ser humano, a natureza também é 

afetada pelo o uso dos agrotóxicos. A partir do 

momento em que a terra recebe irrigação desses 

agentes químicos, os fatores abióticos (ar, solo, 

água) são afetados e em seguida os seres vivos, que 

dependem desses fatores para sobreviverem 

(PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003). 

Os resíduos que ficam depositados no solo 

podem provocar perdas de organismos que não eram 

alvo, alguns destes fundamentais para decomposição 

da matéria orgânica, que são usadas como 

fertilizantes naturais. Essas perdas podem favorecer 

o aparecimento de novas pragas, pois o solo está 

fragilizado. As chuvas propagam os resíduos para 

longe da região inicial, contaminando rios, lagos e 

assim vários outros animais (MATA; FERREIRA, 

2013). 

Agravando a situação por falta de informação ou 

por desleixo, os produtores fazem o descarte 

irregular das embalagens no meio ambiente, sendo 

que poderiam devolver as embalagens vazias dos 

produtos aos estabelecimentos vendedores, seguindo 

as instruções presentes na bula, tendo um prazo de 

até um ano para isto, evitando o acúmulo dessas 

embalagens na natureza e a reutilização incorreta 

(BRASIL, 1989). 

Além disso, são impactos ambientais 

relacionados à atividade agrícola a destruição das 

florestas, da biodiversidade genética, as erosões e as 

contaminações existentes nos recursos naturais e nos 

alimentos (BALSAN, 2006). 

 

 

4.2 Medidas de recuperação e precaução  

 

Uma agricultura sustentável deve ter as 

seguintes características: 

 
Ter efeitos mínimos no meio ambiente e não liberar 

substâncias tóxicas ou nocivas na atmosfera, em 

águas superficiais ou subterrâneas; Preservar e 

recompor a fertilidade, prevenir a erosão e manter a 

saúde do solo; Usar a água de maneira a permitir a 
recarga dos depósitos aquíferos e manter as 

necessidades hídricas do ambiente e das pessoas; 

Depender dos recursos internos do   agro 
ecossistema, incluindo comunidades próximas; 

Valorizar e conservar a diversidade biológica e 

garantir igualdade de acesso a práticas, 
conhecimentos e tecnologias agrícolas, 

possibilitando o controle local dos recursos 

agrícolas. (GLIESMANN apud AQUINO; ASSIS, 
2005, p. 53) 

 

A adubação verde é uma técnica antiga e 

economicamente viável que recupera o solo que já se 

encontra pobre de nutriente devido à grande 

utilização de defensivos agrícolas, consiste na 

rotação de cultura que é a simples alternância entre 

um plantio de uma cultura e outra, a palha do milho 

por exemplo deixará a terra mais úmida e rica em 

nutrientes para o próximo plantio. Dentre as 

melhorias, temos o aumento de armazenamento da 

água no solo, recuperação dos solos com baixa 

produtividade, proteção das mudas contra o vento. 

(TEODORO, 2017) 

No que tange a segurança dos trabalhadores que 

aplicam o agrotóxico deve-se utilizar equipamento 

de segurança individual em sua manipulação, seja na 

aplicação ou na fabricação. É preciso cumprir o 

intervalo de tempo entre a última aplicação e a 

colheita, esse tempo também deverá ser respeitado 

entre aplicação e comercialização. No pasto o 

cuidado é o mesmo, há perigo de intoxicação dos 

animais, caso não seja considerado tal intervalo entre 
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a aplicação e utilização da pastagem. (BRASIL, 

2002) 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O setor agrícola ainda é um dos principais ramos 

de atividades que gera lucro para a economia 

brasileira, porém necessita de vastos espaços de 

terras para produzir, e justamente por isso, o impacto 

mais frequente são as derrubadas das florestas para a 

utilização de terras. Dessa forma, o nível de 

degradação da terra tem aumentado, tornando sua 

capacidade produtiva menos fértil e gerando 

impactos no meio ambiente.  

Para melhorar essa situação é necessário que o 

produtor tenha cuidados, como o descarte correto 

das embalagens e uso controlado do mesmo. Dessa 

forma, sugere-se a adoção da agricultura sustentável, 

que tem como objetivo proporcionar métodos, para 

contribuir com o meio ambiente, ajudando a 

solucionar ou diminuir os impactos ocasionados. 

 Com a implantação da agricultura sustentável, 

da adubação verde, com os cuidados devido no 

manejo e descarte correto das embalagens de 

agrotóxicos, seguindo as legislações vigente o 

produtor terá melhor produtividade e em 

consequência maior rentabilidade. 
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Resumo: Neste texto apresentamos os resultados de uma pesquisa exploratória realizada no decorrer da 

disciplina “Educação, Comunicação e Mídias” do curso de Educação Física da Universidade Federal de 

Goiás – Regional Catalão, que analisou as imagens do corpo que são expostas na internet com a intenção de 

perceber oportunidades do uso das mídias virtuais para instrumentalizar a prática dos professores de 

Educação Física nas atividades para discutir o corpo e a cultura corporal no capitalismo. Esse interesse pelo 

tema deriva da percepção de que na atualidade o corpo é elemento central na comunicação seja como 

consumidor, expositor ou mídia.  A metodologia utilizada foi uma pesquisa de cunho exploratório cujas etapas 

foram a revisão da literatura para seleção de artigos com os seguintes descritores: corpo e capitalismo, corpo 

e trabalho, adoecimento do corpo e consumismo. Na sequência foram selecionadas imagens na plataforma do 

Google com os mesmo descritores. Após a análise qualitativa das imagens foram definidas 03 categorias 

fundamentais: a) corpo-trabalho, b) corpo-adoecimento e c) corpo-consumo que geraram análise e reflexão 

dos pesquisadores, e posteriormente apresentamos as reflexões à turma da disciplina enriquecendo o 

processo. Os resultados indicam que a internet e as mídias virtuais projetam e proliferam visões críticas sobre 

o corpo no capitalismo criticando sua condição ora mercado e ora mercadoria e nesse vórtice perde 

características subjetivas de individualidade. As imagens encontradas e categorizadas podem ser âncora ao 

trabalho do professor por seu alto potencial visual e crítico. Dessa forma comprovamos que a relação da 

docência com as mídias e tecnologias contém potencial e pode auxiliar a Educação Física.  

 

Palavras-chave: Mídias; Corpo; Capitalismo; Docência; Educação Física. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Pode-se afirmar que o corpo carrega em si um 

histórico do percurso do indivíduo e as relações que 

estabelece com o meio através do convívio com o 

ambiente e o outro. O corpo traz em si impressas as 

marcas de vivências boas e ruins e as expõe ou não 

pois são dotadas de sentidos subjetivos. Nestes 

termos o corpo é linguagem.  

Além do campo da subjetividade o corpo foi ao 

longo da história das sociedades ocidentais 

recebendo marcas e interpretações com o intuito de 

moldá-lo ao pensamento e as necessidades de cada 

época. De modo mais impactante a modernidade ao 

estruturar modificações políticas, econômicas, 

sociais e culturais na sociedade no século XVIII 

orientou o surgimento corpos que expressavam os 

impactos das relações de poder, o aperfeiçoamento 

da sociedade e o controle das instituições. Os 

aspectos biológicos em franca valorização 

possibilitam análises sobre a funcionalidade, 

geometria e morfologia do corpo. Mais do que obra 

divina, o corpo vai sendo considerado uma máquina 

de engenharia perfeita. Não à toa, a sociedade numa 

perspectiva funcionalista tem no organismo sua 

inspiração de harmonia. 

Assim, o corpo paulatinamente tornou-se um 

instrumento político, social, cultural e histórico. Para 

muitos passou a ser tratado como repositório da 

força de trabalho que é mercadoria no capitalismo. 

Negociado e vendido como força o corpo do 

trabalhador se comportava a partir de técnicas 

corporais que são eficazes, tradicionais e passa a 

seguir uma imitação prestigiosa. Adotava técnicas 

semelhantes e moldadas em um princípio comum: a 

eficiência, rendimento e espetacularização da vida 

(MAUSS, 1974). 

Os meios de comunicação que entram em cena 

ao final do século XIX e explodem no século XX 

são outros elementos fundamentais na consolidação 
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desse modelo de corpo, de trabalhador. Para Le 

Breton (2003), o processo a comunicação influi no 

corpo mas adentra as mídias (meios de comunicação 

em massa), fazendo uma fusão do mundo real e do 

imaginário, transformando o privado em público, e 

alterando as relações entre o humano e o fictício.  

A educação necessita perceber o cenário que se 

coloca ao corpo e as interpretações dadas a ambos: 

cenário-realidade e corpo. A velocidade vertiginosa 

pela qual o pensamento, as ideias são colocadas e 

replicadas nas redes e mídias virtuais como blogs, 

vlogs e redes sociais implicam em crianças e jovens 

perdidos na tarefa essencial constituir-se perante a 

infinidade de parâmetros e discursos sobre o ser e o 

corpo. A priorização do consumo nos espaços 

virtuais também afeta as novas gerações, pois a 

condição de consumidor, afasta-os da condição de 

produtores de análise, de mundo e de si mesmos. Há 

que se atentar nesse panorama para o potencial das 

mídias e do professor. 

Numa vertente de pensamento as mídias ou 

espaços virtuais são apenas novos espaços nos quais 

o sistema capitalista adentra. Conforme Mendes 

(2008) “seus produtos são mercadorias, moedas de 

troca que visam à obtenção de grandes cifras, em 

outras palavras, lucro, pura e simplesmente” (p.25). 

Para outros como Garcia (1998) as mídias são 

possibilidades para diversas formas de comunicação, 

interação, educação.  

Tomando-se ambas as posições em 

consideração, ainda assim o que se eleva é o 

potencial das mídias. Para os professores elas podem 

significar um manancial de conteúdos, ferramentas, 

indagações. Por esse olhar é preciso pensar em 

formas de associar as mídias e a docência. No debate 

sobre o corpo e sobre como ele assume múltiplas 

leituras no capitalismo é hipótese plausível que as 

mídias sejam utilizadas pelo professor de Educação 

Física forjando aliança promissora. O 

desenvolvimento da pesquisa acena positivamente 

com essa perspectiva. As imagens contidas no 

espaço infinito da rede virtual, internet podem ter 

sua utilidade educativa e de formação crítica. 

 

2. METODOLOGIA  
 

A pesquisa teve caráter exploratório que tem 

como finalidade “desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias” (GIL, 2008, p.46). A 

escolha foi pautada pelo escasso tempo possibilitado 

por uma disciplina do curso. 

Foi delineada em três etapas: na primeira foram 

buscados artigos na plataforma do Google 

Acadêmico utilizando os descritores: corpo e 

capitalismo, corpo e trabalho, adoecimento do corpo 

e corpo e consumismo. Selecionamos alguns autores 

e produções da temática abordada para composição 

de um campo teórico inicial. Destaque para Coelho e 

Severiano (2007); Lima e Lima-Filho (2009); 

Ferreira (2015); Outtes (2016) e Castro (2001). 

Na sequência foram buscadas imagens na 

plataforma do Google Imagens com os mesmos 

descritores para conformação de um corpus de 

análise. Finalmente foi realizada a análise qualitativa 

das imagens objetivando captar os sentidos por elas 

transmitidos. A definição de uma análise qualitativa, 

se pautou em Gerhardt e Silveira (2008) que 

explicam que pelos métodos qualitativos não 

quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se 

submetem à prova de fatos, pois os dados analisados 

não são métricos (suscitados e de interação) e se 

valem de diferentes abordagens. 

Após as reflexões e análise inicial o texto do 

artigo com discussão de resultados foi socializado 

para debate em sala de aula na disciplina de 

Educação, Comunicação e Mídias do curso de 

Educação Física da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Catalão. Nesta etapa os resultados foram 

adensados e melhor fundamentados e essas 

contribuições foram acrescentadas ao texto em tela.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Categoria 1 – Corpo-Trabalho 

 

A categoria “Corpo-Trabalho” foi criada e 

analisada a partir das imagens indicadas na figura 

abaixo que fornecem possibilidades para refletir 

sobre os impactos do trabalho no corpo do 

trabalhador. Fundamentam nossa análise Coelho e 

Severiano (2007) por apontarem que nas fases 

inicias da sociedade capitalista emergem olhares 

para ao corpo enquanto corpo-máquina e corpo-

indivíduo, sobretudo originados em Descartes que 

admite uma funcionalidade instrumental dada ao 

corpo. 

Figura 1: Exploração          Figura 2: Sobrecarga 

 
Fonte: Viana (2013)           Fonte: Prado (2017) 

 

Figura 3: Máquina-Corpo 

 
Fonte: Herrera (2013) 
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A partir da figura 1 que mostra um homem com 

o cérebro aberto guiou a problematização a partir da 

percepção de como a face do trabalhador revela 

sofrimento, tristeza, exaustão. Haveria neste tipo de 

trabalhador além de cansaço físico um enorme 

cansaço psicológico. Também seria possível discutir 

sobre as cobranças e exigências relativas ao 

rendimento e à supervisão a partir da interpretação 

vinda do homem que produz um movimento de 

açoite no cérebro aberto. Com tamanha cobrança no 

trabalho pela produção o trabalhador está submetido 

a grandes esforços que muitas vezes seu corpo e 

mente já não suportam o que acarreta em um 

cansaço, exaustão e desgaste físico e psicológico. 

Isso revela uma relação de exploração e dominação 

dos patrões sobre seus funcionários. 

A figura 2 que mostra o homem carregando uma 

pilha de papéis poderia fomentar o debate sobre a 

forma como o trabalhador está preso (correntes) ao 

seu trabalho e como há a sobrecarga de tarefas (pilha 

que carrega). O relógio no lixo poderia amparar a 

reflexão sobre os direitos trabalhista que não são 

respeitados pelos patrões e um dos motivos para a 

aceitação dessas condições seria o desemprego.  

Finalmente há a figura 3 do corpo-máquina, 

moldando um rosto de borracha. Esta imagem 

causou na aula de socialização do texto um debate 

dos mais interessantes. Para alguns o que se destaca 

é a noção de que o corpo do trabalhador no 

capitalismo é visto como uma máquina que tem a 

função de produzir e gerar lucros. Assim o corpo do 

trabalhador é entendido como parte de uma 

dimensão racionalista. Para outros colegas a referida 

imagem expressa que o sonho do homem-máquina, é 

voltar a ser humano, em que as relações devem ser 

modificadas entre patrão e trabalhador.  E houve 

ainda aqueles que interpretaram a figura como a 

máquina que molda o humano, ou seja, há um 

domínio total da máquina, assim o excesso de 

trabalho está desumanizando o ser humano. Todas as 

análises sobre a imagem instigam a pensar 

criticamente acerca do trabalho e não houve 

dificuldade neste sentido. 

 

3.2.  Categoria 2 – Corpo-Adoecimento 

 

Há um acúmulo de produções que tratam da 

questão do adoecimento pelo trabalho.  Percebe-se 

que a maioria parte do princípio de que o atual 

modelo de sociedade que é capitalista age no sentido 

de submeter as ações cotidianas e nisso está incluso 

o trabalho a lógica da produtividade, do consumo e 

do lucro senão das três. É uma lógica pela qual o 

corpo cansa, sofre e adoece. O corpo pede socorro 

em silêncio preso entre muros invisíveis erigidos por 

cobranças, explorações e censuras. Esse 

adoecimento que pode ser camuflado aflige o 

trabalhador deixando-o vulnerável, fraco, cansado, 

desmotivado enfim doente. 

Autores como Lima e Lima-Filho (2009) 

discorrem sobre o adoecimento docente salientando 

que ele surge a partir do momento em que o trabalho 

gera tensão e desprazer e se manifesta nas 

patologias. Constatam que o adoecimento docente 

pode ser multifatorial pois envolve fatores 

psicológicos, biológicos, políticos, sociais, históricos 

e culturais e que as condições oferecidas no 

ambiente de trabalho agem na definição das 

patologias e adoecimentos. 

 Ferreira (2015) ao discutir os impactos da 

Síndrome de Burnout na vida do indivíduo alerta 

para o fato que ela é provocada pela repetitiva e 

constante pressão psicológica e emocional associada 

ao ambiente de trabalho, resultando em um estresse 

crônico. E Outtes (2016) aponta o adoecimento 

físico na vida do trabalhador, em que o grande vilão 

dos trabalhadores continua sendo a LER/Dort (lesão 

por esforço repetitivo e doença osteomuscular 

relacionada ao trabalho). Foram encontradas a 

figuras que emitem a percepção dessas situações e 

condições. 

 

Figura 4: Burnout               Figura 5: Exaustão 

 
Fonte: Ozaí (2015)                  Fonte: Ferreira (2015) 

 

Figura 6: LER-Dort 

 
Fonte: Marco (2012) 

 

A figura 4 revela o corpo do trabalhador exausto 

física e psicologicamente. Sensibilizaria os alunos 

para a carga emocional, psicológica e física que 

atinge os profissionais que dependem do trabalho 

mental. E isso poderia levar a análise do trabalho 

docente no qual os professores são submetidos a 

uma intensa jornada de trabalho que se estende para 

além do horário de aula. Estaria ele corrigindo 

provas?  

A figura 5 expressa uma cabeça tomada por 

sensações ou ideias de esgotamento, exaustão, medo, 

desespero. Palavras como interatividade, 

intelectualidade, rapidez, pró-atividade, versatilidade 

orientam nossa mente para que seja constantemente, 

flexível, focada e competitiva e que tenha além de 
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tudo isso a chamada competência emocional. Assim, 

estabelece-se um modelo de trabalho mental padrão 

inatingível e esgotante. Há um quê de anonimato na 

imagem que leva a refletir como a convivência com 

pessoas nesta condição de opressão extrema pode ser 

totalmente imperceptível em alguns casos. Nas 

discussões em sala muitos trouxeram exatamente 

essa percepção ponderando que a negação do 

transparecer fraqueza e exaustão leva o corpo a uma 

constante atuação para o mundo externo. Foi notado 

que as pessoas da figura mantem a cabeça erguida a 

despeito do que de modo negativo lhe toma o 

pensamento. Algo que sensibiliza quem analisa com 

mais cuidado a imagem. 

A Síndrome de Burnout ressurge na discussão 

da figura pois leva a um estado de estresse crônico e 

tensão emocional (FERREIRA, 2015). Essa 

síndrome é ocasionada por condições desgastantes 

que podem ter efeitos múltiplos no indivíduo como a 

agressividade, isolamento, impaciência, depressão, 

ansiedade, baixa estima, mudanças de humor, 

dificuldade de concentração, lapsos de memória, 

dores de cabeça e enxaquecas, insônia, pressão alta, 

dores musculares, falta de apetite e sudorese. 

Na figura 3 é o excesso de trabalho e a 

periculosidade laboral que se destaca nas análises. 

Há ali representado um grupo que sem descanso 

adequado e segurança adoece e se lesiona 

constantemente. É o adoecimento comum de toda 

classe trabalhadora que está relacionado diretamente 

ao ato repetitivo, ao trabalho sem equipamento 

individual de proteção (EPI). Pesquisas rápidas 

revelaram que as consequências do alto ritmo de 

trabalho geram intensas dores as quais demoram 

aparecer, sendo que muitos dos indivíduos acabam 

não tendo condições de voltar ao trabalho.  

Ainda sobre a questão do corpo-adoecimento 

pelo trabalho dados estatísticos apontados por Outtes 

(2016), afirmam que as doenças causadas pelo 

trabalho foram reconhecidas somente após a década 

de 70 e passaram a ser tratadas de doenças 

ocupacionais, uma vez que aumentaram o contato 

com agentes físicos, químicos e térmicos associados 

ao crescimento da indústria no Brasil. Além das que 

causavam desvios posturais incorrigíveis, em função 

de longas horas trabalhadas diante dos 

computadores. 

Isso potencializa a reflexão sobre como o 

adoecimento físico está em todos os setores 

trabalhistas. Os riscos para aqueles que realizam os 

mesmos movimentos, sem condições e suportes 

ergonômicos como cadeiras, mesas, apoio para 

teclados, esteiras, por exemplo. É nessa lida que se 

originam os diversos tipos de dores como, hérnias e 

a depressão. A partir da década de 1980 a ansiedade 

teve um grande aumento percentual de 14%, para 

18% em 2011, segundo Outtes (2016). 

 

3.3. Categoria 3 – Corpo – Consumo 

 

Para analisar essa categoria foi utilizada a 

contribuição advinda do estudo de Castro (2001) que 

indica que a relação entre corpo e consumo se dá 

devido a modernidade em que um novo padrão de 

beleza e a ação das indústria de cosméticos e a mídia 

(ambas em franca expansão) contribuem para que as 

mulheres valorizem exageradamente o corpo objeto. 

É essa pressão que resulta em modificações que 

tocam a essência-identidade e que acarretam danos 

psíquicos físicos e emocionais. 

 

Figura 7:Padrão           Figura 8: Bombardeamento  

  
Fonte:Neves (2014)     Fonte: Sergeevna (2014) 

 

Figura 9: Mercantilização do corpo 

 
Fonte: Gregori (2014) 

 

A figura 7 revela o poder das super modelos 

como Gisele Bündchen. A análise imediata é de que 

a mensagem transmitida para o consumidor é que se 

ele (a) comprar o que Gisele ficará com o corpo 

igual ao dela. Algo como para ter o corpo perfeito é 

preciso usar determinada lingerie. Compra-se a peça 

desejando o corpo. Vende-se, portanto, o corpo. 

Inatingível, portanto. 

É figura que evoca o debate sobre como as 

celebridades são ferramentas das grandes mídias e 

como produzem a ideia de corpo perfeito. 

Interessante que houve quem lembrasse que nem 

sempre é de fato um corpo saudável pois no caso das 

supermodelos quase sempre o Índice de Massa 

Corporal (IMC) está abaixo dos parâmetros 

mínimos. Castro (2001) indica que “assim como 

podemos considerar a beleza como um associado à 

civilização, o culto ao corpo é aspecto intimamente 

ligado à constituição do moderno” (p.22).  

Quanto a figura 8 a turma contribuiu apontando 

que a imagem do homem parece estar estática como 

que sem ação devido ao bombardeamento de 

mensagens por diferentes mídias. Imaginou-se a 

infinidade de regras e sugestões e anúncios sobre os 

mais variados assuntos como saúde, beleza, estética, 

comércio, trabalho, estudo, vestibular entre outros.  
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Alguns colegas da turma inferiram que o 

homem está sendo o alvo das mídias. Outros viram o 

fundo circular como uma espécie de hipnose que 

justifica a posição estática. Houve quem apontasse 

que os braços querem pegar o homem, querem 

chamar a atenção dele. Outro aspecto levantado é 

que a mídia escrita (o jornal) está mais longe do 

rapaz (diretamente relacionado a perda de espaço 

das mídias impressas) já a televisão e o rádio o 

influenciam mais, pois estão mais próximos de sua 

mente. Essa interpretação gerou debate sobre o 

poder de alienação das mídias como a televisão, 

rádio e internet. 

O ultimo bloco temático do corpo-consumo está 

representado na figura 9 que mostra o casamento 

produzido peja junção da imagem de mulheres 

bonitas e seminuas com a cerveja. É a manifestação 

mais clara do uso do corpo em razão do consumo. 

Nesse sentido há a deturpação da condição feminina 

que passa a ser vista como “gostosa” em associação 

a bebida ou vice-versa já que o que se ouve é que há 

a “loura gelada” e é ela que é gostosa.  

Houve quem disse que é por essa projeção que 

as mulheres desejam o padrão musa de cerveja como 

algo a ser atingido. Loura e gostosa. É perceptível o 

que coloca Silva (2014) ao afirmar que as mulheres 

são exploradas pelo seu lado erótico, e usadas como 

instrumento para a venda do produto, este 

consumido em grande parte por homens. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Diante da realização da pesquisa e de sua 

conclusão conclui-se que de fato as imagens do 

corpo e sobre o corpo no meio virtual são potenciais 

instrumentos para a atuação do professor de 

educação física. O primeiro grupo de imagens, 

pertencente a categoria 1 corpo-trabalho, instigou 

pesquisadores e colegas de turma a refletirem sobre 

os impactos do trabalho no corpo do trabalhador.  

Do segundo grupo de imagens da categoria 2 

corpo-adoecimento, surgiu oportunidade para que as 

questões do adoecimento do corpo que se submete, 

ou seja, das consequências do trabalho na 

modernidade. Já o terceiro grupo de imagens que se 

relacionam a categoria corpo-consumo fomentou a 

reflexão sobre o uso do corpo nas relações de 

consumo, compra, venda. É impactante perceber e 

problematizar que o corpo se torna mercadoria, 

cheio de rótulos crivados via consumo. 

Sim, o corpo produz e alimenta o mercado, 

consome e fornece subsídio para que o modelo 

capitalista se mantenha consolidado. O corpo 

trabalha em condições desumanas, sendo submetido 

a hierarquias desumanas.   

Há sobre o corpo do trabalhador uma miríade de 

cobranças que levam ao adoecimento tanto físico 

quanto psicológico que ocorre em todos os âmbitos 

sociais e entre todas as categorias de trabalhadores, 

inclusive na escola, onde destacamos o professor de 

Educação Física. 

Enfim o que se deseja frisar aqui é que o 

professor de Educação Física que deve selecionar 

quais conteúdos trabalhar pode utilizar o trabalho 

com imagens para iniciar as mais variadas 

discussões. O corpo-consumo, corpo-trabalho e 

corpo-adoecimento são temas presentes, recorrentes 

e urgentes. 

Diante dos apontamentos aqui tecidos indica-se 

que a internet e as mídias virtuais projetam e 

proliferam visões críticas sobre o corpo no 

capitalismo, criticando sua condição ora mercado e 

ora mercadoria e nesse vórtice perde características 

subjetivas de individualidade. As imagens 

encontradas e categorizadas podem ser âncora ao 

trabalho do professor por seu alto potencial visual e 

crítico. Dessa forma comprovou-se a relação 

profícua que pode haver entre a docência na 

educação física e as mídias e tecnologias.  
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Resumo: Um subsistema de ampla importância para o setor da construção civil, são as fôrmas e os escoramen-

tos. As fôrmas são estruturas temporárias que molda o concreto fresco e resiste as ações originárias das cargas 

variáveis procedentes das pressões originadas pelo lançamento do concreto, permanecendo assim, até que se 

torne autoportante. A NBR 15.696 (2009) caracteriza os escoramentos como estruturas provisórias com a fun-

ção de resistir e transmitir todas as ações das cargas permanentes e variáveis resultantes do lançamento do 

concreto, para as bases de apoio. As construtoras brasileiras têm-se preocupado com o custo dessa etapa, isto 

é, com a participação das fôrmas no custo de estruturas de concreto armado que, de acordo com alguns autores 

e Tabelas de Composições de Preços para Orçamento e Obras, o valor pode variar entre 40% e 50% de seu 

custo. A descrição dos sistemas de  fôrmas  é  um  dos  temas  abordados  na  etapa  de  projeto  para  produção,  

onde  os  sistemas  mais  utilizados  são:  sistema  modular  e  sistema  tramado.  Buscando  contribuir  para  o  

aperfeiçoamento  da  execução  de  fôrmas  e  escoramento  de  estruturas  em  concreto  armado,  este  trabalho  

tem  como  objetivo  principal  realizar  um  estudo  aplicado  do  Manual  SH  de  Fôrmas  e  Escoramentos  

Metálicos,  com  ênfase  na  utilização  de  madeira  enquanto  principal  material.  Através  das  diretrizes  

compreendidas  neste  manual,  pretende-se  aplica-las  em  um  exemplo  prático  de  dimensionamento  de  

fôrmas  de  madeira.  Sendo  assim,  espera-se  ao  final  do  estudo,  um  entendimento  mais  completo  acerca  

da  norma  brasileira  de  fôrmas  e  escoramentos  para  estrutura  de  concreto,  conhecer  e  aplicar  as  

diretrizes  do  Manual  SH,  em  um  exemplo  prático  de  dimensionamento  de  fôrmas  de  madeira  para  

vigas,  pilares  e  lajes  e  seus  respectivos  escoramentos.   

 

Palavras-chave:  Fôrmas,  Escoramentos,  Produção,  Custos. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO   
 

Quando  o  assunto  se  trata  de  construir  um  

edifício  e  planejar  cada  etapa  a  ser  executada,  

cada  detalhe  deve  ser  analisado  e  pensado  antes  

da  sua  efetivação.  E dentro desse planejamento é 

importante considerar os subsistemas que fazem parte 

de uma edificação. Um subsistema de grande relevân-

cia para a construção civil são as fôrmas, foco do es-

tudo de muitos autores (ARAÚJO, 2000; CRUZ, 

2000;  SOUZA, 1996; CRISTIANI, 1995; MASCA-

RENHAS, 1993; PETERS, 1991;  ALDANA, 1991; 

MOLITERNO 1989; FAJERSZTAJN, 1987; PFEIL, 

1987; RICHARDSON, 1986; RICOUARD, 1980 

apud FREIRE; SOUZA, 2001), demonstrando a sua 

grande  importância para a construção civil, tanto no 

Brasil quanto no exterior  De acordo com a NBR 

15696 (2009, p. 2) as fôrmas são estruturas temporá-

rias que  molda o concreto fresco resistindo as ações 

oriundas  das cargas variáveis vindas das pressões 

ocasionadas pelo lançamento do concreto, permane-

cendo assim, até que se torne autoportante. Essa 

mesma norma caracteriza os escoramentos como es-

truturas provisórias com a função de resistir e trans-

mitir todas as ações das cargas permanentes e variá-

veis, resultantes do lançamento do concreto para as 

bases de apoio (FREIRE; SOUZA, 2001). 

Uma preocupação sentida pelas construtoras é o 

custo dessa etapa, isto é, a participação das fôrmas no 

custo de estruturas de concreto armado. Segundo os 

índices do TCPO (2012), Tabelas de Composições de 

Preços para Orçamento e Obras, o valor pode variar 

entre 40% e 50% de seu custo. 

A caracterização dos sistemas de fôrmas é um dos  

temas  abordados  na  etapa  de  projeto  para  

produção.  Os  sistemas  mais  utilizados  são:  sistema  

modular  e  sistema  tramado.  O  sistema  modular  é  

realizado  por  painéis  modulares  que  possuem  sua  

própria  estruturação  e  são  associados  através  de  

grampos  ou  clips,  onde  a  estrutura  pode  ser  de  

aço,  alumínio  ou  plástico  e  o  molde  de  chapa  de  

compensado,  plástico  ou  aço.  O  sistema  tramado,  

caracteriza  –  se  pelo  cruzamento  de  elementos  

longitudinais  e  transversais.  No  caso  das  fôrmas  
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de  pilares  e  paredes,  o  sistema  tramado  consiste  

na  associação  de  elementos  verticais  e  horizontais,  

em  dois  planos  paralelos,  compondo  parte  do  

travamento  das  fôrmas.  Os  elementos  da  trama  

podem  ser  de  madeira  ou  metal  (ARAÚJO;  

FREIRE,  2004). 

Pesquisas  realizadas  no  mercado  paulista  

quanto  à  execução  de  estruturas  de  edifícios  (com  

amostragem  de  207  obras  e  9,4  milhões  de  área  

construída,  em  2001),  apontaram  que  o  sistema  

estrutural  mais  utilizado  (51,2%),  foi  de  estrutura  

reticulada.  O  sistema  estrutural  reticulado  é  aquele  

cuja  as  lajes  se  apoiam  em  vigas,  e  as  vigas  em  

pilares,  esse  sistema  é  o  mais  comum  em  

edificações  residenciais  brasileiras.  As  vigas  são  

bem  definidas  geometricamente  e  normalmente  são  

alinhadas  entre  pilares;  porém,  existem  situações  

onde  vigas  secundárias  se  apoiam  em  vigas  

principais,  e  estas  em  pilares.  Os  quais  45,4%  das  

obras  optaram  por  fôrmas  pré-fabricadas  em  

madeira  e  36,8%  das  obras  optaram  por  fôrmas  

em  madeira  confeccionada  na  obra  (FREIRE;  

SOUZA,  2001). 

A  ênfase é na velocidade executiva, na  

capacidade  de  atender  as  exigências  de  segurança  

do  trabalho,  no  dimensionamento  do  sistema  mais  

adequado  à  realidade  da  obra  e  no  número  de  

reutilizações  do  material  empregado.  Contribuir  

para  a  melhora  deste  processo  é  o  principal  

objetivo  desta  pesquisa. 

 

2. REVISÃO 

 

2.1. NBR 15.696:2009 – Norma Brasileira de fôr-

mas e escoramentos para estruturas de  con-

creto – Projeto, dimensionamento e procedi-

mentos executivos 

 

A NBR 15696 (2009) define requisitos mínimos 

para a execução de projetos e montagem de estruturas 

de fôrmas e escoramentos como: obrigatoriedade de 

projetos de fôrmas, escoramentos e reescoramento, 

recomendações para projetos e uso de manuais 

técnicos, além de definições de carga e sobrecarga a 

serem adotadas para o cálculo, ou seja, sobrecargas  

mínimas de 2,0 KN/m2; ação do vento mínima de 0,6  

KN/m2; esforços horizontais e pressão do concreto. O 

limite para as deformações deve ser de 1 + L/500, ou 

seja, quanto maior o vão entre apoios, maior a  

exigência de deformação limite, onde L é o 

comprimento do vão entre apoios. 

Segundo a ABRASFE (2010), no momento da  

execução das estruturas provisórias de fôrmas e 

                                                           
 CIB – Conseil  International  du  Bâtiment 

 
 CSTC  –  Center  Scientifique  et  

Technique  de  la  Construction. 

escoramentos, deve-se obter cuidados na montagem, 

cuidados na concretagem e cuidados na desmontagem  

e retirada, bem como cuidados no uso de madeira para  

que reaproveitamentos possam ser feitos. Os anexos 

da norma trazem informações importantes, nos quais 

estabelecem critérios para a execução das fôrmas e 

escoramentos, parâmetros mínimos a serem 

considerados, verificações que devem constar no 

projeto, critérios para os cálculos, equipamentos 

industrializados e ensaios. 

 

2.2.   Relevância  econômica 

 

Segundo Assahi (2005), a  execução  da  estrutura  

no  processo  tradicional  de  edifícios,  considerando  

elementos  estrururais  moldados  “in-loco”),  sempre  

faz  parte  do  caminho  crítico  na  composição  do  

cronograma  físico.  Desconsiderando-se  alguns  

casos  atípicos,  a  execução  da  estrutura  consome,  

aproximadamente,  50%  do  prazo  total  de  

execução.  Por  sua  vez,  a  fôrma  é  responsável  por  

60%  deste,  concluindo-se  que  ela  consome  30%  

do  prazo  total  do  empreendimento.  Ou  seja,  as  

atividades  de  montagem  da  fôrma  são  responsáveis  

por,  aproximadamente  30%  do  caminho  crítico  do  

cronograma  físico,  elegendo-se  uma  das  atividades  

de  maior  influência  no  prazo  de  execução  de  

qualquer  empreendimento  civil  com  estrutura  em  

concreto  armado. 

Sob  o  ponto  de  vista  econômico,  Resende  

(2010)  detalha  a  importância  significativa  do  

serviço  de  fôrmas.  A  literatura  enfatiza  estes  

custos,  por  meio  de  estudos,  que  demonstram  

quanto  o  custo  destes  sistemas  é  importante  no  

processo  da  construção.  A  Tabela  1  ilustra  o  custo  

do  sistema  de  fôrmas  em  obras  com  relação  ao  

custo  total  da  estrutura  de  concreto. 

 

Tabela 1 – Estudos publicados, autores e respectivos 

anos, relacionando o  custo  do  sistema  de  fôrmas  

em  obras  com  relação  ao  custo  total  da  estrutura  

de  concreto. 

Autor/  Ano Custo(%) 

Barros e Melhado (2006) 35%  a  50% 

CSTC  (1973) 40%  a  60% 

CEB (1976) 30%  a  50% 

CIB (1985) 35%  a  50% 

Hurd  (1995) 35%  a  60% 

Maranhão  (2000) 40%  a  60% 

Nazar  (2007) 45% 

Fonte:  Resende (2010). 

 
 CEB  –  Comite  Euro-International 
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A  necessidade  de  um  projeto  de  fôrmas  vai  

se  impondo,  assim  como  a  do  controle  tecnológico  

do  concreto,  ou  a  do  projeto  estrutural.  Desta  

forma,  o  conhecimento  do  sistema  de  fôrmas  para  

estrutura  de  concreto  armado  é  parte  fundamental  

para  a  melhora  de  seu  entendimento. 

 

2.3.   Sistema  de  fôrmas  para  estrutura  de  

concreto  armado 

 

A  definição  de  sistema  de  fôrmas  baseia-se  

na  definição  de  sistema,  que  é  entendido  como  

sendo  a  combinação  de  um  conjunto  de  peças  

integradas,  atendendo  a  uma  função  específica.  

Portanto,  sistema  de  fôrmas  consiste  em  um  

conjunto  de  elementos  combinados  em  harmonia  

com  o  objetivo  de  atender  às  funções  a  ele  

atribuídas (ARAÚJO;  FREIRE,  2004). 

  Neste  sentido,  segundo  Freire  e  Souza  

(2001),  o  sistema  de  fôrmas  visa: 

 moldar  o  concreto; 

 conter  o  concreto  fresco  e  sustentá-lo  até  

que  tenha  resistência  suficiente  para  se  

sustentar  por  si  só; 

 proporcionar  à  superfície  do  concreto  a  

textura  requerida; 

 servir  de  suporte  para  o  posicionamento  

da  armação,  permitindo  a  colocação  de  

espaçadores  para  garantir  os  cobrimentos; 

 servir  de  suporte  para  o  posicionamento  

de  elementos  das  instalações  e  outros  

itens  embutidos; 

 servir de estrutura provisória para as ativida-

des de armação e concretagem, devendo re-

sistir às cargas provenientes do seu peso  

próprio,  além  das  de  serviço,  tais  como  

pessoas,  equipamentos  e  materiais; 

 proteger  o  concreto  novo  contra  choques  

mecânicos;  e 

 limitar  a  perda  de  água  do  concreto,  fa-

cilitando  a  cura. 

 

Estes autores  salientam  que  o  sistema  de  

fôrmas  pode  ser  dividido  em  três  partes  básicas: 

 

a) MOLDE 

 

É  a  parte  do  sistema  que  dá  a  forma  à  peça,  

estando,  portanto  em  contato  com  a  superfície  do  

concreto.  Normalmente  é  composto  por  painéis,  

que  podem  ser  estruturados  ou  não.  Os  painéis  

estruturados  são  os  que  possuem  peças  

complementares  para  o  enrijecimento  fixado  

permanentemente;  já  os  não  estruturados,  não  

possuem nenhum elemento fixado  permanentemente. 

 

b) CIMBRAMENTO 

 

É  o  conjunto  de  elementos  que  absorve  ou  

transfere  para  um  local  seguro  as  cargas  que  

atuam  nas  fôrmas.  Pode  ser  dividido  em  quatro  

grupos: 

 escoramento:  peças  verticais  sujeitas  aos  

esforços  de  compressão; 

 vigamento:  peças  horizontais  sujeitas  a  

esforços  de  flexão  originados  por  carre-

gamentos  verticais; 

 travamento:  peças  verticais  ou  horizontais  

sujeitas  a  esforços  de  tração  e/ou  flexão  

originados  por  carregamentos  horizontais;  

e 

 mãos-francesas:  peças  inclinadas  para  

contenção  horizontal. 

 

c) ACESSÓRIOS 

 

É o conjunto de peças que auxiliam o 

desempenho das outras. 

 

2.4.   Fôrmas:  caracterização 

 

Para dividir os sistemas de fôrmas e  escoramen-

tos, são estabelecidos critérios, sendo,  primeiramente 

o grupo de elementos estruturais a serem moldados e, 

em seguida a modulação dos painéis. O primeiro cri-

tério divide as  fôrmas  em  dois  grandes grupos: um 

formado por  elementos  verticais  (pilares e paredes) 

e o outro por elementos  horizontais (lajes, vigas e es-

cadas). O segundo  critério se divide em relação ao 

que já  é  existente  no  mercado  de  fôrmas  tendo:  

de  um  lado,  os  sistemas  modulares,  compostos  

por  módulos  pré-fabricados  em  metal  ou  plástico,  

altamente  industrializados  e  associados  ao  cimbra-

mento  menos  intenso,  já  o  sistema  tramado,  pos-

sue  vigamento  ou  travamento  na  forma  de  um  

conjunto  de  peças  longitudinais  e  transversais  que  

se  cruzam,  associados  a  painéis  com  escoramento  

considerável  e  sem  padronização  (FREIRE;  

SOUZA,  2001).   

A  Figura  1,  apresenta  o  esquema  de  divisão  

do  sistema  de  fôrmas  mencionado. 
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Figura 1 – Divisão esquemática dos sistemas de 

fôrmas. 

 
Fonte:  Freire  e  Souza  (2001). 

 

2.5.   Fôrmas:  escolha  do  sistema 

 

  Dentre  todos  os  sistemas  de  fôrmas,  o  sis-

tema  de  madeira  é  o  mais  antigo  e,  apesar  das  

inovações  no  setor,  atualmente  ainda  é  o  mais  

utilizado,  principalmente  em  pequenas  construções,  

porém  diversos  outros  materiais  e  processos  sur-

giram  no  mercado  de  madeira  para  melhor  atender  

as  necessidades  de  cada  construtora,  visando  a  

rapidez  nos  prazos  e  menores  custos,  além  da  

pressão  por  menor  geração  de  resíduos. 

Muitas  são  as  razões  para  as  fôrmas  de  ma-

deira  ter  seu  uso  mais  difundido  na  construção  

civil,  porém  pode-se  destacar  algumas  como: 

 A utilização de profissionais de treinamento 

relativamente  fácil  (carpinteiro). 

 O uso de equipamento e complementos 

pouco complexos e mais baratos (cerras 

manuais e mecânica, furadeira, martelos, 

etc). 

 Boa resistência a impactos e ao manuseio 

(transporte e armazenagem). 

 Ser de material reciclável e possível de ser 

reutilizado. 

 Apresentar características físicas e quími-

cas condizentes com o uso (mínima varia-

ção dimensional devido a temperatura,  não  

tóxica). 

 

A  Figura  2  apresenta  um  exemplo  de  fôrmas  

de  madeira  utilizadas  nas  construções  civis. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fôrmas de pilar de madeira para 

modelagem do concreto armado. 

 
Fonte:  Equipe  da  obra  (2014). 

 

Uma  das  desvantagens  quanto  ao  uso  de  ma-

deira  como  elemento  de  sustentação  e  de  molde  

para  concreto  armado  é  que  se  refere  ao  tipo  de  

obra  e  condições  de  uso,  como  por  exemplo:  

pouca  durabilidade,  pouca  resistência  nas  ligações  

e  emendas,  grandes  deformações  quando  submeti-

das  a  variação  bruscas  de  umidade,  e  ser  infla-

mável. 

 

2.6.   Manual  SH 

 

O  Manual  SH  de  Fôrmas  para  Concreto  e  

Escoramentos  Metálicos,  segundo  o  Eng.  Francisco  

Paulo  Graziano,  é  um  material  técnico  que  

preenche  uma  lacuna  importante  sobre  o  assunto  

e  é  oportuno  pelo  momento  que  a  construção  civil  

vive,  em  que  a  carência  por  informação  e  

formação  de  todos  os  profissionais  da  cadeia  

produtiva  da  construção  civil  se  faz  ainda  mais  

necessária,  devido  às  flutuações  que  se  passa  o  

setor  (SH,  2008). 

A sigla SH surgiu do nome da Fundação Servicon 

Hunnebeck fundada em 1969, passando então em 

1981, a obter  somente  como  nome,  SH.    A equipe 

SH oferece diversos produtos para fôrmas e 

escoramentos, tanto para locação quanto para vendas. 

O presente  manual  apresenta  quinze  

capítulos  e  aborda  não  somente  as  fôrmas  e  

escoramentos  utilizados  em  edificações,  mas  

também  reservatórios,  barragens,  pontes  e  até  

casas  populares  em  paredes  de  concreto. 
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3. METODOLOGIA   
 

Trata-se de  uma  pesquisa  qualitativa  descritiva,  

que  emprega  principalmente  a  aplicação  de  

conceitos,  cujos  principais  objetivos  consistem  em  

"expandir  e  generalizar  teorias  e  análises,  sem,  

todavia  enumerar  frequências"  (YIN,  1994).  O  

estudo  conceitual  com  aplicação  prática  terá  

enquanto  principal  referência  o  Manual  SH  de  

Fôrmas  e  Escoramentos  Metálicos  (SH,  2008). 

 

4. RESULTADOS  E  DISCUSSÃO   
 

Os resultados esperados relativos ao 

desenvolvimento deste trabalho podem ser listados  

como  sendo: 

 melhorar  o  entendimento  acerca  da  norma  

brasileira  de  fôrmas  e  escoramentos  para  

estruturas  de  concreto,  NBR  15.696  

(2009); 

 conhecer  o  Manual  SH  (SH,  2008),  uma  

das  principais  referências  bibliográficas,  

disponibilizada  por  empresas  do  setor,  so-

bre  dimensionamento  de  fôrmas  e  esco-

ramento; 

 aplicar  as  diretrizes  do  Manual  SH  (SH,  

2008)  em  um  exemplo  prático  de  dimen-

sionamento  de  fôrmas  de  madeira  para  

pilares,  vigas  e  lajes.  Incluindo  o  respec-

tivo  escoramento; 

 contribuir  no  processo  executivo  desta  ti-

pologia  de  serviço  no  sentido  de  se  rea-

lizar  a  gestão  da  produção  com  base  em  

diretrizes  estabelecidas  previamente  em  

projeto. 

                                                                               

5. CONSIDERAÇÕES  FINAIS   
 

Espera-se que  a  aplicação  prática  das  diretrizes  

do  Manual  SH  (SH,  2008)  no  dimensionamento  

de  fôrmas  de  madeira  para  pilares,  vigas  e  lajes  

(incluindo  o  escoramento)  seja  um  instrumento  útil  

para  a  melhoria  contínua  dos  sistemas  de  gestão  

da  produção  de  estruturas  de  concreto  e  contribua  

na  adequação  da  transmissão  dos  conhecimentos  

dessa  área  da  engenharia,  por  meio  dos  resultados  

desta  pesquisa. 
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Resumo: Quando definimos controle percebemos que ele é um esforço sistemático para obtenção de 

informações em relação a execução das atividades da organização. Sistematizar o conhecimento produzido 

acerca de uma das funções da administração, o controle. As etapas realizadas para executar a atual pesquisa 

foi: seleção da temática, levantamento bibliográfico preliminar, identificação do problema, preparação do 

plano provisório de assunto, rastreio das fontes, leitura do levantamento bibliográfico, fichamento, 

sistematização lógica do assunto, e por último a desenvolvimento escrito do texto. A palavra controle pode ser 

subtendida por diversos significados em Administração, o que leva a perceber que dentro de uma função existem 

diversas formas de como utilizar. É importante notar que diversos autores alocam as funções em sequência, 

formando um ciclo de elementos interligados. De tal modo, que definem de maneira clara quando contrapostas, 

assim agindo juntas podem ter melhores benefícios ao serem usadas individualmente, sem que aja o controle as 

outras funções podem perder a sua maneira de existir. É evidente a importância da administração em diversos 

serviços, inclusive na profissão da enfermagem pois como supracitado o controle entra como um auxílio a 

profissão, agindo no processo de planejamento e controle das ações futuras e de rotina, de forma que os 

profissionais da saúde tenham dimensão do seu trabalho e objetivo proposto.  

 

Palavras-chave: Organização. Controle. Saúde. 

___________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A todo momento em uma organização deve-se 

realizar alguns questionamentos, a fim de 

descobrirmos como “estamos indo” e “a que ponto 

estamos”. Assim é evidente a importância da 

existência de uma função administrativa que vai 

avaliar, medir, monitorar e assegurar que os 

objetivos sejam alcançados e que essas questões 

sejam respondidas (CHIAVENATO, 2010). 

Para que se chegue em um objetivo e execução 

de determinada atividade é necessário que exista 

um sistema de controle eficaz. Assim, as metas que 

foram traçadas no planejamento não serão 

desviadas e se forem, serão corrigidas ainda em 

tempo (SOBRAL; PECI, 2008). 

Todas as ações humanas são carentes de 

controle, sendo assim algo universal. Quando uma 

pessoa dança, dirige um carro, ou escreve uma carta 

por exemplo o controle é exercitado a todo o 

momento, assim, guiando e efetuando as correções 

durante o caminho. De modo geral ele tem um 

significado de frear, cercear, regular, verificar ou 

conferir, e na administração se liga à aplicação 

dessas definições em busca de uma meta 

(CHIAVENATO, 2010). 

Quando definimos controle percebemos que ele 

é um esforço sistemático para obtenção de 

informações em relação a execução das atividades 

da organização. Assim, tornam os planos 

estabelecidos mais atingíveis. Ele tem duas 

vertentes, que são: monitorar as atividades de forma 

a garantir que serão realizadas da maneira planejada 

e corrigir os desvios sempre que observado desvios 

que são significativos (SOBRAL; PECI, 2008). 

Essa função da administração tem como 

objetivo manter a organização não somente pelo 

percurso planejado, mas no rumo correto. Ela está 

relacionada também com a função de planejamento, 

que é onde os administradores definem onde as 

organizações devem caminhar e como lá chegar 

(SOBRAL; PECI, 2008). 

Caso não haja controle, todas as outras funções 

da administração perdem sua razão de existir, pois 

todas as outras funções buscam chegar a alguma 

meta. Em meio a diversas mudanças ambientais 

(que inclusive estão cada dia maiores), o controle 

auxilia no monitoramento dessas incertezas e 

dinâmicas naturais (SOBRAL; PECI, 2008). 
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O controle organizacional oriundo de 

instituições de saúde, tende a gerenciar tanto 

recursos humanos e matérias, com o objetivo de 

promover qualidade na assistência prestada. Na 

maioria dos casos, as ações de gestão são 

desenvolvidas por enfermeiros (COSTA; 

MEIRELHES; ERDMANN, 2013). 

Com base nisso foi questionado, quais as 

definições de controle? Quais são os seus tipos e 

vertentes? É aplicável ou utilizado na área da 

saúde?  

Assim, objetivou-se sistematizar o 

conhecimento produzido acerca de uma das funções 

da administração, o controle.  

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Vertentes/Abordagens do Controle 

 

Para que se ocorra o controle das empresas, não 

necessariamente elas devem possuir sistemas de 

controles idênticos. Podendo ter três 

vertentes/abordagens: O controle de mercado, o 

controle burocrático e o controle de clã. Para que os 

interesses dos indivíduos (que são divergentes) 

sejam assegurados, pode ocorrer combinações ente 

essas vertentes, pelo administrador (SOBRAL; 

PECI, 2008). 

O controle de mercado consiste em utilizar os 

mecanismos do mercado (como preços e lucros por 

exemplo) para controlar as atividades da 

organização. Assim, se embasa em fatores externos 

à organização, em empresas com definição clara 

dos seus produtos e em ambiente com forte 

competição (ROBBINS et al., 2004; SOBRAL; 

PECI, 2008). 

O controle burocrático consiste no uso de 

mecanismos de autoridade hierárquica, na qual se 

faz uso de normas, padrões, regras, etc. Dentre suas 

ações ocorre o controle dos funcionários e o 

incentivo a que comportem de forma adequada para 

obtenção dos objetivos (ROBBINS et al., 2004; 

SOBRAL; PECI, 2008). 

O controle de clã é embasado na cultura 

organizacional (tradições, valores, crenças normas, 

etc.) para regular as ações do empregado, assim 

facilitando o alcance das metas desejadas. Esse tipo 

de controle é utilizado geralmente em empresas nas 

quais o trabalho em equipe é valorizado e é de 

extrema importância a relação que o indivíduo vai 

desenvolver com a organização (ROBBINS et al., 

2004; SOBRAL; PECI, 2008). 

 

2.2 Tipos de Controle 

 

Quando abordamos os tipos de controle, 

observamos a existência de três: o controle 

preventivo de alimentação de fluxo, o controle 

simultâneo e o controle de feedback (ROBBINS et 

al., 2004). 

O controle preventivo de alimentação de fluxo, 

ocorre antes da atividade real e se direciona para o 

futuro. Assim antes mesmo de que o problema 

aconteça, as ações de controle são executadas, 

como por exemplo, as manutenções (ROBBINS et 

al., 2004). 

O controle simultâneo, ocorre durante o 

andamento da atividade, e logo identificados os 

problemas, esse controle evita o crescimento dos 

seus prejuízos (ROBBINS et al., 2004). 

O controle de feedback ocorre depois da ação, 

como uma espécie de avaliação do que foi realizado 

durante as atividades. Uma desvantagem desse tipo, 

é que geralmente os problemas são encontrados 

somente depois que já aconteceram (ROBBINS et 

al., 2004). 

 

3. MÉTODO 

 

Esse trabalho é uma Revisão Bibliográfica que 

foi desenvolvido através de diversas etapas que 

estava acoplado a múltiplos fatores, como a origem 

do problema, o grau de conhecimento que os 

pesquisadores possuem acerca do tema selecionado, 

a precisão que se pretende conferir a pesquisa, entre 

outros aspectos (GIL, 2009).  

As etapas realizadas para executar a atual 

pesquisa foi: seleção da temática, levantamento 

bibliográfico preliminar, identificação do problema, 

preparação do plano provisório de assunto, rastreio 

das fontes, leitura do levantamento bibliográfico, 

fichamento, sistematização lógica do assunto, e por 

último o desenvolvimento escrito do texto (GIL, 

2009). 

A escolha da temática deve ser definida a partir 

de uma necessidade e que seja possível realizar uma 

delimitação e definição de uma área para que seja 

possível desenvolver o estudo de forma que a 

pesquisa possa ser bibliográfica (GIL, 2009). 

O ideal é que o problema seja definido no final 

do levantamento bibliográfico preliminar para que 

dessa forma possa ocorrer o desenvolvimento de 

um plano provisório. Isso permite que haja uma 

organização para o trabalho além de uma estrutura 

lógica da elaboração vinculada com a temática 

escolhida (GIL, 2009). 

Em seguida deve ser realizado o plano de 

trabalho que é destacar as fontes necessárias e com 

o conteúdo necessário para o desenvolvimento do 

trabalho. Além das bibliotecas é utilizado também 

fontes de pesquisas em formato eletrônico, através 
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de base de dados e outros sistemas de busca (GIL, 

2009). 

Ao adquirir os materiais é necessário realizar a 

leitura dos mesmos, seguindo as metas: identificar 

as informações e os dados constantes do material 

impresso, estabelecer relações entre as informações 

e os dados obtidos com o problema proposto, e 

analisar a consistência das informações e dados 

apresentados pelos autores (GIL, 2009). 

A organização do trabalho deve ser dividida em 

unidades e desenvolvido com lógica. A elaboração 

escrita não possui muitas regras específicas e vai 

depender do autor, de seus propósitos e pesquisa 

(GIL, 2009). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como observado o Controle  é englobado 

como uma das funções da administração, 

originalmente divididas em quatro: planejamento, 

organização, direção, controle. Segundo alguns 

autores o Controle é a função administrativa de 

regular e restringir atividades (TEIXEIRA, 1981).  

Para Souza e Branco (2008) o controle é dado 

como um conjunto dos instrumentos destinados à 

limitação do poder e à averiguação de que o seu 

exercício está ou não em acordo com o Direito, com 

as finalidades próprias e com as demandas da 

coletividade.   

Esta função aparece como um fechamento dos 

ciclos das funções da administração, que tem como 

objetivo, manter a organização, não somente no 

rumo planejado, mas no rumo certo. Traz dentro 

desse contexto a valorização de metas e objetivos 

planejados (SOUSA; BRANCO, 2008; SOBRAL; 

PECI, 2013). 

Existem diversos conceitos para descrever o 

conceito controle dentro das funções da 

administração, autores apresentam que o valor da 

função do controle está relacionado ao 

planejamento e delegação das atividades 

(TEIXEIRA, 1981; ROBBINS et al., 2004). 

A administração juntamente com as suas 

funções exerce um grande papel em diversas áreas, 

por isso a importância do Controle, que segundo 

Robbins et al. (2004), se subdivide em três etapas 

medir o desempenho real, comparar desempenho 

real com o padrão e tomar medidas administrativas 

para corrigir ou padrões inadequados. 

A palavra controle pode ser subtendida por 

diversos significados em Administração, o que leva 

a perceber que dentro de uma função existem 

diversas formas de como utilizar (CHIAVENATO, 

2003). É importante notar que diversos autores 

alocam as funções em sequência, formando um 

ciclo de elementos interligados. De tal modo, que 

definem de maneira clara quando contrapostas, 

assim agindo juntas podem ter melhores benefícios 

ao serem usadas individualmente, sem que aja o 

controle as outras funções podem perder a sua 

maneira de existir (TEIXEIRA, 1981; SOBRAL; 

PECI, 2013).  

No âmbito da saúde existem ações que são 

utilizadas para fins de controle. Um exemplo que 

podemos citar é a utilização de dados 

epidemiológicos. A epidemiologia é uma área de 

estudo que utiliza métodos quantitativos e observa a 

ocorrência de doenças na comunidade e assim, 

define programas e estratégias de prevenção e 

controle. Assim, qualquer ação de saúde, quando se 

depara com uma mudança do perfil epidemiológico, 

tende a mudar seu método de alcançar o objetivo 

corrigindo erros durante o processo de execução das 

atividades (BONITA; BEAGLEHOLE; 

KJELLSTRÖM, 2010). 

Para a enfermagem a administração é 

observada como função essencial em seu trabalho. 

Cada procedimento deve ser planejado, 

providenciados os recursos para sua execução e 

possíveis desvios e ao final, a avaliação daquilo que 

foi colocado em prática (GRECO, 2004). 

 

5. CONCLUSÕES 

 

É evidente a importância da administração e 

mais especificamente do controle, como todas as 

outras funções, é fundamental para atingir os 

objetivos propostos e planejados. Além de ser uma 

área abrangente com instrumentos e etapas 

importantes também para manter a ordem e o 

direito de cada um. 

A administração no geral em diversos serviços é 

totalmente aplicável e fundamental, inclusive na 

profissão da enfermagem pois como supracitado o 

controle entra como um auxílio a profissão, agindo 

no processo de planejamento e controle das ações 

futuras e de rotina, de forma que os profissionais da 

saúde tenham dimensão do seu trabalho e objetivo 

proposto.  
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Resumo: No presente trabalho visamos promover uma investigação léxico-gramatical sob o viés da Linguística 

Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; 2014), focalizando nas obras de Cora Coralina que 

possuem traços da voz feminina. Ensejamos descobrir como o subsistema de atitude se apresenta em tais obras, e 
como a aplicação da Linguística Sistêmico-funcional, pode auxiliar a descobrirmos como a escritora goiana 

dispõe-se das escolhas léxico-gramaticais para compor o seu discurso. Objetivamos encontrar os processos mais 

relevantes que configuram a escrita das obras, levando em consideração o nosso principal condutor que é o 
subsistema de atitude (afeto, julgamento e apreciação). Nos pautamos em autores que complementam os nossos 

estudos teóricos como Halliday (1994), que contribui com a base da teoria da Linguística Sistêmico-Funcional, 
assim como as contribuições de Martin; White (2005), as definições introdutórias de acordo com Fuzer e Cabral 

(2014) e Almeida (2010). Nossa metodologia consta em primeiramente realizar a leitura das obras que tratam da 

figura da mulher, ressaltamos que utilizaremos o programa computacional wordSmilth tools (2008) que auxiliará 
na contabilização da recorrência das palavras, em seguida faremos a seleção das avaliações considerando o 

subsistema de atitude para categorizar tais seleções. Por fim, apresentar as possíveis motivações das respostas 

de solidariedade que transparecem no seu texto. Nossas hipóteses é que as avaliações que constroem o discurso 
da escritora, possua traços semióticos do contexto em que foi produzido e desse modo, este estudo permitirá 

adentrarmos na escrita de Cora Coralina com a aplicabilidade da Linguística Sistêmico-Funcional se 
diferenciando das tantas análises existentes sobre os escritos da poetiza, vislumbrando atingir novas descobertas.  

  

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-funcional. Cora Coralina. Atitude.   

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A linguagem para a Linguística Sistêmico-

Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; 

2014,) visa disponibilizar uma gramática que investiga 

a composição das escolhas linguísticas que ocorrem 

nos diferentes aspectos comunicativos. Ao proferimos 

um discurso tanto escrito como falado, estamos 

demonstrando traços da nossa interação comunicativa, 

possibilitando aos participantes do discurso assumir 

diferentes papéis na comunicação.  

Ao nos expressarmos através do discurso, 

realizamos determinadas escolhas léxico-gramaticais 

dentre as demais, tais escolhas demonstram traços da 

nossa interação comunicativa. Tais seleções que 

realizamos implica diretamente no interlocutor ao qual 

nos referimos em detrimento ao que expomos, gerando 

as respostas de solidariedade, em outras palavras é que 

deseja receber em troca ao discurso proferido. 

    Este trabalho pretende demonstrar apontamentos 

nas obras de Cora Coralina, que elevem os estudos 

acerca da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), em 

especial do subsistema de atitude que é o condutor desta 

pesquisa.  

 Acreditamos que a escrita de Coralina remete a 

traços que a represente como mulher no texto e que ao 

referir-se a outras personagens femininas também traga 

traços dessa representatividade, que possivelmente são 

dispostas ao longo de suas retome traços de suas 

personalidades. 

Ao pensarmos na língua como condutora nas 

trocas de significados, estabelecemos as várias 

potencialidades funcionais que são permitidas 

estabelecer em relação ao comportamento e o 

posicionamento feito perante as interações 

comunicativas.  

A construção de um texto, tendo como base a 

semântica do discurso, permite estruturá-lo de forma 

a realizar as trocas de significados, envolvendo 

também o meio social que foi produzido. Um texto 

por ser “interativo”, produzir um processo 

comunicativo, e a gramática fomenta um caráter de 

exploração organizacional das experiências ali 

descritas.  

Salientamos que o condutor desta pesquisa será o 

subsistema de Atitude. Sendo que este é um pertence 

a um caráter interpessoal. Ao exteriorizarmos nossas 

opiniões em relação ao mundo, pessoas, sentimentos 

e objetos realizamos escolhas léxico-gramaticais que 

abrangem linguisticamente o discurso que desejamos 

defender.  

Considerando o caráter investigatório que este 

trabalho propõe, ressaltamos que inicialmente serão 

analisados poemas como: Todas as vidas, 
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Antiguidades, A escola da mestra Salvina, As tranças 

de Maria, Mulher da vida e A lavadeira, obras de 

Cora Coralina que estão contidas no livro Poemas dos 

becos de Goiás e outras estórias mais. 

 

2. A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-

FUNCIONAL (LSF)  

 

Os estudos em LSF surgiram nos meados dos anos 

cinquenta, emergiram como uma forma de compreender 

os discursos produzidos nos mais variados contextos.  

A linguagem pelo viés da Linguística Sistêmico-

Funcional, se configura como um fenômeno social que 

leva em consideração as questões semióticas. A LSF 

tem como função principal analisar, tanto textos falados 

como escritos, levando em conta questões sociais que 

os envolvem.   

As obras de Cora Coralina comprometem-se com 

detalhes do cotidiano, das vivências que permeiam o 

viver, além de retratar as inquietações do povo goiano. 

Há portanto por parte da poetiza, uma preocupação em 

representar na suas obras grandes conflitos que foram 

vivenciadas pela poetiza ao longo de sua história. 

A linguagem para LSF configura-se no 

desempenho dos papéis de significados produzidos no 

contexto social, enfatizando principalmente a 

organização das relações sociais, de modo amplamente 

permeado nas experiências dos participantes. De acordo 

com Fuzer e Cabral (2014, p. 21): “A linguagem é um 

tipo particular de sistema semiótico que se baseia na 

gramática, caracterizada pela organização em estratos e 

pela diversidade funcional.”  

De acordo com as definições de Bárbara (2009), é 

possível afirmar que há uma relação entre os 

significados e o contexto onde foram produzidos.  

Parafraseando as palavras de Almeida (2010) ressalta 

que constantemente externamos opiniões sobre coisas e 

pessoas por meio das escolhas linguísticas apropriadas, 

ou seja, selecionamos elementos lexicais ou gramaticais 

que concretizam essas opiniões linguisticamente no 

discurso. A atitude é um recurso interpessoal, portanto, 

individual, impregnado de ideologia, crenças, valores 

que deixam as suas marcas no processo avaliativo como 

um todo.   

Para Halliday (1994), cada elemento na linguagem 

é explicado por uma referência total envolto num 

sistema linguístico. Neste sentido, a Linguística 

Sistêmico-funcional é aquela que interpreta todas as 

unidades de uma língua, suas cláusulas, frases e assim 

por diante como configurações orgânicas de funções. 

Em outras palavras, cada parte é interpretada como 

funcional, que se concretiza num conjunto todo.  

Podemos afirmar que existe uma relação entre as 

seleções léxico-gramaticais e os significados do 

contexto onde foram produzidos. Dentro da LSF 

existem os contextos de comunicação, subdivididos em 

campo, relações e modo, e que implicam diretamente 

nas chamadas metafunções da linguagem, ideacional, 

interpessoal e textual.  

O primeiro contexto de situação denominado de 

Campo, possui caráter social, ou seja, a situação que 

acontece, o porquê, como e quais os envolvidos. O 

segundo é a Relação, que diz respeito ao meio social 

de quem interagimos. O terceiro e último, 

denominado Modo, reúne os dois tipos acima ou seja 

os significados ideacionais e interpessoais 

concretizando-os de forma textual.  

Ao pensarmos na língua pelo viés funcional, a 

composição de um discurso pode ser vista por 

diferentes ângulos, mas que estão relacionados em 

um mesmo ponto. Uma lexia pode carregar diferentes 

funções que são organizadas conforme a 

intencionalidade da transmissão da mensagem que se 

deseja obter. Levando em conta que a parte principal 

analítica que é a oração, que ao estarem reunidas 

constroem um “complexo oracional”.  Ao partimos 

dos pressupostos avaliativos, podemos estender a 

gama significativa que é possível atribuir a um texto.    

 

3. METODOLOGIA   

 

Nossa pesquisa embasa-se na análise léxico-

gramatical, como intuito de desvendarmos as 

escolhas linguísticas que Cora Coralina transfere nas 

entrelinhas de seus poemas, levando em consideração 

o subsistema de atitude como nosso condutor.  

Levamos em conta as possíveis respostas de 

solidariedade produzidas, pois na análise linguística 

sob a perspectiva sistêmica é importante destacar as 

possíveis hipóteses e intencionalidades 

motivacionais, que desempenham as seleções 

gramaticais dentro do âmbito contextual em questão.  

Salientamos que o estudo baseia-se na 

investigação semântica que o corpus de pesquisa 

apresenta. Salientamos que o destaque do nosso 

trabalho são os poemas que revelam o olhar de Cora 

Coralina sobre o posicionamento da mulher na sua 

escrita.  

Primeiramente será realizada a leitura do corpus 

de pesquisa. Em seguida será realizada a coleta dos 

dados, que se baseará em selecionar as avaliações que 

estão relacionadas com o subsistema de atitude. 

Intencionamos descobrir os elementos léxicos que 

expressam alguma forma de avaliação, levando em 

conta os aspectos atitudinais de afeto, julgamento e 

apreciação, categorizando-os conforme o subsistema.   

Após esse processo de listagem dos dados, estes 

serão analisados e organizados conforme a sua 

recorrência, levando em conta os três tipos atitudinais 

em questão. Com os dados em mãos, exploraremos as 

potencialidades detalhadas que a escrita da autora 

permitirá analisarmos. Em seguida, analisaremos as 

possíveis respostas    de solidariedade que podem ser 

geradas a partir das atitudes expressas nas descrições 
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dos itens lexicais. Por fim, descrever as possíveis 

motivações que levaram Cora Coralina a utilizar 

determinadas lexias, assim como atingir o objetivo 

principal de discutir as análises que serão 

apresentadas, com a intenção de estender os valores 

significativos que os poemas e contos possuem.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

    Como esta pesquisa está em andamento, os 

resultados esperados pautam-se em verificar como a 

escritora realiza as escolhas léxico-gramaticais nas 

entrelinhas de seus textos, levando em conta questões 

semióticas nas quais a LSF propõe. O meio em que o 

indivíduo está inserido, pode dizer muito sobre o modo 

que se expressa através do discurso.  

      Buscamos verificar como a autora constrói o 

seu discurso, enfatizando nas seleções léxico-

gramaticais para representar traços de sua cultura, de 

suas crenças e costumes que foram preservados nos 

seus escritos.   

      Tendo em vista esses aspectos culturais em que 

Cora Coralina vivenciou, observamos como a escritora 

monta o seu discurso como mulher, pois acreditamos 

que a escritora goiana se estabelecer como grande ícone 

da literatura, rompeu com diversos paradigmas 

estabelecidos na sua época, por isso acreditamos que na 

sua escrita possa haver resquícios que demarquem parte 

das inquietações que 

Por fim, é pertinente levantar discussões que levem 

em consideração as contribuições que a LSF para 

expandir estudos sobre obras literárias e expandir a 

gama de possibilidades que a que a LSF pode agregar.  

Esta pesquisa está em andamento. Preliminarmente 

é possível expor algumas análises que estamos 

realizando para que haja um embasamento sobre como 

será desenvolvidas as análises nos textos da poetiza 

goiana. 

Utilizamos como exemplo o poema Todas as vidas, 

neste texto procuramos promover uma investigação que 

contemple fatores fundamentais do nosso estudo, que é 

observar como a poetiza disponibiliza da gama de 

escolhas que a linguagem oferece para construir o seu 

discurso pelo âmbito da Linguística Sistêmico-

funcional. Como mencionamos anteriormente o nosso 

estudo está focado em encontrar os elementos de atitude 

no discurso de Coralina.  

No trecho: “Vive dentro de mim a mulher do 

povo”, notamos que neste trecho a categoria semântica 

que aparece é o julgamento, pois a avaliação está 

relacionada um comportamento. Neste caso, a escritora 

realiza uma avaliação positiva do termo mulher do 

povo. No excerto “mulher do povo”, é possível afirmar 

que o trecho denomina-se um julgamento de sanção 

social, pois está relacionado a uma norma de 

comportamento positivo, demarcando desse modo, a 

forma igualitária que o eu lírico é exposto no discurso. 

Podemos supor como resposta de solidariedade para 

este discurso, a forma que a poetiza dispõe-se das 

escolhas léxicas para promover no leitor a ideia de ser 

e estar pertencente ao popular.  
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Resumo 
O processo de compactação laboratorial do solo tem como um dos principais objetivos a obtenção da umidade 

ótima, a qual permite perfeito funcionamento da compactação quando a mesma é feita no campo, através da 

proporção correta de água. Projetos de fundações, aterros, bases para pavimentação costumam utilizar a 

compactação como processo construtivo, consequentemente, necessita do controle de umidade do solo. Dada a 

relevância da determinação da umidade do solo para aplicação em diversas obras, justifica-se um estudo que 

correlacione alguns métodos existentes com o método da estufa (padrão), considerado o método mais preciso. 

Os métodos comparados com o padrão são: frigideira, micro-ondas e speedy. O objetivo deste estudo é analisar 

a correlação dos métodos apresentados com o método padrão através do valor de correlação de Pearson e de 

equações de regressão linear. Nesse sentido, foram realizados ensaios em laboratório com amostras de solo que 

se encontravam em diferentes teores de umidade, sendo estes de 4, 8, 12 e 16% e, com isso, foi possível 

confrontar os valores encontrados em cada ensaio realizado. Frente aos resultados obtidos verificou-se a 

possibilidade de uso de métodos alternativos como o uso do aparelho speedy e micro-ondas para a 

determinação de umidade do solo, mas, por outro lado, constatou-se a imprecisão do método empírico da 

frigideira. O estudo servirá como base para várias aplicações dos teores de umidade obtidos de diferentes 

maneiras.  

 

Palavras-chave: Solo. Micro-ondas. Speedy. Frigideira. Umidade. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A determinação do teor de umidade do solo 

é essencial em diversas áreas e, para engenharia 

civil, têm ainda maior relevância principalmente 

quando se almeja obter parâmetros como grau de 

compactação ou Índice de Suporte Califórnia, sendo 

estes indispensáveis para o desenvolvimento de 

obras rodoviárias ou de cunho geotécnico. Segundo 

Braga et al. (2015) a determinação correta do teor de 

umidade é de fundamental importância para garantir 

a perfeita funcionalidade de aterros que devem 

resistir às solicitações definidas em projeto.  

De acordo com Pinto (2006), a umidade é 

uma relação entre o peso da água e o peso dos 

sólidos, expressada em porcentagem (Eq.(1)). Por 

esta razão, Suwandi et al. (2009) afirmam que os 

métodos mais conhecidos para determinação desse 

teor são os aqueles que tratam do aquecimento 

direto. 

 

𝑤 =  
𝑀𝑤

𝑀𝑠
∗ 100             (1) 

 

Sendo que: 

w: umidade (%); 

Mw: massa do solo úmido (g); 

Ms: massa do solo seco (g). 

 

Nesse sentido, utiliza-se como referência 

para obtenção do teor de umidade do solo o método 

da estufa. Este ensaio, de acordo a norma técnica 

“ME 213/94 Solos – determinação do teor de 

umidade” do Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem (DNER, 1994), trata-se da pesagem inicial 

da amostra de um solo e com o auxílio de uma estufa 

elétrica se realiza a secagem da amostra durante 24 

horas para ser depois pesada novamente, a fim de se 

aplicar os valores encontrados com as pesagens na 

Eq. 1. Com isso é possível obter a umidade em que 

solo se encontra, ressaltando que esta é uma das 

operações mais frequentemente realizadas em 

laboratórios de solos.  

Apesar da obtenção da umidade ser 

padronizada através do método da estufa, existe a 

necessidade de se medir tal parâmetro por meio de 

outros métodos alternativos, passíveis de 

aplicabilidade em campo. Dentre eles pode-se citar: 

speedy, frigideira (com ou sem adição de álcool 
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etílico), micro-ondas, nuclear e por aparelhos 

dielétricos.  

Diante do que foi exposto, este trabalho 

estudou diferentes formas de aferir a umidade de 

uma amostra de solo.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Descrição inicial 

 

Este trabalho utilizou o método 

padronizado da estufa como referência, e três 

métodos alternativos: (i) método speedy, 

regulamentado pela DNER-ME 052 (DNER, 1994); 

(ii) utilização do forno micro-ondas, normatizado 

pela American Society for Testing and Materials - 

D-4643 (ASTM, 1993) e método da frigideira de 

maneira empírica, uma vez que este não é um ensaio 

normatizado. Após a realização dos ensaios, os 

dados foram tratados em sistema de planilhas 

eletrônicas e também se obteve a correlação de 

Pearson entre os métodos alternativos e o método de 

referência. 

Os ensaios foram realizados no Laboratório 

de Geotecnia do Curso de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. 

As amostras de solo (Argilossolo Vermelho) foram 

retiradas do campus 1 da Regional. Primeiramente 

toda amostra deformada retirada foi submetida à 

preparação prévia conforme a NBR 6427 - Amostras 

de Solo – Preparação para ensaios de compactação e 

ensaios de caracterização (ABNT, 1986). Após a 

preparação iniciou-se os ensaios de umidade.  

A quantidade de massa inicial preparada foi 

de 13 kg. Para cada bateria de ensaio foram retirados 

250 g de solo, e adicionadas quantidades de água 

conforme a umidade que se desejava encontrar. As 

umidades adotadas foram de 4, 8, 12 e 16%. Os 

valores de massa de água adicionados a cada 

amostra e relativos a cada porcentagem de umidade 

estão apresentados na Tab. 1. A partir da amostra 

úmida e homogeneizada foram separadas novas 

porções destinadas aos ensaios de estufa, speedy, 

micro-ondas e frigideira. 

 

Tabela 1. Quantidades de água adicionadas a cada 

porcentagem de umidade especificada. 

Umidade (%) 
Massa de água 

adicionada (g) 

4 10 

8 20 

12 30 

16 40 
Fonte: Próprios autores (2017). 

 

Na etapa seguinte, a amostra úmida foi 

subdivida em amostras menores a fim de se realizar 

os quatro testes de umidade propostos. As massas de 

solo utilizadas das amostras preparadas em cada 

ensaio estão apresentadas na Tab. 2. 

Tabela 2. Quantidade de solo úmido para cada 

método avaliado. 

Método Massa de solo úmido (g) 

Estufa 30 

Micro-ondas 40 

Speedy 6 

Frigideira 100 
Fonte: Próprios autores (2017). 

 

Vale ressaltar que para cada teor de 

umidade analisado foram feitas três baterias de 

ensaios. Desta forma realizaram-se 48 

determinações de umidades. 

Realizou-se a determinação de umidade 

utilizando-se todos os métodos primeiramente para a 

umidade de 4%, posteriormente para a próxima 

umidade e assim sucessivamente. Optou-se por 

trabalhar dessa forma para garantir que todos os 

ensaios tivessem a mesma amostra homogênea de 

mesmo incremento de água, visando melhorar a 

resposta das análises.  

Outro cuidado tomado durante a realização 

dos ensaios foi a agilidade com o manuseio das 

amostras, evitando que as mesmas perdessem 

umidade para o ambiente. Após a homogeneização 

do solo com a água, realizaram-se os ensaios em 

sequência: pesou-se uma quantidade de massa 

destinada à estufa, retirou-se o necessário para 

realização do teste speedy, colocou-se a massa 

necessária no forno micro-ondas e por fim a última 

amostra foi levada à frigideira.  

Utilizou-se de dessecador, para ajudar a 

diminuir a temperatura das amostras sem que 

houvesse interferência nos valores da massa. 

Segundo Massad (2016), uma das fontes de erros no 

ensaio de umidade é pesar recipientes quentes com 

amostras secas, o que pode provocar aquecimento 

diferencial nos componentes da balança acusando 

em peso errôneo. 

2.2  Métodos e Materiais para obtenção da 

umidade 

 

Os ensaios realizados a fim de obter os 

valores de umidade a partir dos diferentes métodos 

estão descritos a seguir, e todos eles utilizaram da 

amostra já preparada, umedecida e homogeneizada.  

 

 2.2.1 Estufa 

 

No método da estufa foi tomada uma 

amostra de solo de 30 g e adicionada a uma cápsula. 

Em seguida, esse conjunto foi colocado na estufa por 

24 horas, a uma temperatura constante de 105 °C, tal 

equipamento consta na Fig. 1. Após esse período, 

efetuou-se novamente a pesagem da amostra com o 
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intuito de obter a massa de solo seco. De posse 

desses dados foi possível utilizar a Eq. 1 para o 

cálculo do teor de umidade. 

 

Figura 1. Estufa 

 
Fonte: Acervo próprio (2017). 

 

Por ser um método que dura no mínimo 24 

horas, tal ensaio dificilmente é aplicado para 

obtenção da umidade em campo, por isso os 

métodos alternativos colaboram para obtenção da 

umidade de forma mais rápida. 

 

 2.2.2 Método da frigideira 

 

Para o método expedito da frigideira foi 

tomada uma quantidade de 100 g a partir da amostra 

umedecida previamente. A mesma foi colocada 

dentro da frigideira, levada ao fogareiro com chama 

não muito alta, procurando-se padronizar a altura 

dessa chama em todos os ensaios sempre aquecendo 

a massa em intervalos distintos conforme a 

quantidade de água adicionada. Este conjunto está 

representado na Fig. 02.  

 

Figura 2. Equipamentos para método da frigideira. 

 
Fonte: Acervo próprio (2017). 

 

Após os intervalos de aquecimento, a 

amostra era levada ao dessecador, Fig. 3, com o 

intuito da massa de solo resfriar até atingir 

temperatura ambiente sem influências externas e 

posteriormente era pesada. Este processo se repetiu 

até que houvesse certa constância na massa. Com os 

valores da massa úmida e seca, foi possível 

determinar a umidade do solo. 

Figura 3. Amostras esfriando no dessecador. 

 
Fonte: Acervo próprio (2017). 

 

 2.2.3 Método do micro-ondas 

 

A obtenção da umidade por meio do 

aparelho de micro-ondas é normatizada pela ASTM 

D – 4643/1993. Essa regulamentação exige que o 

aparelho utilizado no procedimento tenha uma 

câmara ventilada e uma potência mínima de 700 W, 

com controle de variação de potência. Todavia, o 

aparelho utilizado foi o forno micro-ondas da 

fabricante Electrolux, representado na Fig. 4. 

Segundo a ASTM D – 4643, o tempo de secagem da 

amostra dentro do micro-ondas deve ser de no 

mínimo 3 minutos, entretanto o tempo adotado, 

devido à testes preliminares foi de 6 minutos.  

 

Figura 4. Aparelho micro-ondas. 

 
Fonte: Acervo próprio (2017). 

 

Para início dos testes foi tomada uma 

amostra de 40 g e levada ao forno micro-ondas em 

intervalos de tempos distintos inicias, conforme o 

teor de umidade da amostra. Na Tab. 3 estão 

relacionados os valores de umidade com os tempos 

de secagem no forno micro-ondas. Após o 

aquecimento o cadinho (recipiente), contendo a 

massa de solo, era colocado no dessecador a fim de 

resfriar sem interferência externas, de acordo com a 

Fig. 3. A amostra em temperatura ambiente foi 

pesada, e caso a variação de massa mantivesse 

constante esta era utilizada para os cálculos de 

umidade, caso contrário, era aquecida novamente até 

que o a massa se mantivesse constante.  

 

Tabela 3. Tempo de secagem no forno micro-ondas. 

Umidade (%) Tempo de secagem 

4 6 

8 12 

12 16 

16 20 
Fonte: Próprios autores (2017). 
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 2.2.4 Speedy 

 

A determinação da umidade pelo método 

speedy é regida pela DNER ME- 52-64/94 sendo 

muito utilizado em campo devido a sua praticidade. 

O conjunto do aparelho está representado na Fig. 4. 

Para realização deste ensaio tomou-se uma amostra 

inicial de 6 g recomendada pelo manual do 

equipamento. Em seguida, a massa foi alocada 

dentro do equipamento juntamente com as esferas 

metálicas e a ampola de carbureto de cálcio. Após a 

preparação do equipamento, o mesmo foi agitado de 

maneira constante e ininterrupta durante 1 minuto 

para que a ampola rompesse e houvesse a reação do 

carbureto de cálcio com a massa de água presente na 

amostra.  

 

Figura 4. Equipamento speedy. 

 
Fonte: Acervo próprio (2017). 

 

Ao término desse tempo anotou-se a 

umidade do solo determinada pelo equipamento, 

uma vez que o aparelho utilizado fornece os valores 

de umidade de forma direta através da transformação 

dos valores de pressão interna em umidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O tratamento dos dados dos ensaios foi 

realizado com auxílio de sistema de planilhas 

eletrônicas, por meio de modelos gráficos de 

dispersão. O resultado pode ser observado na Fig. 5.  

 

Figura 5. Comparação entre os resultados de 

umidade encontrados em relação ao método padrão. 

 
Fonte: Próprios autores (2017). 

 

A partir da análise da Fig. 5, foi possível 

notar o comportamento dos três métodos de 

obtenção da umidade em relação ao método padrão 

da estufa. Como discussão inicial, observou-se que o 

método do speedy e do micro-ondas apresentaram 

resultados próximos aos valores de referência do 

método estufa, mostrando que os mesmos podem ser 

aplicados. Braga et al. (2015), afirmam que o 

método de speedy pode ser utilizado desde que seja 

devidamente calibrado. 

Miranda et al. (2012) observaram que a 

determinação da umidade do solo no forno de micro-

ondas pode ser usada com a mesma precisão que o 

método da estufa. Suwandi et al. (2009) também 

afirmam que a obtenção da umidade via micro-ondas 

apresenta resultados confiáveis, mostrando-se uma 

alternativa promissora para obtenção da umidade. 

Por fim, apesar de ser um dos métodos mais 

aplicados em campo para obtenção da umidade, a 

frigideira apresentou resultados discrepantes quando 

comparada com o método padrão. Conforme já era 

esperado, pois Balbo (2007) descreve que o método 

além de retirar a umidade superficial das partículas 

do solo (fato que ocorre também nos outros 

métodos), também remove a água intersticial nas 

partículas de solos finos. O desempenho desta 

técnica, portanto, está ligada também a classe do 

solo em estudo. 

A Tab. 4 apresenta os valores percentuais 

das correlações de Pearson, correspondentes às 

comparações dos três métodos em análise e do 

método padrão. Reforçando o que foi constatado na 

Fig. 5, os resultados referentes ao método da 

frigideira apresentam um valor menor de correlação, 

embora ainda seja um valor relativamente alto. Com 

relação aos métodos Speedy e Micro-ondas têm, em 

linhas gerais, valores de correlação próximos, com 

diferença de 0,02% do método Micro-ondas para o 

método do Speedy indicando uma aproximação de 

ambos ao método padrão. 

 

Tabela 4. Correlação entre os métodos analisados 

versus método padrão. 

Métodos 

analisados 

Correlação com Método 

Padrão (Estufa) 

Frigideira 99,74% 

Speedy 99,90% 

Micro-ondas 99,92% 

Fonte: Próprios autores (2017). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das discussões e resultados 

apresentados, é possível verificar que os métodos de 

determinação de umidade por meio do speedy e do 

micro-ondas mostraram-se confiáveis para serem 

Uest = 0,657*Ufri - 0,633

R² = 0,994

Uest = 0,938*Umo - 0,030

R² = 0,998

Uest = 0,991*Uspe - 0,167

R² = 0,998
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aplicados em campo. Em contrapartida, o ensaio da 

frigideira distanciou-se consideravelmente dos 

resultados mostrados pelo método padrão. Sabe-se, 

no entanto, que os resultados dos ensaios podem 

variar conforme as características do solo e sua 

classificação. Pretende-se dar continuidade ao  

estudo, analisando diversos tipos de solo faixas de 

umidade, bem como buscar uma forma de se 

determinar mais precisamente a umidade a partir do 

método da frigideira, por ser a metodologia mais 

utilizada, ainda, em campo. 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A epidermólise bolhosa (EB) é um grupo de distúrbios dermatológicos caracterizado 

por vesículas e bolhas originadas a partir de um trauma, pressão, calor, fricção ou de forma espontânea. É 

dividida em 4 grupos: epidermólise bolhosa simples (EBS), epidermólise bolhosa juncional (EBJ), epidermólise 

bolhosa distrófica (EBD) e síndrome de Klinder. OBJETIVO: Descrever o conhecimento produzido acerca das 

publicações sobre os cuidados de enfermagem às pessoas com epidermólise bolhosa. METODOLOGIA: Trata-

se de uma Revisão Bibliográfica, que preconiza o processo de coleta, compreensão, análise, síntese e avaliação 

de um conjunto de obras, a fim de tecer um embasamento teórico-científico sobre um tema ou problema 

específico. Compreende toda a bibliografia pública em relação à temática abordada, incluindo artigos 

científicos, boletins, revistas, livros, pesquisas, teses, entre outras mais. DISCUSSÃO: O enfermeiro se destaca 

devido aos cuidados prestados ao indivíduo acometido com epidermólise bolhosa, carecendo de um 

acompanhamento integral de um profissional qualificado e, além disto, necessita que o plano de cuidado seja 

individualizado para obtenção de um melhor resultado. O tratamento possui benefícios, mas infelizmente não 

previne lesões futuras, ressaltando a importância do diagnóstico precoce e que se tenham meios de tratamento 

mais eficientes. CONCLUSÃO: Conclui extrema importância do papel do enfermeiro executando funções, 

estabelecendo vínculos e confiança com o paciente e familiares, observado também a falta de informações sobre 

o assunto. 

 

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Epidermólise Bolhosa. Enfermagem Pediátrica. 

  
__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A epidermólise bolhosa (EB) é um grupo de 

distúrbios dermatológicos mecano-bolhoso, 

caracterizado por vesículas e bolhas originadas a 

partir de um trauma, pressão, calor, fricção ou de 

forma espontânea. São mutações genéticas de 

proteínas estruturais responsáveis por estabilizar a 

pele, sendo classificadas como hereditárias, não 

contagiosas e não-inflamatórias (ROBBINS; 

COTRAN, 2010; DEBRA, 2017). 

Além da pele, a EB pode acometer mucosas e os 

outros órgãos do corpo. Suas bolhas podem ser 

superficiais ou profundas, dolorosas e podem ser 

preenchidas com sangue devido à grande 

vascularização e a presença de terminações nervosas 

entre a epiderme e a derme (LANSCHUETZER, 

2010). 

Outras características da EB são a anoniquia 

(ausência da lâmina ungueal/unha) e as feridas 

infeccionadas e/ou cicatrizes oriundas das formações 

bolhosas. Em casos mais graves as feridas podem 

levar a pseudosindactilia (fusão das pontas dos 

dedos) e a distrofia das mãos, além da perda de 

função de membros e fragilidade cutânea 

(LANSCHUETZER, 2010). 

A fragilidade cutânea da EB varia de 

intensidade de acordo com o caso e está classificada 

em quatro grupos principais, a saber: epidermólise 

bolhosa simples (EBS), epidermólise bolhosa 

juncional (EBJ), epidermólise bolhosa distrófica 

(EBD) e síndrome de Klinder (DEBRA, 2017). 

A EBS (CID 10 – Q81.0) é resultante de um 

distúrbio de queratinização (mutação nos genes que 

codificam queratinas) das queratinas 5 ou 14 das 

células basais, influenciando na estabilidade da pele. 

As bolhas são superficiais e seu aparecimento 

diminui com a idade. (PRAZERES, 2009; 

ROBBINS; COTRAN, 2010; KIERZENBAUM, 

2012; OMS, 2012; DEBRA, 2017). 

No tipo juncional apresenta alteração nos genes 

LAMA3, LAMB3, LAMC2, ITGA6 E ITGB4, além 
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do colágeno XVIII. A região da lâmina lúcida é a 

lesada na EBJ. É o tipo mais grave da EB, suas 

bolhas são profundas e podem agredir uma grande 

extensão corporal. Pode melhorar com a idade, se a 

criança não vier a óbito no primeiro ano de vida. 

(PRAZERES, 2009; ROBBINS; COTRAN, 2010; 

DEBRA, 2017). 

Em relação à epidermólise bolhosa distrófica 

(EBD) (CID 10 – Q81.2), há envolvimento do gene 

COL7A1, interferindo na ligação do colágeno I á 

lâmina basal. A EBD é hereditária e se desenvolve 

abaixo da lâmina densa, suas bolhas são profundas, 

podendo causar perda da função de membros 

(PRAZERES, 2009; ROBBINS; COTRAN, 2010; 

DEBRA, 2017). 

Enquanto que a síndrome de Klinder é uma 

mutação gênica do tipo recessiva e autossômica, 

suas bolhas agridem principalmente as 

extremidades. É uma mistura dos outros tipos de EB, 

as bolhas podem aparecer em qualquer nível da pele. 

Outras características são: termosensibilidade, 

fotossensibilidade, atrofia da pele, enterite e 

estenose de mucosas (ONOFRIO et al., 2008; 

DEBRA, 2017). 

O diagnóstico da EB (CID 10- L12.3 ou Q81) é 

avaliado através da história clínica da pessoa e da 

biópsia da pele com imunomapeamento ou uma 

microscopia eletrônica. O modo mais rápido e mais 

eficiente para a definição do tipo de EB é através da 

análise do DNA dos pais (PRAZERES, 2009). 

O tratamento para EB em todas as suas 

classificações é paliativo e preventivo, ou seja, 

consiste em tratar as lesões de pele com curativos, 

drenar bolhas, diminuir a intensidade da dor com 

analgesia, prevenir infecções, evitar traumas, 

substituir alimentos sólidos por líquidos e pastosos, 

manter uma alimentação rica em ferro, zinco, 

proteínas e carboidratos e realizar acompanhamentos 

com equipe multiprofissional (JORGE, 2003; 

APPEB, 2017; DEBRA, 2017). 

A expectativa de vida da pessoa acometida varia 

de acordo com o tipo de EB e com os cuidados 

prestados. Enquanto uma pessoa com EBS pode ter 

uma expectativa de vida normal outra com EBJ pode 

não sobreviver ao primeiro ano de vida (cerca de 

87%) ou caso alcance a vida adulta viva entre 15 - 

35 anos (PRAZERES, 2009). 

Não se sabe ao certo quantos casos de EB 

existem no Brasil. Nos Estados Unidos acredita-se 

que a cada 1 milhão de crianças nascidas vivas, 50 

tenham EB, sendo EBS em 92% dos casos, EBD em 

5% e EBJ em 1% (PRAZERES, 2009). 

Existe por parte da população em geral uma 

grande curiosidade ao se deparar com um caso de 

EB, pois este distúrbio não é comum em nosso dia a 

dia. Porém a falta de informação sobre esta patologia 

leva a pessoa acometida a uma exclusão social, 

devido ao medo do contágio da EB através do 

contato com o indivíduo (CAPRARA; VERAS, 

2005). 

Na maioria dos casos a cuidadora da criança 

com EB é a mãe. Que em geral tem que conciliar sua 

função de cuidadora e de dona de casa, resultando 

em uma sobrecarga para esta mulher levando-a ao 

adoecimento (CAPRARA; VERAS, 2005). 

A fé é o que, na maioria das vezes, dá suporte a 

família com EB, principalmente as mães. É ela quem 

auxilia na aceitação do distúrbio e também quem 

estimula a continuidade do tratamento mesmo com 

as adversidades do caminho (CAPRARA; VERAS, 

2005). 

A participação de grupos de apoio, seja 

presencial ou através de redes sociais, auxiliam a 

família com EB. Ela promove uma melhoria da 

qualidade de vida da pessoa acometida e também dá 

suporte psicológico a toda à família, desta forma o 

contato com outras pessoas que se encontram na 

mesma situação é enriquecedor (CAPRARA; 

VERAS, 2005). 

O objetivo do trabalho foi descrever o 

conhecimento produzido acerca das publicações 

sobre os cuidados de enfermagem às pessoas com 

epidermólise bolhosa. 
 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma Revisão Bibliográfica (RB), 

que preconiza o processo de coleta, compreensão, 

análise, síntese e avaliação de um conjunto de obras, 

a fim de tecer um embasamento teórico-científico 

sobre um tema ou problema específico. Sendo 

amplamente utilizada em pesquisas na área da saúde, 

mediante ao seu alto poder de sintetização e 

disseminação informacional (CONFORTO; 

AMARAL; SILVA, 2011). 

A RB compreende toda a bibliografia pública 

em relação à temática abordada, incluindo artigos 

científicos, boletins, revistas, livros, pesquisas, teses, 

entre outras mais. Preconizando o contato direto dos 

pesquisadores com todas as obras escritas, 

apresentadas, publicadas e estudadas referente ao 

tema de escolha. Este método de pesquisa demonstra 

vantagem ao permitir que o investigador aborde um 

conjunto de fenômenos de forma mais abrangente 

em relação às pesquisas de cunho direto 

(NOURBAKHSH et al., 2012). 

A estruturação deste modelo de pesquisa se dá 

através das seguintes etapas: 1 – seleção do tema; 2 

– levantamento bibliográfico prévio; 3 – formulação 

do problema; 4 – concepção do plano provisório do 

assunto; 5 – busca das fontes; 6 – leitura das obras: 

exploratória, seletiva, analítica, interpretativa; 8 – 

sistematização coesa do assunto; 9 – produção 

escrita (NOURBAKHSH et al., 2012). 
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Os critérios de inclusão das publicações abordadas 

nesta RB foram: artigos científicos, com textos 

completos e gratuitos, disponíveis eletronicamente 

bem como, livros, teses e dissertações que tratassem 

sobre o tema em questão, com abordagem do 

cuidado de enfermagem ao indivíduo acometido por 

EB, disponíveis nos idiomas inglês, espanhol e 

português. Foram utilizados para as pesquisas nas 

bases de dados os descritores cuidados de 

enfermagem, epidermólise bolhosa e enfermagem 

pediátrica. 

A qualidade das publicações também foi levada 

em consideração, priorizando as obras publicadas 

por autores de renome internacional e nacional 

acerca da temática especificada, a autenticidade dos 

estudos, bem como suas contribuições ao campo da 

ciência da saúde (CONFORTO; AMARAL; SILVA, 

2011). 

O nível de evidência se deu pela classificação: 

nível I - evidências por meio do resultado de 

metanálise de estudos clínicos controlados e com 

randomização; nível II - evidências obtidas em 

estudos de desenho experimental; nível III - 

evidências obtidas de pesquisas quase 

experimentais; nível IV - evidências obtidas de 

estudos não experimentais, descritivos ou com 

abordagem metodológica qualitativa; nível V - 

evidências obtidas de relatos de caso ou experiência; 

e nível VI -evidências baseadas em opiniões de 

especialistas ou em base em normas ou legislação 

(STETLER et al.,1998). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A mostra desta Revisão Bibliográfica resultou 

em 13 artigos e 3 livros (19%), sendo dois artigos na 

PUBMED (12%), um artigo no PERIÓDICO 

CAPES (6%) e dez artigos LIVRES (63%). A base 

de dados que mais apresentou artigos foi a 

PUBMED, por ser voltada para a área médica, a 

mais interessada no estudo da EB.  

Em relação ao ano de publicação três (18%) 

foram do ano de 2014 e 2015, dois (11%) foram do 

ano de 2009, 2012 e 2016, e um (6%) nos anos de 

2005, 2010, 2011 e 2017. Cerca de 77% dos artigos 

selecionados foram publicados após o ano de 2011, 

ano em que foi fundada no Brasil a associação 

DEBRA, que culmina na investigação e apoio a 

síntese da produção científica sobre a EB (DEBRA, 

2017). 

Sobre os países de origem dos estudos, no Brasil 

(82%), na Alemanha (6%), na França (6%), seguido 

por Canadá (6%). A criação da DEBRA Brasil em 

2011 pode ser associada ao estimulo de publicações 

na área da EB, uma vez que tal associação preconiza 

o incentivo e apoio às pesquisas referentes à 

patologia (DEBRA, 2017). 

Em relação ao nível de evidência científica, 

onze artigos apresentaram nível de evidência IV 

(85%) e dois de nível de evidência V (15%). 

Evidenciando uma lacuna de publicações com 

metodologias robustas, de teor comprobatório e que 

demonstrem avanços e/ou descobertas na área da 

EB. 

Na análise do delineamento dos estudos, quatro 

obras são revisões bibliográficas (26%), três revisões 

literárias (19%), duas revisões integrativas (12%), 

um baseado em opinião de especialista (6%), um de 

teor exploratório descritivo (6%), uma dissertação 

(6%), um relato de experiência (6%) e três livros 

(19%).  

Há uma relevância nos textos cuja metodologia 

adotada são revisões bibliográficas, uma vez que, 

sintetizam a produção do conhecimento tanto na área 

da enfermagem, quanto nas demais áreas das 

ciências da saúde, componentes da equipe 

multidisciplinar de cuidado (KÖCHE, 2011).  

Sobre os profissionais responsáveis pelas obras, 

nove (57%) eram enfermeiros, quatro (25%) 

médicos, um (6%) fisioterapeuta, um (6%) biólogo e 

um (6%) redigido por uma equipe multiprofissional. 

Quanto ao tratamento é necessário que toda a equipe 

esteja envolvida com intuito de um tratamento de 

forma segura (PINTO et al., 2012; FERRAZ et al., 

2015). 

Nesse sentido, o enfermeiro tem um papel 

fundamental na promoção da saúde que visa não 

apenas o paciente com epidermólise bolhosa, mas 

envolve o coletivo, utilizando ferramentas essenciais 

como a educação em saúde (FIGUEIREDO et al., 

2009; BEGA et al., 2015).  

A atuação do enfermeiro reforça o elo entre 

paciente e demais profissionais da área da saúde, ao 

conseguir desenvolver também a função de educador 

em saúde e disseminador de conhecimento por meio 

das publicações científicas (HOCKENBERRY; 

WILSON, 2011). 

É necessário que a equipe multidisciplinar esteja 

envolvida para oferecer um tratamento de maneira 

adequada. O enfermeiro tem um papel essencial, 

pois visa não apenas o acometido, mas envolve a 

família, utilizando ferramentas importantes, 

colaborando de maneira satisfatória para uma 

melhora na qualidade de vida da pessoa acometida 

com EB (FIGUEIREDO et al., 2009; ANJOS; 

SILVA; BOCCARA, 2010; PINTO et al., 2012; 

BENÍCIO et al., 2015; FERRAZ et al., 2015). 

O tratamento possui benefícios, pois são 

coberturas que não aderem à lesão e permitem que 

sejam extraídas sem ocasionar traumas ao indivíduo 

necessitando elencar que todo cuidado deve ser 

prestado individualmente e que os protocolos são 

ferramentas essenciais para minimizar possíveis 

falhas (IRON, 2005; PRAZERES, 2009; SCHMIDT; 

ZILLIKENS, 2011; GOLDSCHNEIDER et al., 
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2014; HACHEM et al., 2014; FERRAZ et al., 2015; 

SABIÁ, 2016; SILVA et al., 2017). 

A epidermólise bolhosa é uma patologia 

autoimune e congênita, sendo definida devido à 

sensibilidade na pele e mucosas, causando bolhas e 

cicatrizes na região mais externa da pele (epiderme), 

proveniente de alterações da queratina e do colágeno 

devido a traumas mínimos, pressão e até mesmo 

mudança repentina de temperatura (BOEIRA, 2012; 

BEGA et al., 2015). 

O profissional de enfermagem não atua apenas 

na assistência ao indivíduo acometido, mas em suma 

está apto a desenvolver projetos científicos, 

objetivando corroborar com a melhoria da 

assistência prestada e proporcionar uma melhora na 

qualidade de vida da pessoa acometida com esta 

doença (ANJOS; SILVA; BOCCARA, 2010; 

SCHMIDT; ZILLIKENS, 2011; POPE et al., 2012). 

Alguns profissionais expõem ter dúvidas quanto 

aos cuidados prestados a indivíduos com 

epidermólise bolhosa, devido desconhecer a doença 

e consequentemente não são hábeis a realizar 

orientações necessárias. A equipe carece em abordar 

este tema de forma minuciosa, pois os mesmos 

devem orientar este assunto de forma apropriada 

(PACHECO et al., 2015; PRAZERES et al., 2016). 

O estudo desta patologia ainda deve ser 

aprimorado devido à mesma não ser compreendida 

com exatidão, sendo uma doença que carece de 

cuidados essenciais como: alimentação, vestimenta, 

higiene corporal, dentre outras. O suporte clínico e 

suporte nutricional são importantes em relação ao 

tratamento e na prevenção de novas bolhas (IRON, 

2005; PRAZERES, 2009; KIERSZENBAUM, 

2012). 

  

4. CONCLUSÕES 

  

O papel do enfermeiro no tratamento da 

epidermólise bolhosa foi o objeto de estudo desta 

RB, que revelou a extrema importância deste 

profissional no dia a dia dos pacientes, executando 

funções que englobam tanto o âmbito patológico e 

clínico quanto o âmbito social e epidemiológico ao 

qual o doente está inserido. 

A análise dos artigos demonstrou quais são as 

dificuldades inerentes aos portadores desta 

patologia, e a importância do enfermeiro ao 

estabelecer o vínculo e a confiança com o paciente, 

considerando as necessidades de saúde existentes em 

seu território, possibilitando a prévia detecção de 

sintomas e assim evitando o diagnóstico tardio da 

doença. 

Foi observado lacunas quanto ao conhecimento 

dos familiares, os quais também estão envolvidos 

em todo processo de tratamento do familiar afetado 

pela EB, devem obter informações e conhecimento a 

respeito dessa patologia para melhor auxílio e 

decisões nos devidos momentos.  

Foram encontradas lacunas de estudos com 

abordagens mais robustas, uma vez que, quebram a 

produção do conhecimento na área da enfermagem e 

nas áreas das ciências da saúde e deixam vagas 

informações importantes para uma abordagem mais 

íntegra e de forma completa. 

O tratamento da epidermólise bolhosa, a escolha 

da cobertura ideal para devida realização dos 

curativos, resulta na redução da dor e trauma dos 

pacientes e também deverá ser focado a prevenção 

de formação de novas bolhas, prevenção e 

tratamento das infecções, suporte psicológico e 

nutricional não só ao paciente como também aos 

demais membros da família.   
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Resumo: INTRODUÇÃO: A Doença de Alzheimer (DA) é responsável por aproximadamente 60 – 70% dos 

casos de demência no mundo (OMS, 2016). Esta relacionada com a idade, aparece após os 60 anos. E é 

caracterizada pelo declínio das funções cognitivas e intelectuais. OBJETIVO: Sistematizar o conhecimento 

produzido acerca das publicações sobre os cuidados de Enfermagem prestados à pessoa com Alzheimer. 

METODOLOGIA: Trata- se de uma revisão integrativa (RI). Foram realizado buscas nas bases de dados 

MedLine, Lilacs, PubMed e Scielo, utilizando os descritores: “Aged” and “nursing care” and “Alzheimer 

disease”, nos idiomas inglês, português e espanhol. No período de 2006-2016. RESULTADOS/DISCUSSÕES: 

foram selecionados 18 artigos, a maioria encontrados na base de dados Lilacs (50%), o país com maior número 

de artigos foi o Brasil (50%), a maior parte deles eram em inglês (50%), do tipo transversal (44%), de nível de 

evidencia IV (94%) e do ano de 2012 (39%). CONCLUSÃO: a equipe de enfermagem é de extrema importância 

no tratamento da DA. Seus principais instrumentos são as técnicas de intervenções. Além da educação em 

saúde, que é aplicada principalmente no cuidador. 
 

Palavras-chave: Idosos; Cuidados de Enfermagem; Doença de Alzheimer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A expectativa de vida no mundo vem 

aumentando, a passos largos, em 2015 a expectativa 

de vida global das mulheres atingiu 73,8 anos, já a 

dos homens 69,1 anos, chegando a uma média de 

71,4 anos. No Brasil, a expectativa de vida, em 

2015, chegou a 75,5 anos, sendo os homens com 

71,9 e as mulheres 79,1 anos. A diferença entre os 

sexos, no Brasil, é de 7,2 anos (IBGE, 2015; ONU, 

2015). 

No estado de Goiás a expectativa de vida, em 

2015, era de 74,1 anos, sendo 77,3 para as mulheres 

e 70,9 para os homens. Já em Catalão a expectativa 

de vida, em 2010, era de 74, 1. (Atlas Brasil, 2010; 

IBGE, 2015). 

A sobremortalidade masculina é perceptível em 

todo o mundo. Acredita-se que ela esta relacionada a 

uma cultura onde o homem não tem o hábito da 

prevenção. Em uma pesquisa foi apontado que 

86,2% das mulheres realizam consultas médicas 

preventivas, enquanto apenas 59,3% dos homens a 

realizam (LOURENÇO; LINS, 2010). 

Os avanços tecnológicos, principalmente os 

ligado a saúde, como: o desenvolvimento de vacinas, 

utilização de medidas de saneamento e as pesquisas 

na área da biologia molecular e genética, são 

responsáveis pela diminuição da taxa de 

mortalidade, o que influencia diretamente o aumento 

da expectativa de vida (RAMOS, 2006). 

Com o aumento da expectativa de vida ocorre 

uma transição demográfica, que é seguida por uma 

transição epidemiológica. Ou seja, doenças que eram 

vistas como um problema de saúde pública se 

resolvem abrindo espaço para a incidência de outras. 

No Brasil a transição epidemiológica se deu com as 

doenças infecto-contagiosas (DI) dando espaço às 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(RAMOS, 2006). 

A alta expectativa de vida também acarreta em 

um aumento das doenças em que o envelhecimento é 

o principal causador. Como a demência. Dentre 

estas, se destaca a Doença de Alzheimer (DA), 

responsável por aproximadamente 60 – 70% dos 

casos de demência no mundo (RAMOS, 2006; 

OMS, 2016). 

 Na DA ocorre à degeneração do Sistema 

Nervoso Central (SNC), ou seja, ela é 

neurodegenerativa e caracteriza-se pelo declínio das 

funções cognitivas e intelectuais Desenvolve-se de 

forma branda e progressiva, primordialmente 

causando ausência de memória, e no estágio mais 

evoluído dependência total na capacidade funcional 

(RAMOS; MENESES; 2012; LOUREDO, et al., 

2014). 

Com a evolução da síndrome, a pessoa 

desenvolve resistência durante a realização das 
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tarefas do dia-a-dia, como manusear objetos ou 

ferramentas. As funções cognitivas também vão se 

agravando ao decorrer do tempo, geralmente iniciam 

a partir dos 60 anos. Não há um comprometimento 

no nível de consciência e na fraqueza motora até que 

a doença esteja mais avançada (SMITH, 1999; 

SERENIKIL; et al., 2008). 

Outras características da DA são: dificuldade de 

aprendizado, desorientação, dificuldade de 

comunicação, descontrole emocional, perda de 

personalidade, desmotivação, falta de percepção, 

diminuição do raciocínio, dificuldade em realizar as 

atividades de vida diária e de manter 

relacionamentos sociais (MATOS et al., 2012; 

LOUREDO et al., 2014). 

Idosos com idade igual ou maior que 65 anos, 

no Brasil apresenta uma prevalência de 0,7%, 

passando por 5,6% entre 70 e 79 anos, chegando a 

38,6%. Não há uma diminuição significativa na 

faixa etária de muitos idosos, acima dos 95 anos 

(APRAHAMIAN; MARTINELLI; YASSUDA, 

2008). 

Para o tratamento da DA são utilizados 

fármacos que atuam no comportamento do indivíduo 

e nos sintomas da demência. Os principais tipos de 

medicamento usados são: os antipsicóticos, 

antidepressivos, benzodiazepínicos e 

anticonvulsivantes (VALE; et al., 2011). 

Os treinamentos cognitivos também são 

utilizados como forma de tratamento, como a 

musicoterapia, fisioterapia e fonoaudióloga O 

tratamento tem por finalidade a melhora cognitiva 

do paciente, estimulando a reabilitação de memória 

e retardando a evolução natural da doença (VALE; 

et al., 2011). 

Outras formas de tratamento da doença são as 

terapias ocupacionais que auxiliam no processo de 

adaptação ao envelhecimento e ao aparecimento dos 

sintomas, também mostraram-se eficazes oficinas 

como as de artes (SOUZA, et al., 2008; WALSH et 

al., 2011). 

A enfermagem atua promovendo cuidados 

psicológicos, físicos e psicossociais ao idoso, o 

cuidado da enfermagem é de extrema importância 

nos cuidados clínicos, hospitalares e especializados 

ao idoso. A equipe necessita estar promovendo e 

melhorando a qualidade destes idosos a partir de 

seus conhecimentos (RODRIGUES; LIMA; 

NASCIMENTO, 2015). 

O objetivo do trabalho é Sistematizar o 

conhecimento produzido acerca das publicações 

sobre os cuidados de Enfermagem prestados à 

pessoa com Alzheimer. 
  

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura 

(RI), método de pesquisa que engloba uma análise 

de artigos visando a sintetização do conhecimento 

produzido a cerca de um determinado assunto, neste 

caso, sobre os cuidados de enfermagem à pessoa 

com Alzheimer (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2010).  

Para sua execução são necessários passos 

sistemáticos a serem seguidos, são eles: escolha de 

um tema e de sua hipótese, busca de artigos nas 

bases de dados, seleção das informações relevantes, 

análise crítica das informações encontradas, 

apreciação dos resultados e síntese das informações 

colhidas (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2010). 

A temática escolhida e a indagação que 

conduziu este estudo foram “o cuidado a pessoa com 

Alzheimer” e “Qual o papel da enfermagem no 

cuidado a pessoa com Alzheimer?”.  Os critérios de 

inclusão abrangeram artigos originais, gratuitos, 

disponíveis na íntegra na rede mundial de 

computadores e os critérios de exclusão incluem 

artigos pagos, resumos, revisões, publicados a mais 

de dez anos, artigos repetidos nas bases de dados e 

artigos que estivessem em outro idioma, além de 

português, inglês ou espanhol. 

Realizou-se a pesquisa através das seguintes 

bases dados: US National Library of Medicine 

National Institutes of Health (PUBMED), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e Medical Literature Analysis and 

Retrieval Sistem on line (MEDLINE). 

 Nos idiomas inglês, português e espanhol. O 

período escolhido foi 01 de janeiro de 2006 a 22 de 

setembro de 2016. Os Descritores em Ciência da 

Saúde (DeCS) foram: “aged”, “nursing care”, 

“Alzheimer disease”, por reportarem a tríade idoso, 

cuidados de enfermagem e doença de Alzheimer.  

As informações de interesse foram extraídas e 

anexadas a um quadro, de modo a se ter a cartografia 

dos achados, a saber: autoria, título do artigo, 

periódico, base de dados ao qual ele estava inserido, 

país de origem, ano de publicação, delineamento do 

estudo, nível de evidência, amostras, resultados e 

síntese da conclusão do texto.  

Foram atribuído aos artigos níveis de evidência, 

podendo serem classificados em: Nível I (pesquisas 

que utilizaram o recurso da metanálise para 

sintetizar informações de estudos controlados e 

randomizados), nível II (estudos de caráter 

experimental realizados em um individuo), nível III 

(estudo quase-experimental realizado de forma 

controlada em um grupo de indivíduos), nível IV 

(pesquisa sistematizada desenvolvida a partir de um 

relato de caso ou dados) e nível V (estudo baseado 

em opiniões de especialistas) (STETTLER et al., 

1998). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Esta RI resultou em 18 artigos, sendo, nove em 

língua inglesa (50%), oito em língua portuguesa 

(44%) e um em língua espanhola (6%). Nove artigos 

eram brasileiros (50%), cinco dos Estados Unidos 

(26%), um da Bélgica (6%), um da Alemanha (6%), 

um do Canadá (6%) e um do Reino Unido (6%).  

Na ultima década houve um grande crescimento 

da taxa de produção científica brasileira. Dos anos 

2000 a 2010 o número de publicações cresceu, 

aproximadamente, 100%. Desta forma explicando o 

porquê da grande quantidade de artigos brasileiros 

encontrados (CRUZ, 2010). 

Em relação ao nível de evidência, dezessete 

artigos apresentaram nível de evidência IV (94%) e 

um de nível de evidência III (6%). Nove estudos 

eram transversais (44%), seguido por seis ensaios 

randomizados (32%), um documental (6%), um 

qualitativo (6%), um quantitativo (6%) e um 

qualiquantitativo (6%). 

Quanto ao ano de publicação do artigo sete 

foram publicados em 2012 (39%), três em 2014 

(16%), dois artigos nos anos de 2009, 2010, 2011 

(11%), um em 2008 e 2013 (6%). Em 2012 a OMS 

decretou que a demência é uma prioridade para a 

saúde pública. o que explica a grande quantidade de 

publicações sobre o assunto neste período (WHO, 

2012). 

A partir do ano de 2008 surgiram muitas 

pesquisas sobre a DA isso se deve ao acrescente dos 

casos da DA entre os anos de 2000 e 2008, onde a 

proporção da DA aumentou 66% (ALZHEIMER 

ASSOCIATION, 2012). 

A base de dados mais utilizada foi a LILACS de 

onde foram retirados nove artigos (50%), seguida 

pela PUBMED com seis (34%) e a MEDLINE com 

dois (11%). 

Os achados nesta RI revelam que há muitas 

discussões acerca das incapacidades físicas e 

cognitivas que a DA ocasiona nas pessoas que a 

possui, uma vez que ela influencia na capacidade 

funcional, no nível de dependência e na autonomia 

do idoso.  

A dependência está intimamente relacionada 

com o estágio em que a demência se apresenta. Ou 

seja, quanto mais elevado o estágio da demência, 

maior é o nível de dependência do idoso 

(TALMELLI, et al., 2010; FISCHER; ISMAIL; 

SCHWEIZER, 2012; TALMELLI, et al., 2013). 

O desenvolvimento de uma demência não é uma 

característica normal do envelhecimento, desta 

forma ao desenvolvê-la o idoso atinge um estado 

senil. A senilidade nada mais é que a aquisição de 

uma condição patológica, seja ela, de origem 

emocional, física ou fisiológica (CIOSAK, et al., 

2011). 

No que tange a Enfermagem, nos artigos 

selecionados, encontrou-se que a aplicação do 

Processo de Enfermagem é de grande importância 

para o diagnóstico e também para o tratamento da 

pessoa com DA, pois ele permite uma ampla 

avaliação do estado de saúde do idoso (MATTOS, et 

al., 2011). 

 A aplicação da Sistematização da Enfermagem 

(SAE) organiza os métodos e os instrumentos 

utilizados durante as consultas de enfermagem, este 

processo é composto de uma coleta de dados, de 

diagnósticos de enfermagem, do planejamento de 

enfermagem, da implementação e por fim da 

avaliação de enfermagem (COFEN, 2009). 

As intervenções são ferramentas importantes da 

equipe de enfermagem, que englobam atividades 

artísticas ou oficinas, realizadas nas unidades básicas 

de saúde (UBS), nos centros de atenção 

psicossociais (CAPS), ou ate mesmo na casa do 

idoso (ACZURRA et al., 2010; WALSH et al., 

2011).  

Outra forma de atuação da equipe de 

enfermagem é a promoção de uma educação em 

saúde ao cuidador da pessoa com DA. Nesse 

aspecto, o enfermeiro é um elo importante entre o 

idoso, o cuidador e a rede de saúde, devendo instruí-

los quanto às dúvidas acerca da doença, modos de 

cuidado e tratamento, além de prover informações 

sobre a expectativa de vida dessas pessoas 

(SOARES, et al., 2009; RAMOS; MENESES, 

2012).  

Quanto ao cuidador deve ser informado sobre a 

progressão da doença para se preparar, 

principalmente psicologicamente. Tanto o cuidador 

como o idoso devem se submeter a um tratamento 

terapêutico para que os danos futuros possam ser 

diminuídos (WOOD et al., 2009; ROSE; PALAN, 

2012). 

 

4. CONCLUSÕES 
 

A equipe de enfermagem é de extrema 

importância no tratamento da pessoa com DA, e seus 

principais instrumentos são as técnicas de 

intervenções, como a educação em saúde, que é 

aplicada especialmente no cuidador e na família, 

com vistas à melhor qualidade de vida na tentativa 

de retardar o seu declínio funcional. O enfermeiro 

trabalha com artifícios de memória, linguagem 

corporal, na manutenção da dignidade e 

independência do idoso e em suas atividades de 

rotina, como: alimentar-se, vestir-se, tomar banho, 

locomover-se e outras. 

  

REFERÊNCIAS 

 

ALLEN,J; CLOSE,J; The niche geriatric resource 

nurse model: improving the care of older adults with 

alzheimer’s disease and other dementias, 

GeriatricNursing, v. 31, n.2, 2009. 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 521



   

 

 

APRAHAMIAN; MARTINELLI; YASSUDA, 

2008. Doença de Alzheimer: Revisão da 

Epidemiologia e Diagnóstico. Revista Brasileira 

Cliníca Médica. São Paulo. v.6, 2008. 

AZCURRA,D.J.L.S; A reminiscence program 

intervention to improve the quality of life of long-

term care residents with alzheimer’s disease. A 

randomized controlled trial. Revista Brasileira 

Psiquiatria. v. 34 ., n .4 , Dezembro, 2012. p 422-

433. 

BORGHI, A. C; SASSÁ, A. H; MATOS, P. C. B; 

DECESARO, M. N; MARCON, S. S; Qualidade de 

vida de idosos com doença de alzheimer e de seus 

cuidadores. Revista Gaucha de Enfermagem. v.4, 

n.32, Porto Alegre, 2011. p. 751-758. 

BRASIL – Atlas de desenvolvimento humano. 

Disponível online em: 

<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/cata

lao_go>. Acesso em: 2 de fevereiro de 2017. 

BRASIL – Dados sobre o envelhecimento no 

Brasil. Disponível online em: 

<http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoaidosa/dados

estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf

>. Acesso em: 2 de fevereiro de 2017. 

BRASIL, Resolução COFEN – 358/2009. 

Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/resoluo-

cofen-3582009_4384.html>. Acesso em: 7 de 

fevereiro de 2017. 

CIOSAK; BRAZ; COSTA; NAKANO; 

RODRIGUES; ALENCAR; ROCHA. Senescencia e 

senilidade: novo paradigma na Atenção Básica de 

Saúde. Revista escola de enfermagem da 

Universidade de São Paulo. v.2, n.45, São Paulo. 

2011. p. 1763-1768. 

CRUZ, Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil: 

desafios para o período 2011 a 2015. Interesse 

Nacional. Julho. 2010. 

FAAN,S.M.W.; ARNP,A.R.L.; RN,C.L.; C.T,P.R.; 

ARNP,D.L.; CT,C.S; RM,P.R.; CT,C.S.; Art in 

alzheimer'scare: promoting well being in people 

with late stage alzheimer's disease, rehabilitation 

nursing, v. 36, n. 2, march.,2011. p. 66-77. 

FISCHER,C.E; ISMAIL,Z; SCHWEIZER ,T.A; 

Delusions increase functional impairment in 

alzheimer’s disease. Original ResearchArticle.,v 

33, mar.2012. p.393-399. 

 FORLENZA, O. V.; Tratamento farmacológico da 

doença de Alzheimer. Rev. Psiq. Clín., v. 3, n. 32, 

2005. p.137-148. 

GRAESSEL,E; LUTTENBERGER,K; BLEICH,S; 

ADABBO,R; DONATH,C; Home nursing and home 

help for dementia patients: Predictors for utilization 

and expected quality from a family caregiver’s point 

of view. Archives of Gerontology and Geriatrics, 

v.5, 2011. p.233-238. 

IBGE - Tábua completa de mortalidade para o 

Brasil – 2015. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortal

idade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2015/tab

ua_de_mortalidade_analise.pdf>. Acesso em 2 de 

fevereiro de 2017. 

IBGE – Taxa bruta de mortalidade por mil 

habitantes. Disponível online em: 

<http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/taxas-

brutas-de-mortalidade.html>. Acesso em: 2 de 

fevereiro de 2017. 

LOUREDO,D.S; SÁ,S.P.C; CAMACHOS,A.C.L.F; 

CAMARA,V.D;LOUZADA,A.B.D; LOURENÇO, 

R. A; LINS, R.G; Saúde do homem: aspectos 

demográficos e epidemiológicos do 

envelhecimento masculino. 48º Congresso do 

HUPE "Saúde do Homem". Vol. 9, 2010. 

LURATI,A.R., Recognizing early dementia in the 

workplace: a case study workplace, HealthSaf. v. 

62, n.3, 2014. p. 94-95. 

MATOS,P.C.B; DECESARO,M.N; Características 

de idosos acometidos pela doença de Alzheimer e 

seus familiares cuidadores principais. Revista 

Eletrônica de Enfermagem. v.14, n.4, out/dez. 

2012. p. 857-65. 

MATTOS,C.M.Z; GARCES,A.B.B; COSTA,F.T.L; 

ROSA,C.B; BRUNELLI,A.V; HANSEN,D; 

BIANCHI,P.D.A; KRUG,M.R; SEIBEL,R; 

PORTO,A.M; STURMER,J; NASCIMENTO,K.B; 

LIMA,B.A; STURMER,L. Processo de Enfermagem 

Aplicado a idosos com alzheimer que participam do 

projeto estratégias de reabilitação. Estud. 

Interdiscipl .envelhec. Porto Alegre, v.16 ,edição 

especial, p433-447, 2011. 

MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C.C.P.; 

GALVÃO, C.M., Revisão integrativa: método de 

pesquisa para a incorporação de evidências na saúde 

e na enfermagem, Texto Contexto Enferm, 

Florianópolis, v.17, n. 4, p. 758-64, Out.-Dez. 2008. 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 522



   

 

 

MENEZES,M.R; RAMOS,J.L.C; Cuidar de Idosos 

com Doença de Alzheimer: um enfoque na teoria do 

cuidado cultural. Revista da Rede de Enfermagem 

do Nordeste, v.13, n.4,  2012. p. 805-15. 

MORMONT,E; FAYS,K; JAMART,J; Experiences 

of the patients and their caregivers regarding the 

disclosure of the diagnosis of Alzheimer’s disease: a 

Belgian retrospective survey. Acta Neurológica 

Belga,v.112, Abril 2012. p. 249-254. 

OMS – Demência. Disponível online em: 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/e

s/>. Acesso em: 28 de janeiro de 2017. 

ONU - Expectativa de vida sobe 5 anos de 2000 a 

2015 no mundo. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/oms-expectativa-de-vida-

sobe-5-anos-de-2000-a-2015-no-mundo-mas-

desigualdades-persistem/>. Acesso em 2 de 

fevereiro de 2017. 

PESTANA, L.C; CALDAS, C.P; Cuidados de 

enfermagem ao idoso com Demência que apresenta 

sintomas comportamentais. Rev Bras Enferm. v. 4, 

n.62, Brasília. 2009. p.583-587. 

QUEIROZ et al., 2014. Cuidados paliativos e 

Alzheimer: concepções de neurologistas. Revista de 

enfermagem UERJ, Rio de Janeiro. v. 22, n. 5, 

2014. p.686- 92. 

RAMOS, L. R.; Epidemiologia do envelhecimento. 

In. FREITAS, E.V. et al., Tratado de geriatria e 

gerontologia. 2ed. Rio de Janeiro. Guanabara – 

Koogan, 2006. p. 72-78. 

RODRIGUES, I.B;. A relação entre os diagnósticos 

de enfermagem e testes de cognição realizados em 

idosos com doença de Alzheimer, Revista de 

Pesquisa Cuidado e Fundamento Online, 

v.6.,n.1,Jan/Mar. 2014. P.271-281. 

RODRIGUES; LIMA; NASCIMENTO, Assistência 

de enfermagem ao paciente com alzheimer. Revista 

Científica da Fasete, 2015. p. 232-243. 

ROSE,K.M; LOPEZ,R.P; Transitions in Dementia 

Care: Theoretical Support for Nursing Roles. The 

Online Journal of Issues in Nursing, v.17, nov, 2012. 

SMITH, M. A. C; Doença de Alzheimer. Rev. Bras. 

Psiquiatr. vol.21  s.2 São Paulo Oct. 1999 

SOARES,E; FONSECA,A.M; Cidadania e o 

cuidado de enfermagem aos portadores de doença de 

Alzheimer. Revista Online de Pesquisa. v.1, n.1, 

2009. 

SOUZA,P.A; BASTOS,R.C.S; SANTANA,R.F; 

SÁ,S.P.C; CASSIANO,K.M; Oficinas de 

estimulação cognitiva para idosos com 

demência:uma estratégia de cuidado na enfermagem 

gerontológica. Revista Gaucha de Enfermagem, 

v.9, n.4, dezembro 2008. p. 588-595. 

STETLER, C.B et al., Utilization-focused 

integrative reviews in a nursing service, ApplNurs 

Res. v. 11, n. 4, Nov. 1998. p. 195-206. 

TALMELLI,L.F.S; GRATAO,A.C.M; 

KUSUMOTA,L; RODRIGUES,R.A.P; Nível de 

independência funcional e déficit cognitivo em 

idosos com doença de Alzheimer. Revista da 

Escola de Enfermagem da USP, v.44, n.4, São 

Paulo. Dec. 2010. 

TALMELLI,L.F.S; VALE,F.A.C; 

GRATAO,A.C.M; KUSUMOTA,L; 

RODRIGUES,P; Doença de Alzheimer: declínio 

funcional e estágio da demência .Acta  Paulista de 

Enfermagem, v.26 ,n.3, São Paulo,  2013. 

VALE; et, al., Tratamento da doença de 

Alzheimer. Departamento de Medicina de. São 

Carlos, v. 5, n. 1, Brasil. 2011. p. 34-48. 

WOODS,R.T; BRUCE,E; EDWARDS,R.T; 

HOUNSOME,B; KEADY,J; MONIZCOOK,E.D; 

ORRELL,M.; RUSSEL,L.T; Reminiscence groups 

for people with dementia and their family carers: 

pragmatic eightcentre randomised trial of joint 

reminiscence and maintenance versus usual 

treatment: a protocol, BioMed Central, 2009. 

 

RESPONSABILIDADE AUTORAL 
 

“Os autores são os únicos responsáveis pelo 

conteúdo deste trabalho”.

 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 523



   

 

 

DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE DISCURSOS 

PRECONCEITUOSOS CONTRA MULHERES NEGRAS E CÉLEBRES 

NO FACEBOOK 
 

MANTOVANI, Amanda Soares, amandamantovani25@gmail.com¹ 

RIBEIRO, Erislane Rodrigues¹ 

 
1Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão/Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística 

 
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo analisar a constituição do discurso racista presente em comentários 

sobre mulheres negras e famosas publicados em páginas do Facebook. O corpus é constituído de comentários 

relativos a dois casos ocorridos em 2015, nos quais a jornalista Maria Júlia Coutinho e a atriz Taís Araújo foram 

alvo de ataques racistas em seus perfis no Facebook. A metodologia adotada para a análise do corpus e para o 

desenvolvimento do estudo foi de cunho qualitativo analítico-descritivo de caráter interpretativista, por ter 

utilizado de descrição, análise e interpretação do objeto de análise, fundamentadas na AD. O estudo foi 

desenvolvido através de embasamento teórico advindo da Análise do discurso pecheutiana, com base, 

especialmente, nos textos do Pêcheux (1990), (2011) e em trabalhos desenvolvidos por Maingueneau (2015), 

Mussalim (2004), Orlandi (2006), (2012) e Possenti (2001), (2004) e propôs uma reflexão acerca da relação 

entre o gênero comentário e os sentidos nele produzidos por sujeitos sob certas condições de produção, afetados 

pela memória discursiva. Dos resultados levantados com as análises do corpus, observou-se que é marcante a 

fusão entre o discurso racista e o discurso machista em enunciados proferidos por sujeitos que, a um só tempo, 

parecem pretender depreciar a imagem da famosa tanto por ser negra quanto por ser mulher, por contrariar os 

fatores históricos de diferença racial, machismo e patriarcado, reforçando a evidente e necessária ruptura destes 

fatores. 

 

Palavras-chave: Discursos. Mulher negra. Preconceito. Mídias sociais. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com a expansão das mídias sociais e a 

constante exposição pessoal, a liberdade de 

expressão, via internet, têm servido para a difusão de 

discursos em que são recorrentes juízos de valor 

depreciativos que nem sempre são punidos perante a 

lei, casos estes, principalmente, envolvendo pessoas 

negras e com maior visibilidade. Vários casos 

recentes chocaram os internautas e telespectadores 

das mais diversas redes e emissoras, entre eles, estão 

os inúmeros ataques racistas à filha dos atores Bruno 

Gagliasso e Giovanna Ewbank, Titi, de apenas três 

anos. Ela foi vítima de internautas inconformados 

com a adoção da garotinha africana, mas seus pais 

imediatamente recorreram à justiça, que identificou 

os criminosos e, para a surpresa de todos, um deles 

era uma adolescente também negra de apenas 

quatorze anos.  

Outro acontecimento que gerou bastante 

visibilidade ocorreu próximo do lançamento do 

filme da saga Star Wars, quando fãs norte-

americanos manifestarem, por meio da hashtag 

#BoycottStarWarsVII, insatisfação com a presença 

de um ator negro no elenco. Após a hashtag ser 

difundida, internautas de várias partes do mundo 

demonstraram repúdio ao acontecido. Por outro 

lado, campanhas destinadas ao combate da 

desigualdade racial e favoráveis ao empoderamento 

feminino tiveram maior repercussão e visibilidade 

através de plataformas, como o Facebook, o Twiter e 

o Whatsapp. 

O ano de 2015 foi repleto de casos 

semelhantes, momento em que mulheres negras e 

famosas tiveram perfis sociais no Facebook como 

alvo para comentários preconceituosos. Esses 

acontecimentos são reflexo da historicidade 

brasileira sobre “o ideal da branquidade e a 

mestiçagem” (DIJK, 2008, p.74), do período da 

escravatura e da continuidade da ilusão de 

superioridade entre cores da pele, unidas ao 

patriarcado, levando tais celebridades a ficarem 

ainda mais susceptíveis aos ataques, por terem 

tamanha visibilidade, tanto no âmbito pessoal, 

quanto em sua vida profissional. Levando em conta 

este ano, houve dois casos consecutivos de ataques 

racistas, reforçando a ideia de que mulheres negras e 

famosas se tornaram mais vulneráveis a esse tipo de 

violência. No dia 01 de julho, desencadeou-se uma 

série de comentários ofensivos à jornalista Maria 

Júlia Coutinho na página oficial do Jornal Nacional 

no Facebook, a partir da postagem de uma imagem 

da apresentadora da previsão do tempo do referido 

jornal. 
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Em seguida, no dia 31 de outubro, o alvo de 

internautas preconceituosos foi o perfil de Taís 

Araújo, a partir de uma foto publicada pela atriz. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ambas as artistas receberam apoio de 

colegas de trabalho, amigos, fãs e familiares, que 

deram ainda mais visibilidade aos casos e incentivos 

para que os acontecimentos de cunho racista fossem 

direcionados às autoridades. Posteriormente, atrizes 

como Cris Vianna e Sheron Menezzes também 

foram vítimas de tais discursos preconceituosos por 

meio de comentários publicados em suas redes 

sociais.  

Dos resultados levantados, o de que, o 

discurso racista e o discurso machista estão 

constantemente interligados se fez presente, uma vez 

que os sujeitos discursivos que enunciam procuram 

prejudicar a imagem das famosas, utilizando 

palavras que produzem efeitos de sentido agressivos 

e tendenciosos, tanto por elas serem mulheres como 

por serem negras. Estes sujeitos, ao exporem suas 

ideologias e posições a respeito das atuais ocupações 

sociais e profissionais de sucesso de mulheres 

negras, revelam uma filiação a discursos 

conservadores e retrógrados relativos às mulheres e 

aos negros e valem-se da suposição de que a 

liberdade de expressão deve prevalecer, inclusive na 

internet, e da certeza de que a violência verbal que 

cometem não será punida perante a lei. 

Diante do quadro problemático apresentado, 

nota-se a necessidade de reflexão, sem distinção 

entre as esferas sociais, em prol dos direitos das 

pessoas negras, entre eles, o direito de se expressar 

livremente, sem o risco de, com isso, dar início a 

uma onda de ofensas e injúrias. Assim, é 

fundamental que nas escolas, nas igrejas, nas 

famílias, nas diversas mídias e nas demais 

instituições haja espaço para o diálogo no sentido de 

se legitimar as conquistas históricas e os direitos dos 

negros frente a um passado de submissão e opressão.   

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO E 

METODOLOGIA 

 

A partir da coleta de posts, notícias e 

comentários a respeito dos casos Majú e Taís, este 

trabalho foi desenvolvido através de embasamento 

teórico advindo da Análise do discurso de linha 

francesa (AD), já que, atualmente, tal disciplina não 

se ocupa mais apenas da análise de discursos 

políticos e/ou institucionais, importando-se com a 

reflexão acerca do ordinário dos sentidos. Refletindo 

acerca da relação entre as sequências discursivas 

selecionadas e os sentidos nelas produzidos, a 

presente pesquisa valeu-se de uma teoria em que os 

conceitos de condições de produção, sujeito, efeito 

de sentido e interdiscursividade são centrais. Para a 

AD, esses conceitos são fundamentais e são 

especialmente desenvolvidos nos textos publicados 

por Pêcheux (1990), (2011), Maingueneau (2015) e 

em trabalhos desenvolvidos por estudiosos da AD no 

Brasil, como Mussalim (2004), Orlandi (2006), 

(2012) e Possenti (2001), (2004), autores que 

compõem a bibliografia básica desta pesquisa. 

Com base no critério da regularidade dos 

enunciados com juízos de valor negativos, o macro 

corpus foi selecionado e, posteriormente, restringido 

a 14 (quatorze) comentários que possuem relação 

uns com os outros ou, nas palavras de Courtine 

(2009, p.57), o corpus é “constituído de sequências 

discursivas produzidas por um locutor/vários 

locutores” e que constituem o micro corpus deste 

trabalho. A partir desta relação que pôde ser 

identificada a presença de famílias parafrásticas, 

outro conceito da AD, que foi recurso indispensável 

para a análise das sequências discursivas. Acerca 

deste conceito Pêcheux e Fuchs (1993, p. 169) 

elucidam: 

Figura 2: Foto de Taís Araújo publicada em 

seu perfil social no Facebook, no dia 

01/11/2015, alvo de comentários com juízos 

negativos de valor. 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/JornalNacional/ 

Fonte: https://www.facebook.com/taisdeverdade/ 

 

Figura 1: Foto de Maria Júlia Coutinho publicada 

no perfil do JN no Facebook, no dia 03/07/2015, 

alvo de comentários com juízos negativos de valor.  
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Queremos dizer que, para nós, a 

produção do sentido é estritamente 

indissociável da relação de paráfrase 

entre sequências tais que a família 

parafrástica destas sequências 

constitui o que se poderia chamar a 

‘matriz do sentido’. Isto equivale a 

dizer que é a partir da relação no 

interior desta família que constitui o 

efeito de sentido [...]. 

Outra evidência analisada para a seleção 

destes comentários foi o uso de diferentes 

expressões, pelos sujeitos discursivos, que poderiam 

ser substituídos por outras, mas que por questões 

ideológicas, históricas e sociais foram empregadas 

por estes sujeitos para referir-se às mulheres de 

forma pejorativa.  

Em relação a outro conceito de extrema 

importância para o desenvolvimento das análises 

discursivas estão as condições de produção, as quais 

Orlandi (2006, p. 15) subdivide em duas, 

representando-as no sentido lato e no sentido estrito: 

“Em sentido estrito ela compreende as 

circunstâncias da enunciação, o aqui e o agora do 

dizer, o contexto imediato. No sentido lato, a 

situação compreende o contexto sócio-histórico, 

ideológico, mais amplo.” Visto isso, relacionando-se 

ao corpus do trabalho, em sentido lato todos os 

fatores históricos que compreendem a raça negra, 

desde a constante luta por igualdade até o 

pensamento retrógrado que ainda se mantém sobre a 

cor e o lugar social dessas pessoas estão inclusos. 
Voltando-se para o sentido estrito, o ano de 

2015 passava por problemas relacionados à 

intolerância com relação a vários sujeitos, desde 

jogadores de futebol, artistas e até mesmo crianças. 

O jogador Daniel Alves, por exemplo, foi vítima de 

torcedores do Espanyol que, por diversas vezes, 

atacaram-no e designaram-no como macaco. Diante 

das diversas atitudes racistas vivenciadas em 2015, o 

apoio dos internautas foi considerável, saindo das 

novas mídias até a televisão, incitando em todo o 

mundo o uso de hashtags em apoio às vítimas, 

exemplo disso foram as hashtags em favor de Majú e 

Taís: #ForçaMaju e #SomosTodosTaís. Isso tudo fez 

de 2015 um ano em que a luta pela igualdade 

feminina e contra o preconceito racial se destacou, 

em prol, principalmente, da segurança das mulheres, 

marcadas por uma trajetória de agressões físicas e 

verbais diariamente. 

Quanto aos comentários dos casos Taís e 

Majú, estes foram coletados com o propósito de se 

realizar um estudo analítico, descritivo e de caráter 

interpretativista a partir dos mesmos. É analítico 

porque, com base nas noções teóricas mencionadas, 

é feita uma análise dos comentários selecionados. É 

descritivo, pois faz-se descrição dos discursos que se 

interseccionam na constituição do discurso racista 

sobre a mulher famosa, bem como das condições em 

que tais discursos são produzidos. E é, também, 

interpretativista, visto que, a partir do viés teórico da 

AD, inevitavelmente, o pesquisador lança um olhar 

subjetivo sobre seu objeto de estudo, com foco 

principalmente nos conceitos de condições de 

produção, sujeito discursivo, efeitos de sentido, 

famílias parafrásticas e sequências enunciativas. 

 

3. COMENTÁRIOS ANALISADOS 

 

3.1 Comentários na página social do JN via 

Facebook a respeito de Maria Júlia Coutinho: 

(1) “Só conseguiu entrar no JN Por causa das cotas, 

preta macaca” 

(2) “Tempo branco? Mentira, sua preta.” 

(3) ”Vai tomar banho e tirar essa cor preta e suja do 

seu corpo sua macaca” 

(4) “Como saber se o alimento favorito desta negra é 

uma banana?” 

(5) “Não tenho tv colorida pra ficar olhando essa 

preta não”  

(6) “Ela já nasceu de luto” 

 

3.2 Comentários na página pessoal de Taís 

Araújo: 

(7) “Entrou na globo por causa das cotas”  

(8) “Cabelo de parafuso enferrujado” 

(9) “Pensava q o facebook era pra humanos não pra 

macaco” 

(10) “Vai lavar louça com esse cabelo” 

(11) “Já voltou da senzala?”  

(12) “Não sabia que no zoológico tinha câmera” 

(13) “Esse cabelo de esfregão” 

(14) “Pode ser mais clara?” 

 

3.3 Análise em quadro: 

 

Quadro 1: Palavras e expressões dos comentários 

constituintes do corpus com suas respectivas 

análises. 

Palavras e 

expressões: 

Análises: 

 

Senzala; 

Zoológico; 

Ambientes 

inapropriados;  

Retomada de fator 

histórico que caracteriza 

a era da escravidão; 

Menção a ambiente 

utilizado para a vivência 

de animais selvagens 

(incluindo os macacos); 

 

Cotas; Emprego de discurso 

satírico sobre as ações 

afirmativas (cotas); 

Posição ideológica de 

desprezo pelo sistema e 
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pela competência das 

mulheres negras que 

exercem suas profissões 

na emissora Rede 

Globo;  

 

Cabelo de parafuso 

enferrujado; 

Cabelo de esfregão; 

Lavar louça com esse 

cabelo; 

Posição ideológica de 

repúdio às 

características físicas 

que dão identidade a 

determinada raça; 

Interdiscursividade; 

Relação com o trabalho 

servil;  

 

Luto; 

Preta; 

Macaca; 

Remetem a aspectos 

históricos, sociais e 

ideológicos; 

Histórico repleto de 

ações machistas, de uma 

era escravista, marcada 

pela supremacia branca, 

além da tradicional 

representação do luto 

pelo uso de roupas na 

cor preta;  

 
Fonte: MANTOVANI1 (2016). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Marcados por novos termos e expressões de 

identidade virtual, os comentários de leitores 

analisados trazem em si indícios ideológicos e 

sociais dos sujeitos enunciadores, além de vestígios 

históricos de uma sociedade marcada pela 

escravatura, pelo patriarcado e pelo machismo. Um 

dos resultados levantados é o de que, no corpus 

analisado, o discurso racista e o discurso machista 

fundem-se em enunciados proferidos por sujeitos 

que, condicionados por um longo histórico 

escravocrata e uma sociedade tradicionalmente 

patriarcal, a um só tempo, parecem pretender 

desvalorizar a imagem da famosa tanto por ser negra 

quanto por ser mulher.  

Nesse sentido, pode-se identificar dentre as 

condições de produção que favoreceram a circulação 

dos comentários analisados, as ações feministas, 

defensoras da liberdade da mulher, além do 

reconhecimento e da exposição das artistas em suas 

profissões, assim como a luta por liberdade de todas 

as raças, tanto no âmbito pessoal quanto 

                                                           
1 Pesquisadora PIVIC pela Universidade Federal de 

Goiás, Regional Catalão. Graduanda do quarto 

período do curso de Letras – Português e Inglês da 

Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística. amandamantovani25@gmail.com 

profissional, de ocupar todo e qualquer lugar na 

sociedade e ter reconhecimento em razão disso.  

Os discursos que foram recorrentes no ano 

de 2015 referentes à luta contra o racismo e ao 

preconceito contra as mulheres vão contra os 

discursos tradicionais que privilegiam o homem 

branco e também são exemplos de possíveis motivos 

para a série de ataques registrados naquele ano.  

 É importante evidenciar que os sujeitos 

discursivos que anunciam por meio dos comentários 

buscam prejudicar a imagem destas famosas, 

utilizando palavras que assumem, no interior deste 

discurso, um tom agressivo e tendencioso, 

identificadas nos comentários expostos acima: 

“preta”, “macaca”, “banana” e “luto” servem para 

designar pejorativamente as artistas; “cabelo de 

parafuso enferrujado” e “cabelo de esfregão” tem 

por finalidade criticar uma característica física das 

pessoas negras para inferioriza-las; “senzala” e 

“zoológico” são locais impróprios, adversos à 

presença ou permanência de seres humanos. 

Assim, leitores expõem suas ideologias e 

posições preconceituosas e discriminatórias a 

respeito das atuais ocupações sociais e profissionais 

de sucesso das mulheres negras, revelando juízos de 

valor negativos nos enunciados analisados e também 

pelo fato de nos dias atuais as mulheres negras 

poderem ocupar todo e qualquer ambiente, 

contrariando os fatores históricos que levaram ao 

preconceito racial e de gênero, reforçando a evidente 

e necessária ruptura com tais padrões. 
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Resumo: A população idosa é a que mais cresce no Brasil, tornando-se importante oferecer a eles opções de
lazer e aprendizagem contínua, sendo os jogos uma alternativa interessante. Assim sendo, o propósito deste
trabalho é detalhar o desenvolvimento de jogos acessíveis e adequados para a população idosa, visto que são
diversos os benefícios que podem trazer para esse grupo. Para tal, foi realizado um levantamento de questões
e diretrizes relacionadas a acessibilidade para jogos e facilidade de acesso. É apresentada a análise de um
jogo, resultado do desenvolvimento com base nas diretrizes.

Palavras-chave: Desenvolvimento de jogos. População idosa. Acessibilidade. Adaptabilidade. Habilidades na-
turais.

__________________________________________________________________________________________

 

1. INTRODUÇÃO 

 A população idosa em 2010 representava 10,5%
da população brasileira, o correspondente a mais de
20 milhões de pessoas na época. Em 2015 o número
de  idosos  já  chegava  a  14,3%.  Esse  fato  se  deve
principalmente ao aumento progressivo da expectati-
va de vida do brasileiro comum que, segundo a Sín-
tese de Indicadores  Sociais  de 2016, já  chegava a
74,68 anos em 2015 e tende a continuar crescendo. 

Segundo Santos,  Ishitani e Nobre (2013),  com
esse aumento da população idosa, torna-se importan-
te  oferecer  a  eles  opções de lazer  e aprendizagem
contínua, sendo os jogos eletrônicos com interfaces
adequadas  uma  alternativa  interessante  para  esse
grupo.

De acordo com Vasconcelos et al. (2012) os ido-
sos  preferem jogos  que  não  exijam muito  esforço
para serem completados e que tenham enfoque em
relaxamento  e  diversão,  sem exigir  interação  com
outros jogadores.

Segundo Torres (2011) o uso de jogos digitais
pode trazer benefícios para enfrentar os aspectos ne-
gativos do envelhecimento. Sua pesquisa estudou os
efeitos  cognitivos  dos  jogos  sobre  os  idosos,  bem
como seus efeitos na autoimagem e na qualidade de
vida. 

No entanto, conforme Yee, Duh e Quek (2010),
ainda são poucos os casos de jogos desenvolvidos
nessa  natureza  especificamente  para  o  público  de
idade avançada que levam em consideração os fato-
res limitantes fundamentais para obter sua aceitação.
Nesse sentido, o desenvolvimento de jogos dessa na-

tureza, com interface adequada e facilidade de uso,
pode oferecer à população idosa não apenas lazer e
diversão,  mas  aprendizado  contínuo e  manutenção
das habilidades naturais.

 
1.1. Objetivo Principal

O objetivo principal deste trabalho é detalhar o
desenvolvimento real de jogos acessíveis e adaptati-
vos que contribuam com a melhora da qualidade de
vida da população idosa através do divertimento e de
seus variados benefícios. Por meio das diretrizes de
acessibilidade  para  jogos,  procura-se  identificar  e
contornar  os  principais  fatores  limitantes  que  pos-
sam dificultar ou impedir o acesso de idosos aos jo-
gos, para assim tornar a sua experiência como joga-
dores a melhor possível.

1.2. Objetivos Secundários
 
A fim de atingir o objetivo principal foram defi-

nidos os objetivos secundários listados a seguir:

• Desenvolvimento de um template padrão de
interface amigável para o idoso;

• Levantamento de características de jogo fa-
voráveis a imersão do jogador;

• Levantamento de mecânicas de jogo favo-
ráveis a imersão e sejam capazes de traba-
lhar as habilidades naturais do jogador;

• Desenvolvimento de uma rotina algorítmica
para  ajustar  a  dificuldade  em  tempo  de
jogo, com base no desempenho do jogador.
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2. METODOLOGIA

O trabalho foi organizado em duas partes. A pri-
meira consiste do levantamento e estudo das diretri-
zes de acessibilidade para jogos digitais, que foram
adaptadas das diretrizes para conteúdo  web a partir
das  Web Content  Acessibility  Guidelines  (WCGA)
2.0.

A segunda parte trata do desenvolvimento pro-
priamente dito de um jogo acessível e adaptável e de
sua análise com base nas diretrizes de acessibilidade.

3. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE PARA
JOGOS DIGITAIS

As diretrizes de acessibilidade para jogos digi-
tais, adaptadas a partir das diretrizes de acessibilida-
de para conteúdo  web por Cheiran (2013),  cobrem
um conjunto de recomendações para tornar jogos di-
gitais mais acessíveis e beneficiar pessoas com defi-
ciências (incluindo pessoas com deficiências visuais,
auditivas, motoras e mentais). O cumprimento des-
sas recomendações amplia a qualidade de uso para
pessoas  com  limitações  temporárias  (como  lesões
em membros), pessoas com transtornos de desenvol-
vimento (como síndromes do espectro autista), pes-
soas com limitações tecnológicas e pessoas idosas. 

O  autor  compilou  as  diretrizes  na  estrutura
WCAG 2.0 e diversas  camadas de recomendações
foram adotadas: princípios globais, diretrizes gerais
e critérios de sucesso testáveis. 

A coleção de 12 diretrizes originais na estrutura
do  documento  WCAG  2.0  foram  estendidas  para
contemplar aspectos diferenciados em relação a inte-
ração e plataformas de jogos digitais. Essas diretri-
zes ainda apresentam metas básicas para a implanta-
ção de acessibilidade,  mas não englobam testes  já
que formam apenas uma estrutura geral para com-
preensão dos critérios testáveis. 

Para cada diretriz foram mantidos critérios testá-
veis  que indicam como verificar  se uma diretriz  é
atendida e qual é o nível de conformidade com essa
diretriz.  Existem  três  níveis  de  conformidade:  A
(mais baixo), AA (médio) e AAA (mais alto). 

Os quatro princípios fundamentais de acessibili-
dade foram mantidos, garantindo a mesma estrutura
das diretrizes de acessibilidade da WCGA 2.0, divi-
dindo as diretrizes por princípio em:

Princípio  1:  Perceptível  –  A informação  e  os
componentes  de  interface  devem  ser  apresentados
aos jogadores de forma que possam percebê-los:

• Diretriz 1.1: Textos alternativos – Fornecer
alternativas  textuais  para todo o conteúdo
não textual de forma que possa ser mudado
para diferentes formas que as pessoas ne-
cessitam como fala ou símbolos. 

• Diretriz  1.2:  Mídias  temporais  –  Fornecer
alternativas para mídias temporais. 

• Diretriz 1.3: Adaptável – Criar conteúdos e
interfaces  com o  jogador  que  possam ser
apresentados de formas diferentes sem per-
der a informação essencial. 

• Diretriz 1.4: Discernível – Tornar mais fácil
para os jogadores ver e ouvir conteúdos, in-
cluindo separar primeiro plano de plano de
fundo. 

Princípio 2: Operável – Os componentes de in-
terface, interação e navegação do jogador devem ser
operáveis:

• Diretriz 2.1: Acessível por teclado – Tornar
todas as funcionalidades disponíveis por te-
clado.

• Diretriz  2.2:  Tempo  suficiente  –  Fornecer
aos jogadores tempo suficiente para ler, en-
tender e usar conteúdos e funcionalidades. 

• Diretriz 2.3: Convulsões e desorganização –
Permitir  a  redução  de  efeitos  que  possam
causar convulsões e evitar eventos repenti-
nos. 

• Diretriz  2.4:  Navegável  –  Fornecer  meios
que auxiliem os jogadores  a  navegar pelo
ambiente,  acessar  conteúdos  e  elementos
interativos, e determinar onde estão. 

• Diretriz 2.5: Configurável – Permitir que o
jogador ajuste, simplifique e salve os con-
troles para o jogo. 

• Diretriz 2.6: Compatível com dispositivos –
Tornar  o  jogo  compatível  com  a  maior
quantidade possível de dispositivos de en-
trada de dados.

Princípio 3: Compreensível – Informação e in-
terface com o jogador devem ser compreensíveis.

• Diretriz  3.1:  Legível  –  Fazer  o  conteúdo
textual legível e compreensível. 

• Diretriz 3.2: Previsível – Fazer com que os
desafios, os conteúdos e as funcionalidades
do jogo apareçam e funcionem de formas
previsíveis e esperadas. 

• Diretriz 3.3: Assistência – Ajudar jogadores
a evitar e corrigir enganos. 

• Diretriz 3.4: Documentação – Disponibili-
zar documentação acessível e em múltiplos
formatos. 

• Diretriz 3.5: Aprendizado e desafio – Dis-
ponibilizar modos de treinamento e ajuste
manual do nível de desafio.

Princípio 4: Robusto – O conteúdo deve ser in-
terpretado de forma confiável por uma ampla varie-
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dade de dispositivos de saída, incluindo tecnologias
assistivas.

• Diretriz  4.1:  Compatível  –  Maximizar  a
compatibilidade com os recursos de acessi-
bilidade  do  jogador,  incluindo tecnologias
assistivas.

4. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

Conforme definido por Bethke (2003), o proces-
so de desenvolvimento de jogos é aquele no qual um
jogo viável, para computador, videogame ou disposi-
tivos moveis  é  produzido.  Pode ser  feito  por  uma
única pessoa ou um grupo de pessoas, sendo diver-
sas as habilidades que envolvem o processo de de-
senvolvimento de jogos.

4.1. O Motor de Jogos

Para o desenvolvimento dos jogo proposto foi
utilizado o motor de jogos Unity,  antigamente co-
nhecido como Unity 3D. 

Com ênfase na portabilidade, o motor tem como
alvo  as  seguintes  APIs:  Direct3D  no  Windows  e
Xbox  360;  OpenGL no  Mac,  Windows  e  Linux;
OpenGL ES no Android e iOS; e APIs proprietárias
nos outros consoles de videogame. Logo, os jogos,
totalmente  portáveis,  podem ser  jogados  em qual-
quer plataforma ao fim do desenvolvimento. 

O  scripting do motor de jogo é construído em
Mono, a implementação open-source do .NET Fra-
mework. Os desenvolvedores interessados em usar o
Unity  podem  usar  UnityScript  (uma  linguagem
"filha"do JavaScript), C#, ou Boo (que tem uma sin-
taxe inspirada em Python). Neste trabalho foi utiliza-
da a linguagem C# para o desenvolvimento.

4.2. A Escolha da Plataforma

No contexto deste trabalho foi decido que o jogo
seria desenvolvido, ao menos inicialmente, para ser
jogado  em  dispositivos  moveis  (smartphones,  ta-
blets etc.), devido a maior facilidade de acesso que
essa plataforma representa atualmente.

Ainda assim, como citado na seção anterior,  o
motor de jogos Unity oferece extrema capacidade de
portabilidade e os jogos desenvolvidos podem ser jo-
gados  em qualquer  plataforma,  desde  que  para  se
adequarem as necessidades de interação sejam feitas
algumas adaptações. Por exemplo, para serem joga-
dos em um computador de mesa são necessárias al-
gumas alterações na interface do usuário a fim torná-
la adequada aos métodos de entrada em questão (te-
clado e mouse, no caso).

4.3. O jogo desenvolvido

 No jogo desenvolvido, chamado de "No Volan-
te", o jogador assume o controle de um veículo que
ao longo das fases deve evitar de cruzar com obstá-
culos (cones, buracos etc.).

A interface  de  "No  Volante"  foi  desenvolvida
para ser simples e de fácil compreensão, sendo utili-
zada como um template para o desenvolvimento da
interface do segundo jogo. 

O menu principal, exibido na Fig. 1, possui uma
quantidade  mínima  de  texto  que  em  sua  maioria
(com exceção apenas do texto referente ao título),
serve como informação essencial da interface. O bo-
tão "Jogar" leva o jogador ao próximo menu, onde
ele escolhe o nível/fase do jogo. O botão "Sair", in-
tuitivamente, fecha a aplicação. O botão representa-
do por um alto-falante no canto superior direito da
tela serve para ativar ou desativar os áudios do jogo,
quando o áudio está desativado o botão fica marcado
com um "x".

Figura 1 –  O menu principal do jogo "No Vo-
lante"

Fonte: Elaborada pelo autor.

Todo conteúdo, textual ou não textual, é grande
e legível, facilitando a interação do usuário.

O menu de seleção de nível, na Fig. 2 possui,
basicamente, as mesmas características. Aqui, ao se-
lecionar um dos níveis exibidos o jogador é levado
diretamente ao jogo,  sem precisar  passar  por mais
menus. O botão "Menu Principal"leva o jogador de
volta ao menu anterior, a tela de título. 

Figura 2 – O menu de seleção de nível do jogo
"No Volante"
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Fonte: Elaborada pelo autor.

Durante  o  jogo  em  qualquer  um  dos  níveis,
como exibido na Fig. 3, o jogador assume o controle
do veículo, esse pode ser guiado para a esquerda ou
para a direita, a fim de evitar os obstáculos, utilizan-
do as respectivas setas indicadoras presentes nas la-
terais da tela. O botão representado pelas barras ser-
ve para pausar o jogo, exibindo a tela ilustrada na
Fig. 4, onde o jogador pode optar por voltar ao menu
principal ou continuar o jogo. 

Figura 3 – O protótipo de um nível do jogo "No
Volante"

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 4 – O menu de pausa do jogo "No Volan-
te"

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao concluir um nível, elementos que indicam o
ocorrido são ativados para que o jogador tome co-
nhecimento e além do som de conquista é exibida
uma tela de nível completo, ilustrada na Fig. 5. Aqui
o jogador tem a opção de seguir para o próximo ní-
vel ou de retornar ao menu principal caso prefira dei-
xar o jogo.

No jogo os obstáculos são representados por ele-
mentos intuitivos que imitam a vida real, o cone da
Fig. 6 é um dos encontrados no jogo, e o jogador
deve manter a atenção para que não colida com al-
gum,  caso  isso  aconteça  ele  perde  o progresso na
fase e retorna ao ponto de partida.

Figura 5 – A tela de nível completo do jogo "No
Volante"

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 6 – Um dos obstáculos presentes em ní-
veis do jogo "No Volante"

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para o desenvolvimento desse jogo, em especial,
foram levadas  em consideração  todas  as  diretrizes
descritas, com exceção apenas das que não se apli-
cam aos jogos mobile. 

Um exemplo de diretriz que não se aplicou foi a
1.2, que descreve a utilização de legendas para todo
conteúdo falado, porém, não existe conteúdo falado
no jogo. Outro exemplo é a diretriz 2.1, que determi-
na que todos os conteúdos devem ser acessíveis por
teclado, fato não se aplica a dispositivos moveis.

Para tornar o jogo adaptável foi implementado
um recurso que, sempre que detectada uma colisão
do jogador com algum obstáculo, torna a velocidade
do veículo ligeiramente menor, até atingir um limite
mínimo definido. Ou seja, sempre que o jogador fa-
lha em completar um nível  o jogo fica mais fácil.
Contudo, ao completar níveis com sucesso, a veloci-
dade original é retomada. 

Entre os benefícios do jogo desenvolvido, além
da capacidade de divertir, se destacam o treinamento
da  atenção  e  a  manutenção  das  funções  motoras.
Pois, para o jogador obter sucesso nas fases são ne-
cessários exatamente esses dois fatores-chave: aten-
ção e coordenação.  É preciso perceber o ambiente
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que está a frente do veículo, ficando sempre atento
ao  surgimento  de  novos  obstáculos,  enquanto  que
para evitar  colidir  com esses  obstáculos  o jogador
deve, no tempo certo, guiar o veículo para a direção
apropriada. Esse tipo de atividade foi comentado por
alguns dos autores citados e foi fator decisivo na es-
colha do gênero do jogo.

4.4. Resultados

Ainda são necessários alguns refinamentos, por
exemplo, acrescentar texto alternativo aos botões de
pausa e controle de áudio. No entanto, o jogo desen-
volvido é acessível, de acordo com as diretrizes de
acessibilidade para jogos levantadas, e pode contri-
buir para a inclusão da população idosa oferecendo
lazer e treinamento das funções motoras.

5. CONCLUSÃO E PROPOSTAS DE CONTI-
NUIDADE

Este trabalho teve como foco realizar uma pes-
quisa em relação a acessibilidade e a partir dos da-
dos levantados desenvolver um jogo digital acessí-
vel, voltado ao público idoso, adequado as diretrizes
pesquisadas, e que é capaz de contribuir com a ma-
nutenção de habilidades naturais desse grupo. Embo-
ra consistente,  pode-se apontar  algumas limitações
para essa pesquisa, em relação a falta de condução
de testes com sujeitos reais. 

Conclui-se que falhas de acessibilidade são mui-
to comuns no mundo do desenvolvimento de jogos,
o que acaba impedindo que muitos grupos tirem pro-
veito dos inúmeros benefícios oferecidos por esses. 

Todavia, o processo de levantamento das diretri-
zes se mostrou eficaz na criação do jogo em relação
aos  fatores  limitantes  da  população  idosa.  Reco-
menda-se que outros desenvolvedores investiguem-
nas e apliquem-nas a seus projetos  de desenvolvi-
mento de jogos a fim de torná-los acessíveis. O jogo
desenvolvidos  se  mostrou  acessível  e,  após  passar
por  refinamento,  pode  ser  aplicado  a  melhoria  da
qualidade de vida dos idosos, que por sua vez podem
tirar vantagem dos benefícios do jogo enquanto pos-
sivelmente se divertem. 

Dentre  as  oportunidades  de  continuação  para
esse trabalho, destaca-se a criação de mais jogos que
abordem  diferentes  gêneros  capazes  de  trabalhar

com  habilidades  naturais  diferentes  da  alcançada
pelo jogo até então desenvolvido. Existe ainda a pos-
sibilidade  de  descrever  melhor  o  desenvolvimento
de jogos acessíveis utilizando o motor Unity ou se-
melhante, detalhando, dentro do possível, o código
trabalhado ao desenvolver  determinadas mecânicas
(as de adaptabilidade, por exemplo).
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Resumo: A pesquisa acadêmica envolvendo como tema o treinamento para o desenvolvimento de trabalhadores 
organizacionais, realizadas por pesquisadores e analistas comportamentais ligados a OBM (Organizational 
Behavior Management) tem recebido relevante destaque em meio as técnicas de treinamentos organizacionais. 
Dentre uma vasta gama de modalidades de treinamento, será destacado aqueles envolvendo vídeos explicativos, 
no intuito de ensinar e desenvolver os trabalhadores a desempenhar atividades ligadas as funções inerentes ao 
cargo ocupado por este trabalhador. Cargo este, que requer profissionais capacitados e treinados para 
desempenhar com eficiência suas atividades laborais diárias, onde empresários e gestores buscam se destacar 
em meios as organizações, obtendo os melhores resultados, e assim conseguirem firmar seus negócios frente à 
grande competitividade empresarial. Neste estudo, foi desenvolvido um método, que desenvolve o treinamento 
para a confecção de quatro técnicas de pulseiras, utilizando-se de vídeos explicativos elaborados pela autora, 
que serão apresentados no decorrer dos oito passos que compõe o treinamento de confecção das técnicas de 
pulseiras. Como resultados almejados para este estudo, além de ser estratégia organizacional, o treinamento 
pode ser um dos determinantes para alcançar um desempenho satisfatório entre os trabalhadores, evidenciando 
assim ser uma ferramenta vantajosa para as organizações. 
 Palavras-chave:treinamento, vídeo, comportamento humano, OBM. 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO A análise do comportamento nos últimos 

tempos tem desenvolvidos vários estudos sobre 
treinamento e desenvolvimento de indivíduos 
inseridos em meios organizacionais. Neste contexto, 
Perlow (2013) em seu artigo Treinamento e 
Desenvolvimento em Organizações: Uma revisão da 
literatura de gerenciamento de comportamento 
Organizacional discute uma vasta literatura no 
intuito de tentar preencher possíveis lacunas e ainda 
estender os estudos anteriores acerca de treinamento 
e desenvolvimento de pessoas dentro da Gestão do 
Comportamento Organizacional, OBM 
(Organizational Behavior Management) (Ross, 
1982).  

O modelo OBM é uma extensão da análise 
experimental do comportamento e da análise 
aplicada do comportamento, e se enfatiza pela 
aplicação das idéias skinnerianas as dificuldade e 
análises organizacionais (Mawhinney, 1992). Este 
modelo tem seus fundamentos alicerçados na análise 
do comportamento, tendo como precursor o 
fisiologista e cientista Skinner. Conforme destacado 
por Skinner (1981), o comportamento humano pode 
ser tomado como objeto de estudo cientifico, pois, 
possui certo ordenamento e é passível de 
mensuração. 

 Para tanto, neste modelo OBM, todo o 
comportamento pode ser medido, destacando assim, 

os ambientes organizacionais, onde a atividade 
laboral praticada por seus trabalhadores pode ser 
mensurada e ser passível de mudanças, baseando-se 
em dois fatores primordiais: 1) tudo que antecede a 
atividade a ser realizada; 2) tudo que ocorre após a 
atividade ser realizada. De forma, que tudo que 
acontece antes da atividade ser realizada ser 
chamado de antecedente e tudo que ocorre depois é 
chamado de conseqüente. 

Para tanto, dada a ênfase aos estudos sobre 
comportamento humano, especialmente em 
ambientes organizacionais, busca-se compreender a 
relevância em desenvolver o repertório 
comportamental dos trabalhadores inseridos nos 
diversos segmentos manufatureiros.  

 Desta forma, tendo como alicerce, as 
pesquisas que envolvem treinamento e 
desenvolvimento de pessoas, para o aumento do 
repertorio comportamental, ferramenta como o 
treinamento tem se mostrado uma intervenção eficaz 
para pesquisadores e profissionais de organização de 
gestão de comportamento, para garantir a 
generalização e manutenção das competências 
adquiridas na formação dos trabalhadores. A OBM 
busca descrever como o treinamento se encaixa em 
uma ampla gama de técnicas destinadas a promover 
uma mudança de comportamento dos trabalhadores 
e gestores, maximizando os resultados e assim 
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contribuir para o crescimento e manutenção dos 
negócios á longo prazo.  

O presente estudo consistiu em criar um 
método de treinamento para a aquisição do 
comportamento de produção de pulseiras. O método 
criado segue a perspectiva da análise do 
comportamento.  

 
 

2. CONSIDERAÇÕES ACERCA DE 
TREINAMENTOS ORGANIZACIONAIS O desenvolvimento dos trabalhadores em meios 

as organizações, concebe um conjunto de atividades 
e processos contínuos de aprendizagem. Neste 
contexto, o treinamento mostra-se como uma 
ferramenta relevante para o aprimoramento de 
habilidades e competências, as quais possibilitam 
aos trabalhadores desempenhar com eficiência seu 
trabalho.  

O papel do treinamento se fundamenta nas 
necessidades presentes nas organizações, tendo em 
vista à capacitação das pessoas, e está relacionado 
com as habilidades e capacidades demandadas pelo 
cargo ocupado pelo trabalhador. Sua indicação é a 
de ajudar os trabalhadores a usar seus novos 
conhecimentos e assim serem profissionais bem-
sucedidos. De modo geral, os programas de 
treinamento têm como objetivo modificar atitudes 
conservadoras, desenvolver a proatividade e novas 
competências almejadas pela organização,  SILVA e 
MOURÃO, 2015.  

Goldstein (1991) define treinamento como a 
obtenção ordenada de atitudes, conceitos, 
conhecimentos, regras ou habilidades, que resulta 
em melhoria do desempenho do trabalho.  Para 
tanto, as organizações buscam investir 
constantemente em treinamentos. 

Geller (1990), em seus estudos, observa que as 
oficinas e os programas de treinamento, apesar de 
serem relevantes ao ambiente organizacional, não 
podem manter um comportamento seguro ou reduzir 
as lesões de trabalho, pois não existem contingências 
naturais para apoiar um comportamento seguro, 
destacando a importância de usar os princípios do 
condicionamento operante.  

Segundo Skinner (1981), compreende-se o 
condicionamento operante, como um método de 
aprendizado que ocorre através de recompensas e 
punições para o comportamento, o qual propicia 
cultivar o comportamento sadio entre os 
trabalhadores e organizações. 

 Portanto, o treinamento não desempenha um 
papel tão importante na mudança de comportamento 
como conseqüências. Em um estudo acerca da 
mudança organizacional, Murphy e Remnyi (1979) 
apontam que as técnicas de controle de estímulo 
antecedentes, não são capazes de produzir mudanças 

de comportamento em longo prazo a menos que os 
estímulos conseqüentes sejam controlados.  
 Já os autores Hopkins e colaboradores 
(1986), realizaram um treinamento destinado a 
reduzir a exposição dos funcionários a produtos 
químicos tóxicos. O treinamento consistiu na 
descrição de comportamentos que reduziriam a 
exposição a estes produtos, juntamente com uma 
explicação de por que esses comportamentos 
deveriam ser evitados. Foram utilizadas intervenções 
como a modelagem para o comportamento de evitar 
os produtos tóxicos, resposta às perguntas dos 
funcionários, feedback diário e reforço do 
comportamento de evitar os produtos químicos. Os 
resultados obtidos mostraram que o programa de 
treinamento funcionou, com a redução da exposição 
dos funcionários aos produtos químicos tóxicos. 

Outro estudo, utilizando treinamento, foi 
realizado através da utilização de vídeos, foi 
elaborado pelos autores Speelman, Whiting e Dixon 
(2015). Os quais realizaram um procedimento de 
treinamento de habilidades comportamentais que 
consistia em instruções gravadas via vídeo para 
ensinar quatro jogadores recreativos uma habilidade 
específica em jogar Black Jack.  

Black Jack é um dos jogos de mesa mais 
populares oferecidos em cassinos. É um jogo de 
cartas no qual o jogador tenta obter uma mão 
vencedora ao coletar um valor numérico total de 
cartas maior do que o total do cartão do negociante, 
sem exceder 21 pontos (Golden, 2011). De acordo 
com este autor, usando o sistema de contagem de 
pontos, um jogador é capaz de rastrear o número de 
cartões de baixo e alto valor que foram negociados, 
removendo-os do baralho, e assim consegue obter 
vantagem competitiva no jogo. 

 Os autores Speelman et. al (2015), 
mostraram através do experimento, que o uso de 
vídeos no treinamento no jogo de cartas de Black 
Jack, foi eficiente, pois, todos os quatro jogadores 
após serem submetidos às sessões de treinamento 
tiveram melhor desempenho, quando comparados a 
linha de base, momento este, em que os participantes 
ainda não haviam sido treinados ainda. Como 
resultado do treinamento, os autores sugerem que os 
participantes agora possuem o repertório necessário 
para maximizar sua experiência de entretenimento 
em um ambiente de cassino real, se quiserem jogar 
Black Jack. 
 Destacando ainda, a funcionalidade em 
trabalhar com treinamentos, e a possibilidade de 
melhorar o desempenho e a capacidade do 
trabalhador em realizar suas atividades, e também 
contribuir para elevar os resultados organizacionais. 
Este estudo propõe a criação de um método de 
treinamento para a confecção de técnicas de 
pulseiras. Este método de treinamento de confecção 
de pulseiras, contara com vídeos explicativos, que 
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Passo  1
Linha de Base
Relato

Passo2 Exposiçãoda técnica deconfecção
Relato

Passo3
Confecção com Orientação
Relato

Passo4
Aprimorando o Aprendizado
Relato

Passo5
Avaliaçãoda Confecção daTécnica 
Relato

Passo 6
Confecção de Teste com Tempolimitado
Relato

Passo 7
Testegeral dedomínio dasTécnicas
Relato

Passo 8
Teste deprodução com tempolimitado
Relato

será apresentado aos participantes como 
confeccionar as pulseiras, e também, demais 
materiais e equipamentos necessários para a 
execução deste método de treinamento. 
 

3. METODOLOGIA  Este trabalho foi inspirado na pesquisa dos 
autores Jefrey, Schulz e Webb (2013), intitulado Os 
efeitos das metas baseados em habilidades, tendo 
como objetivo explicar e testar empiricamente, uma 
abordagem baseada na atribuição de metas, levando 
em consideração o desempenho e a habilidade do 
indivíduo, assim, aumentando o nível de 
desempenho para um número maior de funcionários, 
do que na abordagem tradicional, onde a meta é 
colocada a todos os envolvidos, sem analisar o grau 
de desempenho e capacidade em realizar as tarefas 
solicitadas. 

Outras formas de compreender o processo 
de confecções de pulseiras, foi realizar entrevistas e 
observar como os artesões, confeccionavam seus 
objetos, especialmente as pulseiras. Outro canal 
relevante para esta pesquisa foi a utilização da 
internet, pois, foi possível identificar os atributos 
essenciais para criação de cada ponto da trama que 
envolve a arte de confeccionar pulseiras. 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES Este estudo teve como intuito criar um método 
de treinamento para a confecção de pulseiras, 
baseado no modelo OBM. Neste cenário, de criação 
deste método, foram utilizados alguns 
procedimentos, que se caracteriza pelo treinamento 
de quatro técnicas de confecção de pulseiras, que 
serão desenvolvidos em oito passos para melhor 
aprendizado por parte dos sujeitos da pesquisa. 

 Vale destacar, que os treinamentos das técnicas 
sugeridas serão apresentados, através de vídeos 
explicativos, produzidos pela pesquisadora. Os 
vídeos serão apresentados aos participantes no 
decorrer dos oito passos que compõem o 
treinamento, visando permitir o aprendizado de 
quatro técnicas de pulseiras. Os quais, os seis passos 
iniciais tiveram por finalidade ensinar as quatro 
técnicas, sendo uma de cada vez, e os dois últimos 
passos visam avaliar o aprendizado das quatro 
técnicas simultaneamente. 

 O treinamento dos seis passos iniciais será 
desenvolvido em um período de até dois dias, 
dependendo do desempenho do indivíduo. Em 
seguida os dois últimos passos, sétimo e oitavo, 
acontecerão em um período posterior de até quatro 
dias após o término da aplicação dos seis passos 
iniciais. 

Para tanto, os passos sétimo e oitavo terá, a 
finalidade de avaliar o domínio das quatro técnicas, 
assegurando se realmente o participante aprendeu as 
técnicas de pulseiras ensinadas. Desta forma, a 

avaliação para estes dois últimos passos envolverá 
aspectos relativos à Qualidade e Quantidade das 
pulseiras. 

O aspecto Qualitativo consiste em avaliar se as 
pulseiras confeccionadas atendem ao conjunto de 
requisitos, a saber: abotoadura, que corresponde ao 
sistema de fechamento da pulseira; arremate, que é a 
finalização da pulseira de forma adequada evitando 
que a mesma venha a se desmanchar; estética, que 
avalia a beleza da pulseira em relação aos pontos e 
firmeza da trama; e ordem do material, respeitando a 
sequência do material em cada técnica. 

Com relação ao aspecto Quantitativo, verificará  
o número de pulseiras produzidas em um período de 
tempo determinado. O treinamento pelo qual todos 
os participantes passarão será administrado de forma 
coletiva. 

 A Figura 1 disponibiliza o roteiro contendo os 
oito passos pelos quais os participantes serão 
submetidos no treinamento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Descrição do treinamento e seus passos  

Para melhor compreensão do procedimento 
do treinamento, serão detalhados todos os passos. 
Sendo que, os passos de 1 (um) a 6 (seis) propõem o 
ensino das técnicas, sendo apresentada uma de cada 
vez. Os passos 7 (sete) e 8 (oito) envolverá as quatro 
técnicas simultaneamente. 
Passo 1- Linha de Base No passo 1, de Linha de Base, os 
participantes serão convidados a confeccionarem a 
pulseira. Foi apresentado somente o nome da técnica 
a ser ensinada e os materiais necessários para esta 
atividade estará dispostos sobre as mesas; o tempo 
de execução da atividade será de 15 minutos. 
Apresentar-se-á o comando no Power Point, com a 
seguinte informação:  
“Faça uma pulseira, com a técnica MIÇANGA 
SIMPLES COM 1 MARCA, utilizando o material 
que está sob a mesa. Você terá 15 minutos para 
concluir a atividade. Caso não consiga concluir esse 
passo e queira passar adiante comunique ao 
experimentador”. 
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Neste passo, não será ensinada nenhuma técnica, o 
que permitirá medir o grau de conhecimento prévio 
de cada sujeito e verificar se existe algum indivíduo 
que possui histórico de aprendizado da técnica. 
 
Passo 2- Exposição das técnicas de confecções No segundo passo será utilizado um vídeo  
que ensinará aos participantes como confeccionar a 
pulseira de acordo com a técnica a ser desenvolvida. 
Este vídeo possuirá duração média de 4(quatro) a 13 
(treze) minutos, de acordo com a técnica a ser 
ensinada. Neste passo, os indivíduos somente 
assistirão ao vídeo, ou seja, não poderá tentar 
confeccionar a pulseira, mas será permitido realizar 
anotações. Para isso, será exposta a seguinte 
instrução:  
“Preste atenção. Você irá assistir a um vídeo que 
ensinará como confeccionar a PULSEIRA DE 
MIÇANGA SIMPLES COM 1 MARCA utilizando 
o material que está em cima de sua mesa. Você terá 
apenas que observar e anotar eventuais dúvidas no 
bloco de anotações. A conclusão desse passo se dará 
mediante o final do vídeo 
 
Passo 3- Confecção com orientação No terceiro passo, o vídeo será apresentado 
novamente aos participantes, no entanto, será 
solicitado que eles confeccionem a pulseira de 
acordo com as orientações apresentadas no vídeo. 
Neste passo, o participante poderá pausar e retornar 
o vídeo quando quiser. O tempo para a realização 
desta atividade será livre. Será apresentado o 
seguinte comando com a instrução:  
“Você irá assistir novamente ao vídeo, no entanto, 
terá que confeccionar a PULSEIRA DE MIÇANGA 
SIMPLES COM 1 MARCA acompanhando os 
passos descritos no vídeo. Você poderá dar pausas 
bem como retornar o vídeo caso tenha dúvidas. O 
instrutor poderá ir à sua mesa a fim de sanar 
qualquer dúvida. Clique no vídeo para iniciar duas 
vezes. Essa atividade não terá tempo estabelecido”. 
 
Passo 4- Aprimorando o aprendizado No quarto passo, o integrante deste estudo 
já terá recebido o conhecimento da técnica. O vídeo 
explicativo será exibido novamente, o tempo 
permanecerá livre, não sendo permitido o uso de 
recursos como pausar e retornar o vídeo, bem como 
pedir alguma orientação ao experimentador. Será 
apresentada a seguinte instrução:  
“Você deverá confeccionar a pulseira que acabou de 
aprender, a qual se chama PULSEIRA DE 
MIÇANGA SIMPLES COM 1 MARCA. Você 
poderá assistir ao vídeo novamente, todavia, não 
poderá interromper e nem recomeçar o vídeo. O 
instrutor não poderá sanar suas dúvidas. Essa 
atividade terá tempo livre”. 
 

Passo 5- Avaliação da confecção técnica. O quinto passo consistirá na confecção da 
pulseira utilizando somente o aprendizado 
acumulado nos passos anteriores, não sendo 
permitido nenhum outro auxílio, como do vídeo ou 
do instrutor, e o tempo de confecção continuar sendo 
livre. O seguinte comando será apresentado:  
“Você terá que confeccionar a PULSEIRA DE 
MIÇANGA SIMPLES COM 1 MARCA que acabou 
de aprender. No entanto, não terá o auxílio do vídeo 
nem do instrutor, porém, poderá consultar as 
anotações do próprio punho. O tempo dedicado a 
essa atividade será livre. Ao concluir a atividade 
comunique ao instrutor.” 
 
Passo 6- Confecção de teste com tempo limitado. No passo seis, o participante confeccionará 
a pulseira, no entanto, o tempo estabelecido para 
esta atividade será fixado de acordo com o grau de 
complexidade da técnica que estará sendo ensinada. 
O tempo, porém, poderá exceder em até 40% a mais 
do tempo estipulado, de acordo com o Quadro 1. 

Os participantes não serão informados da 
diferenciação dos níveis de dificuldade inerentes às 
técnicas ensinadas com o intuito de evitar a 
predisposição na escolha pelas técnicas julgadas por 
eles mais fáceis. 
 
Quadro 1- Grau de Complexidade das Técnicas 
 

Nome da Técnica Tempo de Conclusão 
Pulseira de Miçangas simples com 1 Marca 4 Minutos 
Pulseira de Miçangas simples com 4 Marcas 5 Minutos 
Pulseira B. A. BA 10 Minutos 
Pulseira Macramê com 3 Contas 15 Minutos 

 
De acordo com o Quadro 1, será solicitado 

ao participante a confecção da técnica, limitando-se 
ao seu tempo correspondente de execução. será 
apresentada a instrução com os seguintes dizeres:  
“Você terá que confeccionar a PULSEIRA DE 
MIÇANGA SIMPLES COM 1 MARCA que 
aprendeu através do vídeo, porém, não terá nenhum 
tipo de auxílio. Para tanto você terá 4 minutos para 
concluir a atividade”. 
 Após o termino de apresentação de todas as 
quatro técnicas, os participantes serão submetidos ao 
passo 7, caracterizado pelo teste geral de domínio de 
todas as técnicas, conforme explicitado a seguir: 
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Passo 7-Teste geral de domínio das técnicas. Após a finalização do ensino de todas as 
quatro técnicas, os participantes serão submetidos 
aos passos sétimo e, posteriormente, oitavo no 
decorrer de até 4 (quatro) dias após o término do 
treinamento. Este passo se caracteriza pelo teste 
geral de domínio das técnicas, em que será avaliada 
a qualidade na confecção das pulseiras. O tempo 
para esta atividade será livre. 

Para este estudo adota-se qualidade na visão 
de Oakland (1994), que tem suas bases na 
excelência, no atendimento às exigências dos 
clientes. Nesta pesquisa, qualidade se refere às 
características particulares e predicados observáveis 
nas pulseiras, tais como: abotoadura, que 
corresponde ao sistema de fechamento da pulseira; 
arremate, que é a finalização da pulseira de forma 
adequada evitando que a mesma venha a se 
desmanchar; nível de stress, a pulseira será 
submetida ao teste de ser colocada por 15 vezes na 
mão, iniciando com os dedos juntos e fechados, em 
seguida, abrir-se-á os dedos ao máximo avaliando 
assim a capacidade de resistência da pulseira; 
estética, será avaliada a beleza da pulseira em 
relação aos pontos e firmeza da trama; e ordem do 
material, respeitando-se a sequência do material em 
cada técnica. Apresentar-se-á seguinte instrução:  
“Você deverá confeccionar todas as técnicas de 
pulseiras ensinadas de acordo com a lista das 
técnicas que lhe foi entregue, o tempo para esta 
atividade será livre”. O tempo dedicado a esse passo 
não será limitado.  
 
Passo 8- Teste de produção com tempo limitado.  Neste passo será medida a capacidade de 
produção dos participantes com tempo limitado a 30 
minutos de duração. As técnicas serão solicitadas de 
acordo com a lista contendo os nomes das mesmas. 
Utilizar-se-á o comando de instrução com os 
seguintes dizeres:  

“Você terá o prazo de 30 minutos para produzir as 
pulseiras de acordo com a ordem exposta na lista 
contendo as técnicas aprendidas”.  
Ao finalizar o tempo estipulado para a execução 
desta tarefa será recolhidas todas as pulseiras 
confeccionadas por cada participante, as quais serão 
contabilizadas para a avaliação do grau de 
desempenho  em relação à quantidade produzida de 
acordo com o tempo estabelecido neste passo.  
 
3.2 Categorias de aproveitamento no treinamento  

Após finalizar o treinamento serão criados 
grupos com categorias de aproveitamento no 
treinamento após se avaliar a qualidade e a 
quantidade das pulseiras confeccionadas por cada 
participante, conforme exposto nos passos 7 e 8, 
divididos de acordo com a Matriz de Avaliação 
(Quadro 2). 
 
Quadro 2- Matriz de avaliação de desempenho. 
 
Qualidade 4 técnicas 3 técnicas 2 técnicas 1 técnica 
1 a 3 erros ALTO MEDIO REGULAR BAIXO 
4 a 6 erros MEDIO MEDIO REGULAR BAIXO 
Acima 7 erros REGULAR REGULAR REGULAR BAIXO 
Inviabilizada BAIXO BAIXO BAIXO BAIXO 
 

De acordo com matriz apresentada no 
Quadro 2, terá um alto desempenho aquele sujeito 
que confeccionou as 4 técnicas solicitadas, podendo 
ter de um a três erros na confecção, desde que estes 
erros não inviabilizassem a pulseira. Terá um 
desempenho mediano (Bom) aquele participante que 
obter êxito em 3 técnicas executadas com sucesso, 
podendo ter de um a seis erros na trama de 
confecção, desde que estes não inviabilizassem o 
produto. A pulseira foi inviabilizada quando sua 
finalização, ou seja, o arremate se soltar, tendo 
como consequência o desmanche da pulseira.  

Os participantes com desempenho razoável 
serão aqueles que atingir com sucesso a confecção 
de 2 técnicas solicitadas, podendo ter acima de 7 
erros na trama da confecção, desde que estes não 
inviabilizassem a peça. O sujeito que executar 
apenas uma das técnicas será considerado de baixo 
desempenho. Os participantes que obtiverem 
razoável ou baixo desempenho terão aproveitamento 
no treinamento abaixo de 80%.A seguir, é 
apresentado o Quadro 3, com os níveis de 
desempenho para uma melhor compreensão. 
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Quadro 3 - Categorias de aproveitamento no 
treinamento 

Alto desempenho 90 - 100 % de aproveitamento 
Bom desempenho 70 - 80 % de aproveitamento 

Razoável desempenho 50 - 60 % de aproveitamento 
Baixo desempenho Abaixo de 40% de aproveitamento 

 
 

Desta forma, ferramentas organizacionais, 
como o treinamento para o desenvolvimento de 
trabalhadores em organizações tem recebido uma 
grande atenção por parte dos pesquisadores que 
buscam compreender a gestão de comportamentos 
organizacionais - OBM. 

Isso não é surpreendente, dada a ênfase do 
behaviorismo radical nas conseqüências no 
desenvolvimento do repertório comportamental. 
Podemos concluir a partir da pesquisa de 
treinamento, que a formação é uma intervenção 
eficaz.   

Contudo, vale salientar que cabe aos 
gestores verificar o quão proveitoso foi o 
treinamento recebido por parte do trabalhador. Seja 
o treinamento presencial com técnicas expositivas 
ou por treinamento via vídeos. Sendo que, tanto o 
treinamento exposto pelo facilitador como também 
os treinamentos por vídeos possibilita o aprendizado 
por parte do telespectador. 

Como sugestão para continuidade deste 
estudo, sugere a aplicação deste método para 
verificar os reais efeitos no comportamento de 
produzir dos trabalhadores. 
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Resumo: O presente artigo apresenta a proposta de desenvolvimento de um protótipo de um veículo 

autoguiado (AGV - Automatic Guided. Vehicle). É abordado neste trabalho desde a montagem do robô até 

a análise de hardware e programação no software para que o mesmo atinja os resultados esperados, tais 

como: realizar a pesagem dos produtos, desviar-se de obstáculos, seguir o caminho proposto e, ainda 

através da telemetria, obter informações em tempo real da movimentação do LANDER15, a fim de alcançar 

um processo seguro e eficiente. O funcionamento do produto final foi devidamente validado, já que se 

cumpriram os objetivos estipulados para este projeto. Com isso, os resultados mostram-se favoráveis para 

a construção do LANDER15 em escalas maiores a fim de estudá-lo como inteligência artificial e que 

consiga gerar gráficos e resultados úteis para uma empresa. 

 

Palavras-chave: Arduino. Veículo Autoguiado (AGV - Automatic Guided. Vehicle). Desenvolvimento de 

Protótipo. 

____________________________________________________________________________________ 

 
1- INTRODUÇÃO 

 
 A incessante busca e necessidade de 

sistemas de transportes e manuseio de materiais 

eficazes industrialmente, levaram a criação de 

dispositivos com capacidade tecnológica, 

eletrônica, robótica e computacional elevados, 

como é possível perceber ao analisar o alto nível 

de automatização das grandes indústrias.   

 A facilidade de uso, característica de 

integração com outros dispositivos e 

acessibilidade são algumas das vantagens dessas 

placas as quais foram responsáveis por aumentar 

a complexidade e interatividade entre todos os 

tipos de sistemas despertando interesse em 

avanços tecnológicos nessa área aumentando a 

competitividade global. (CULLER; LONG 

2016). 

 A tecnologia da informação e 

informática se tornaram não só um facilitador 

para um futuro automatizado, mas também como 

um transformador de organizações e do mercado 

econômico, já que, os pedidos dos clientes 

ficaram mais específicos e exigentes. 

(PEREIRA; CARRO, 2006). 
De acordo com Rezende (1992), o 

avanço da área da robótica iniciou-se há mais de 

duzentos anos e era restrita para o 

entretenimento, mas já existiam autômatos os 

quais escreviam, desenhavam e tocavam 

instrumentos musicais. 

As inúmeras aplicações de robôs nas 

indústrias, principalmente relacionado à logística 

são consequência da Terceira Revolução 

Industrial, conhecida como a “era da 

informação”.  
 Neste campo, intensificam-se as 

pesquisas tecnológicas relacionadas ao 

custo/benefício da utilização dessas máquinas de 

automação e a sua produtividade, destacando-se 

alguns processos, tais como: a percepção 

sensorial, controle dos motores e o desempenho 

inteligente, os quais se constituem objeto de 

estudo na Universidade. 

 Para o IRA (Robot Institute of America), 

o robô é caracterizado como uma invenção 

mecânica programável para a realização de 

determinados trabalhos de manipulação ou 

locomoção de forma autônoma. Robô industrial, 

por sua vez, é um controlador versátil e 

reprogramável criado para transportar peças, 

materiais, ferramentas ou dispositivos especiais, 

com uma programação específica para realizar 

inúmeras tarefas. 

 Para Souza e Vicenzi (2014) é 

indispensável esclarecer que a definição de 

autonomia não se relaciona somente com 

questões energéticas, mas também com a 

habilidade de perceber, calcular, projetar e atuar, 

a fim de chegar aos objetivos determinados com 

a mínima intervenção humana ou sem, quando 

possível, já que o autômato tem a aptidão para se 

locomover em diferentes ambientes, conhecidos 

ou não. 

 O Sistema de AGV (Automatic Guided. 

Vehicle) é uma tecnologia em ascensão e abrange 

importantes pontos no âmbito de movimentação 
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de materiais nas indústrias, especialmente, no 

setor de logística, transportando e coletando 

materiais entre armazéns e linha de montagem 

com a capacidade de operar 24 horas por dia com 

o uso de baterias, trazendo segurança e rapidez 

aos processos, com a capacidade de beneficiar a 

produção e os usuários destes sistemas (SOUZA; 

ROYER 2013; ROCHA; MOREIRA; 

AZEVEDO, 2010) 

 O presente trabalho tem como objetivo 

apresentar os processos de desenvolvimento de 

um veículo autônomo AGV englobando 

hardware e software open-source com aplicação 

na indústria. Será desenvolvido um protótipo de 

um veículo autoguiado utilizando como 

ferramenta de desenvolvimento a plataforma de 

prototipagem eletrônica conhecida como 

Arduino acoplado com um dispositivo wireless, 

além de estar conectado também com outros 

sensores e Shields, ou placas, que irão possibilitar 

a simulação da movimentação do veículo, de 

forma autônoma, integrando métodos de controle 

e tomadas de decisões, tais como: capacidade de 

evitar colisões, seguir a linha do chão de fábrica, 

mensurar a pesagem do material a ser 

transportado e ser monitorado por meio do 

display LCD (Liquid Crystal Display) presente 

no AGV e de uma rede wireless pelos 

computadores ou dispositivos móveis. 

 Atualmente, é cada vez ‘mais comum 

nos depararmos com robôs autônomos operando 

em trabalhos repetitivos como na linha de 

montagem ou precisão ou na linha de produção, 

e até mesmo trabalhando em zona de perigo, 

como no desarmamento de bombas. A 

automatização possibilita retirar o homem de 

situações de risco, além de promover maior 

eficiência e redução de custos e danos. Assim, 

desenvolver o veículo autônomo (AGV) tem a 

finalidade de facilitar as tarefas frequentes, 

perigosas, repetitivas, por meio da 

automatização, com o objetivo de facilitar a 

atividade de seus dependentes. 

 

2- METODOLOGIA  

 

 No presente trabalho, primeiramente, 

necessitou-se escolher qual o microcontrolador 

Arduino dentre os vários tipos existentes no 

mercado, de modo a atender tanto 

economicamente, quanto ao que se refere à 

rapidez no processamento de dados para a 

realização do mesmo.  

 Dessa forma, escolheu-se a placa 

WeMos, a qual é uma placa baseada no Arduino, 

porém já possui um dispositivo wireless soldado 

na mesma, facilitando o manuseio, 

economizando espaço e materiais para conectar 

outros dispositivos. A placa WeMos é mostrada 

na Fig. 1, como o hardware do projeto. 

 

 
 

Figura 1 – WeMos 

Fonte: Autor 

 

 Para escrever e compilar os programas 

foi adotado o software Arduino uma vez que 

possui uma Interface de Desenvolvimento (IDE) 

própria e de fácil entendimento. 

 Em seguida, foram selecionados outros 

componentes para ajudar o Arduino a lidar com 

eventuais adversidades, como, por exemplo, a 

responsabilidade de coordenar as informações 

recebidas pelos sensores e acionar os atuadores. 

 Para isso, existem os módulos e as 

Shields, os quais são expansões do hardware que 

possibilitam ao Arduino obter funções as quais 

não possuiria sem a presença destes dispositivos. 

Além disso, algumas Shields podem ser 

acopladas diretamente ao Arduino através dos 

pinos presentes nas placas, comumente 

empregados na Shield Ethernet, a qual conecta-

se à rede de internet através do cabo de rede, 

permitindo ter acesso à internet no Arduino 

utilizado. 

 

2.1 Shield Wireless  

 

 A Shield Wireless possibilita realizar 

uma comunicação sem fio entre o Arduino e a 

qualquer outro dispositivo conectado a mesma, 

precisando apenas de uma rede móvel disponível 

para acesso. Este componente possibilita uma 

diversidade de transmissão sem fios e, 

dependendo da forma que for configurada, pode 

realizar uma comunicação de até 30,48 metros 

(100 pés) dentro de uma residência ou 91,44 

metros (300 pés) em um ambiente ao ar livre 

(VIANNA JUNIOR; VENTURA, 2011). 

 Os módulos wireless podem ser 

acoplados/conectados ao Arduino possibilitando 

a troca de informações e comunicações em tempo 

real através da serial entre um computador e o 

AGV, para programá-lo necessita-se da 

linguagem LUA desenvolvida por estudantes da 

Pontifícia Universidade Católica - Rio de 

Janeiro.    Neste trabalho, utiliza-se este 

dispositivo para realizar a telemetria 

comunicando ao operador algumas informações, 

tais como: umidade e temperatura do local de 
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onde estiver o AGV, peso do material a ser 

transportado, saber qual foi o último destino que 

o AGV realizou e inclusive solicitar 

redirecionamento do AGV para determinado 

local e ainda passar mensagens através do display 

LCD dentre outros dados recolhidos pelos 

sensores.  

 Neste trabalho foram utilizados vários 

dispositivos eletrônicos para chegar ao objetivo 

proposto. São eles: 

 

2.2 Display LCD 16x2 

 

 De acordo com Ferroni et al (2015), o 

componente conhecido como display LCD 16x2, 

ou seja, 16 linhas e 2 colunas, possui uma tela de 

cristal líquido e, normalmente, utilizam-se 7 

pinos digitais para realizar a conexão com o 

Arduino.  É importante para mostrar as 

informações necessárias e requisitadas nas 

indústrias:  programação de máquinas, exibição 

da temperatura, umidade, mostrar as horas e entre 

outras mensagens sendo a interface homem-

máquina. 

 

2.3 Ponte H 

 

 Para controlar o sentido dos giros e 

frenagem dos motores de corrente contínua, 

necessitou-se utilizar a Shield denominada ponte 

H, que possui como objetivo controlar o sentido 

da corrente fornecida para alterar o sentido da 

rotação do motor (POTRICH, 2013, GIOPPO; 

HIGASKINO; COSTA, 2009). 

 Segundo Patsko (2006), essa placa é um 

dos circuitos imprescindíveis na construção de 

sistemas automatizados, já que engloba 

estabelecer os movimentos de motores CC/DC 

juntamente com um microcontrolador.  

 Este circuito eletrônico construído por 4 

chaves que, de acordo com as combinações 

programadas, torna-se capaz de alternar a fonte e 

o terra em sentidos opostos aos dos pólos dos 

motores, quando as chaves se fecham de duas em 

duas (UNESP,2016), como mostra a Fig. 2. 

 

 
Figura 2 – Circuito em ponte H 

Fonte: Patsko(2006) 

 

 Para realizar o controle dos motores no 

trabalho proposto, utilizou-se a ponte H L298N, 

a qual contém saídas para dois motores DC/CC e 

é alimentada por tensão 12V. Uma das vantagens 

dessa shield é a capacidade de controlar os 

motores independentes um do outro e controlar a 

velocidade através das portas PWM (Pulse Width 

Modulation). 

 

2.4 Célula de Carga 

 

 Em 1678, o inglês Robert Hooke, criou 

um método de medição de força a partir do 

movimento proporcional de uma mola em 

relação à quantidade de força aplicada na mesma.  

Este método tornou-se conhecido como a Lei de 

Hooke, nele as molas são utilizadas para medir 

forças. 

 De acordo com Ribeiro (2005), os 

sensores de pressão eletrônica são transdutores 

cuja principal função é transformar uma 

grandeza física em sinal elétrico, este sinal pode 

ser a variação de corrente elétrica, tensão ou 

frequência conforme o tipo de célula e circuito. 

  Ainda de acordo com Ribeiro (2005), 

essas células de carga eletrônicas são divididas 

em dois grupos: ativos e passivos. Neste último 

grupo citado, a resistência, quando ligada a uma 

estrutura deformável, oscila de acordo com a 

força aplicada, consequentemente necessita de 

uma alimentação para funcionar, demonstrado 

pela strain gauge.  

Já o cristal piezoelétrico pode 

exemplificar o sensor do tipo ativo, o qual produz 

uma pequena tensão elétrica equivalente à 

pressão mecânica aplicada. Em procedimentos 

fabris o recurso mais utilizado como sensor de 

pressão eletrônico é o strain gauge, já que é 

capaz de medir o torque, peso, aceleração, 

velocidade e a pressão através da variação da 

resistência elétrica no momento em que é 

aplicado algum tipo dessas grandezas, vide Fig. 

3 (VOSGERAU; MORAES; SILVA, 2014). 

                          

 
 

Figura 3 – Sensor de Peso 

Fonte: Autor. 

    

2.5 Sensor Ultrassônico 

 

 Segundo Sperandio Neto (2014), o 

sensor HC-SR04 é um dispositivo bastante 

empregado em diversos setores industriais, na 

linha de montagem e na movimentação de 

materiais, mas também se estende por outros 

ramos, tal como a agricultura. Além disso, o 

sensor ultrassônico qualifica-se devido ao alto 

nível de desempenho, versatilidade e 

confiabilidade e dentre outras características. 
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2.6 Fotosensor  

 

 De acordo com Hoepers (2012), 

sensores infravermelhos são dispositivos que 

emitem ondas infravermelhas imperceptíveis aos 

olhos humanos e atuam normalmente variando a 

tensão ou corrente a fim de detectar a distância 

de objeto (obstáculo) ou interrupções.  

 Dessa forma, o fototransistor 

fundamenta-se no fenômeno da 

fotocondutividade, ou seja, por possuir dois 

diodos de junção tornam-se os terminais 

acessíveis do sensor para que unido ao efeito 

fototransistor ocorra o efeito fotoelétrico. Então, 

enquanto, o emissor emitir a luz infravermelha, o 

receptor será responsável por receber essa luz e, 

juntamente com o Arduino fica possível 

identificar essa recepção, a qual será primordial 

para este projeto. 

 

2.7  Motor de Corrente Contínua 

 

 Os motores DC (direct current) ou 

corrente contínua têm a capacidade de 

transformar energia elétrica em energia mecânica 

de forma barata, embora possua baixa tensão o 

motor consegue boa velocidade para os motores 

pequenos, como o presente trabalho, o 

funcionamento necessita de alimentação 

contínua seja por pilhas ou baterias, já para 

grandes motores é preciso de uma rede alternada 

após retificação (POTRICH 2013). 

 Para todos esses dispositivos descritos 

anteriormente se comunicar e interagir entre si, 

necessitou-se utilizar uma linguagem de 

programação compatível ao do software. 

 De acordo com Souza e Vicenzi (2014), 

o Arduino requisita uma linguagem de 

programação de alto nível, neste protótipo a 

linguagem de programação utiliza-se a C/C++ 

(com algumas variações), por ser uma das mais 

tradicionais dentre as existentes e de fácil 

entendimento. 

 Para o desenvolvimento de um 

programa no Arduino é necessário o 

entendimento de duas funções as quais já estão 

programadas na IDE, tais como: void setup() e 

void loop(). A primeira citada, tem alguns 

objetivos, por exemplo: configurar os pinos, ou 

seja, se são de entradas ou saídas, declarar 

variáveis, definir bibliotecas, configurar a 

comunicação serial e entre outras. E, sempre 

quando se inicia ou reinicia um programa a 

função é executada uma única vez. 

 Além disso, existe a função loop() que 

tem a finalidade repetir o programa infinitas 

vezes no microcontrolador, portanto, nesta 

função agrega o programa principal e executa 

outras funções(sub-rotinas) as quais são 

programadas dentro do loop a fim de efetuar 

várias tarefas.     

 

3- RESULTADOS  

 

    Observou-se que com a simulação de 

uma planta do chão de fábrica há uma sequência 

de regras, tais como:  

a) indicar a coluna a qual o robô irá 

descarregar o material transportado;  

b) o AGV não pode iniciar o trajeto sem a 

pesagem dos materiais;   

c) o mesmo não deve se locomover, caso 

tenha algum objeto à sua frente;  

d) demarcar a região a qual o robô deve 

realizar o seu trajeto.  

 A partir dessas situações pode-se iniciar 

os testes para o desenvolvimento do AGV. Para 

os motores de corrente contínua realizarem 

seus respectivos movimentos, necessitou-se 

conectá-los na ponte H, a qual foi responsável 

por direcionar o giro das rodas, e da ponte H 

conectaram-se os jumpers (fios), nas portas 

digitais da placa. 

  Porém, para que o AGV se movimente 

até o destino proposto, o mesmo tem que 

respeitar alguns sensores, tais como: Sensor 

Ultrassônico e o Fotosensor, o primeiro que 

tornou-se encarregado pela percepção de objetos 

a frente do LANDER15, isto é, de acordo com o 

programado na IDE, quando percebe um corpo 

obstruindo a passagem do robô em até 5cm, a 

ponte H impede o giro do motor, fazendo com 

que ele permaneça parado.  

 Já os três sensores seguidores de linha 

(fotosensores) foram encubados de modo a 

identificarem uma determinada faixa de 

intensidade luminosa no meio da “via”, a qual 

tornou-se padrão para o AGV prosseguir o trajeto 

até o destino final. Porém, foi preciso adotar uma 

complexa linguagem de programação para que a 

navegação do robô fosse realizada, já que, o 

mesmo não pode virar na coluna errada e ainda 

obedecer a todas as regras exigidas enquanto 

trafega até o ponto final de descarregamento da 

mercadoria, a Fig. 4 como atuaram os 

fotosensores. 

 

 

 
Figura 4 – Funcionamento dos fotosensores. 

Fonte:FilipeFlop(2017) 

 

 Mais uma variável que tem a capacidade 

de bloquear a saída do robô para seu destino final 

é a quantidade em gramas/peças. A célula de 
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carga presente na parte traseira do veículo será 

responsável pela pesagem das peças e o resultado 

do peso será mostrado no display LCD para 

facilitar a tarefa do operador, e também, no 

computador do controlador, pois caso encontre 

algum erro poderá intervir neste momento.  

 A célula de carga utilizada neste 

trabalho tem o limite máximo de peso de 20kg e 

foi preciso um amplificador digital, conhecido 

como módulo conversor amplificador HX711, 

que teve as funções de oferecer maior precisão 

para a balança, comunicar com o 

microcontrolador e ampliar a tensão recebida 

quando se coloca peso na célula de carga, na Fig. 

5 mostra uma das etapas finais da montagem do 

robô. 

 

 
Figura 5 – Montagem do LANDER15 

Fonte – Autor. 

 

       Após o robô estar completamente, e a 

partir da linguagem de programação concluída, 

incluindo a programação da página web, foi 

possível a realização de testes e calibração dos 

dispositivos, por exemplo: teste de leitura do 

display LCD, medição da distância de um objeto 

com o sensor ultrassônico, percepção do 

contraste entre branco e preto do chão de fábrica 

com o fotosensor e a pesagem dos materiais com 

o módulo HX711. 

 Os resultados obtidos foram 

satisfatórios, já que, todos os dispositivos 

funcionaram em conjunto permitindo o 

deslocamento do AGV até o destino solicitado 

para que o mesmo descarregasse os produtos, e 

ainda, sendo monitorado a partir do display e de 

uma página web sem a necessidade de estar 

próximo ao robô para averiguar as ações do 

mesmo. 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

 Com o desenvolvimento do presente 

trabalho, pode-se concluir que a plataforma 

Arduino está apta para controlar um robô 

autoguiado com inúmeros dispositivos e regras 

de transporte demonstrando segurança e 

facilidade de manutenção. Além disso, ainda 

permite averiguar as ações do mesmo e interferir 

a qualquer momento através de dispositivos 

móveis ou computadores autorizados para 

acessar a página web onde constam os processos 

realizados pelo robô, facilitando a rapidez de 

informações e dados da máquina e diminuindo 

erros, já que não possui interferência humana 

para anotar dados ou controlar a direção do 

mesmo. 

Dessa forma, o LANDER15 pode, 

futuramente, ser aplicado com dimensões 

maiores para analisar se o resultado venha a ser 

satisfatório como tal, mas também possa ser 

estudado como inteligência artificial para que o 

robô consiga gerar gráficos e resultados para os 

engenheiros responsáveis pelo controle da 

produção e logística de uma empresa. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar o sistema desenvolvido como apoio ao gerenciamento de               
documentos e correspondências da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. A metodologia de              
pesquisa foi dividida em duas fase, a de concepção, que coletou informações sobre metodologias de ágeis e                 
desenvolvimento de sistema, e a fase de avaliação, que consistiu em definir e avaliar as informações coletada                 
da fase de concepção. Com o sistema desenvolvido a universidade passou a dispor de uma nova ferramenta que                  
permitiu agilizar o processo de registrar entrada e saída de documentos, tornando-as mais dinâmicas e               
aumentando a facilidade de acesso às informações. 
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1. INTRODUÇÃO  

Com o vasto crescimento da tecnologia em       
pleno século XX, os sistemas de informação       
tornaram-se uma parte essencial e integral de vários        
setores, sejam estes corporações multinacionais,     
pequenas empresas e as instituições. A busca pela        
praticidade vem fazendo que estes setores procurem       
cada vez mais por sistemas que ajudam a apoiar nas          
atividades de racionalização e na execução de       
tarefas com maior eficiência. Com o      
desenvolvimento de sistemas, os quais têm resolvido       
problemas cada vez mais complexos, é possível       
viabilizar várias atividades e garantir a segurança       
dos resultados fornecidos, uma vez que decisões e        
gerenciamentos são controlados pelo computador. 

Nesse sentido, o computador tem se apresentado       
como um instrumento facilitador, capaz de oferecer       
recursos para os mais diferentes tipos de       
necessidades. Os sistemas de informação podem ser       
definidos como um conjunto de componentes      
inter-relacionados, trabalhando juntos para coletar,     
recuperar, processar, armazenar e distribuir     
informações com a finalidade de facilitar o       
planejamento, o controle, a coordenação, a análise e        
o processo decisório em organizações (LAUDON e       
LAUDON, 1999). 

Nas universidades a situação não é diferente,       
pois os sistemas de informação implantados também       
permitem agilidade e facilidade no controle      
administrativo das informações, o que torna o       
ambiente mais dinâmico e produtivo. Além disso, os        
sistemas informatizados possibilitam uma maior     
segurança com relação às informações e      
consequentemente diminuição de erros em processos      

de requisições de modo que as atividades passarão a         
serem realizadas de maneira automatizada. 

Como apresentado na literatura, os sistemas      
desenvolvidos para gerenciamento de informação e      
funcionalidade dos departamentos das universidades     
estão sendo cada vez mais implantados, trazendo       
como objetivo um meio de controle para gerar,        
armazenar e transferir a informação entre      
departamentos da Instituição (LAUDON e     
LAUDON, 1999). 

O objetivo deste artigo é apresentar o sistema        
desenvolvido como apoio ao gerenciamento de      
documentos e correspondências da Universidade     
Federal de Goiás (UFG) 

 
2. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE    

SOFTWARES  
Devido o cenário atual em que se encontra o         

setor de protocolo da UFG - Regional Catalão, em         
que o atual sistema utilizado, vem apresentando       
diversos problemas, que vem acarretando lentidão      
no processo de registro de protocolos. Neste sentido,        
através da metodologia de entrevista foi observado a        
necessidade da implantação de um novo sistema o        
quanto mais rápido. Contudo foi necessário buscar       
por métodos que agilizem o processo      
desenvolvimento de software. 

Então para o desenvolvimento do sistema, foi       
abordado uma metodologia ágil, Extreme     
Programming (XP). A escolha por XP, foi dada, pois         
foi a que mais, se enquadrou no ambiente presente e          
nos recursos disponivel para o desenvolvimento, por       
ser tratar de um trabalho acadêmico e por ter apenas          
um desenvolvedor por parte da equipe. 
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XP é uma metodologia ágil que é indicada para         
equipes de desenvolvimento pequenas e médias que       
desenvolvem sistemas baseado em requisitos vagos      
e que se modificam frequentemente (BECK , 2001).        
O processo de desenvolvimento do XP é conduzido        
por quatros valores que são fundamentais, e que        
servem como parâmetros para a satisfação do cliente        
e proporcionar um ambiente agradável no      
desenvolvimento de softwares (TELES, 2005). Os      
quatro fatores são, a comunicação, simplicidade,      
feedback e coragem. 

Comunicação: A comunicação tem o papel      
fundamental em qualquer projeto, independente da      
aŕea, em que for produzido em equipe (TONIAZZO,        
2007). Na comunicação procura-se em manter o       
melhor relacionamento possível, é que de fato esta        
seja contínuo, entre a equipe desenvolvedora e o        
cliente, pois dessa forma o cliente sempre vai estar a          
par do andamento do projeto. 

Simplicidade: Durante o processo de coleta de       
requisitos de um sistema, o seu treinador precisa se         
ter a ideia de qual é a forma mais simples de realizar            
a tarefa. Nesse sentido o XP é algo crucial para ter           
sucesso no desenvolvimento do projeto (BECK,      
2014 apud TONIAZZO,2007). 

Feedback: No XP o projeto é disponibilizado       
periodicamente por partes funcionais, que vão ser       
continuamente testadas, e existe um mecanismo de       
feedback, que permite avaliar o que foi produzido        
até então (TONIAZZO,  2007) . 

 
2.1. Sistema desenvolvido 

Foi desenvolvido um sistema web para apoio ao        
gerenciamento de documentos e correspondências     
da UFG. O sistema tem como sua característica        
possibilitar ao usuário ter controle sobre o fluxo de         
documentos que entram e saem da instituição, sejam        
eles interno ou externo. Seguindo este contexto o        
sistema foi dividido em vários módulos, a fim        
compor a funcionalidade principal do sistema, de       
registrar entrada e saída de protocolo. O sistema        
apresentou os seguintes módulos:  

Cadastro: Este módulo consiste no cadastro de       
informações que são necessárias para o      
funcionamento do sistema, que de modo, apenas os        
usuário que tenha o cargo de administrador podem        
realizar o mantimento dos submódulos contida      
neste. Os submódulos estão dividida em: 

● Cadastro de usuário: Onde vai permitir      
que administrador do sistema realize o      
cadastro de novos usuários que poderão      
fazer o uso do sistema, onde cada usuário        
criado vai ter um cargo no sistema, no geral         
o sistema possui apenas 2 tipos de cargo, o         
de administrador, que tem o acesso total ao        

sistema, e o cargo moderador, que tem       
apenas o papel de realizar a operação de        
entrada e saída de documentos. 

● Cadastro de tipos de documento: Neste      
item, o administrador vai poder realizar a       
criação de tipo de documentos, que vai       
proceder diretamente na funcionalidade de     
registrar entrada e saída de documento. 

● Cadastro de setores: Este módulo é igual       
ao anterior, porém neste vai permitir a       
criação dos setores da constitui a      
instituição. 

Registrar entrada de protocolo: Este recurso      
permite que o usuário crie um novo protocolo, onde         
vai ter as opções de selecionar o setor de origem do           
protocolo, o setor de destino, a natureza do tipo de          
documento, e a descrição do protocolo. Após a        
criação do item, o sistema vai prover uma        
funcionalidade de gerar o comprovante da entrada       
do documento, ficando a cargo do usuário, a opção         
de imprimir ou não o documento. 

Registrar saída de protocolo: Esta     
funcionalidade do sistema vai permitir que o usuário        
realize a saída dos protocolos. O fluxo de registrar a          
saída do documento, se dar em dois modo, o         
individual ou em grupo, para o modo em grupo, o          
setor destino deve ser o mesmo em ambos        
protocolos que a compõe, já no modo individual        
basta selecionar o protocolo, e dar a saída. Afim         
facilitar o processo em grupo, o sistema provém de         
um recurso que permite ao usuário realizar a        
filtragem dos protocolos por setor de destino, onde        
tem uma outra funcionalidade, que permite marcar       
todos protocolos de uma vez, para realizar a saída,         
após o evento de filtro. A próxima etapa da operação          
de saída, consiste na realização da impressão dos        
protocolos que foram selecionados, onde após a       
impressão realmente vai ter a confirmação da saída        
dos protocolos. Os documentos dado para saída       
podem ser impresso em dois modo, em papel A4 ou          
no modo de impressão da impressora fiscal. 

Consulta: Neste módulo, vai permitir ao      
usuário realizar consultas sobre os protocolos. Neste       
item o usuário vai ter a funcionalidade de poder         
realizar o filtro de varias maneira, sendo eles, por         
meio, periodicamente, onde vai ter a opção de        
selecionar o range de datas da criação dos        
protocolos, por setor origem ou destino, tipo de        
documentos e também pelo estado em que se        
encontra o documento. Seguindo esta abordagem o       
sistema vai permitir aos usuários que tenha o total         
controle sobre o fluxo de protocolos que estão sendo         
criados. 
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Emissão de Segunda via: Este módulo permite       
que o usuário, realize a impressão da segunda via         
dos protocolos que teve saída. 

Relatório: Neste módulo vai permitir ao usuário       
ter um relatório gerencial dos protocolo gerados,       
onde vai permitir realizar um filtro por período, que         
vai apresentar quantos documentos de cada tipo       
para cada setor. 

 
2.2.  Tecnologias utilizadas 

O sistema foi desenvolvido a partir de       
tecnologia para internet, dando a prioridade à       
utilização de softwares livre. O motivo da escolha        
por softwares livres, e porque eles são gratuitos. 

Resumidamente, o sistema foi desenvolvido     
utilizando  as seguintes tecnologia: 

● MYSQL (Sistema Gerenciador de Banco     
de dados). 

● PHP - (Linguagem de Programação 
adequadamente para web) 

● APACHE - (Servidor de aplicação web ) 
● LARAVEL - (Framework PHP para o 

desenvolvimento de aplicações web, que 
utiliza o padrão MVC (model, view, 
controller)) 

Utilizar um sistema web proporciona facilidade      
não apenas de acesso ao usuário desde qualquer        
máquina que esteja conectada à rede; não há a         
necessidade de instalar o sistema em cada máquina,        
como de manutenção do sistema que pode ser feita à          
distância.  

 
3. METODOLOGIA  

A metodologia de pesquisa aplicada a este       
trabalho se fundamenta-se em duas fases essenciais.       
A de concepção e a de avaliação, de acordo com de           
acordo com (LOBATO, 2012 apud     
SPÍNOLA,2007). 

A fase de concepção envolve a definição de        
algumas etapas que devem ser realizados para       
desenvolver este trabalho. Nesta fase é composta     
por estudos empíricos a fim fornecedor      
conhecimentos relacionados à área de     
desenvolvimento de software com foco a      
metodologias ágeis. Depois da fase de concepção,       
vem a fase de avaliação, que vai definir e avaliar          
abordagem proposta. 

Para avaliar e coletar dados empíricos do       
sistema propõe-se a aplicação da metodologia de       
Estudo de Caso utilizando UFG. Onde se espera que         
desenvolvedores avaliem o sistema desenvolvido     
com vistas a apresentar contribuições técnicas e       
obtenção de melhorias e sugestões das pessoas que        
irão utilizar o sistema. De modo que essas        

avaliações e coletas se transformam em futuras       
melhorias do sistema. 

Segundo (Yin, 2005), estudo de caso é       
investigação empírica, um método que abrange tudo       
– planejamento, técnicas de coleta de dados e análise         
dos mesmos. Em termo de Engenharia de Software        
estudo de caso é utilizado para monitorar os        
projetos, atividades e atribuições. Os estudos de caso        
visam observar um atributo específico e estabelecer       
o relacionamento entre atributos diferentes     
(TRAVASSOS; GUROV; GURGEL, 2002). 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O principal objetivo do trabalho foi alcançado       
com sucesso, que era o de desenvolver um sistema         
web, que permita a distribuição de usuários e o         
gerenciamento de documentos e correspondências     
da UFG. Os resultados do sistema foram bastante        
satisfatório, além do mais o sistema já sendo        
utilizado pelo setor, vem trazendo resultados      
significativos. 

Os benefícios do sistema que foi desenvolvido é        
o gerenciamento, consultas, relatórios dos     
documentos da qualidade em ambiente web. De uma        
forma geral, por estar na internet e possibilitando        
cadastros de setores, tipo documento e usuários, o        
serviço se mostrou bastante flexível, o que já não era          
no antigo sistema utilizado.  

Com a utilização de um ambiente web com        
desenvolvimento de páginas em linguagem PHP e o        
banco de dados em MYSQL, que ambos são livre,         
provém uma manutenção que seja mais viável, pois        
PHP é uma das linguagem mais utilizada no        
ambiente web. 
  
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ou   

CONCLUSÕES 
Com o sistema em funcionamento, a universidade        

dispõe de uma nova ferramenta que permitiu agilizar        
o processo de registrar entrada e saída de        
documentos, tornando-as mais dinâmicas e     
aumentando a facilidade de acesso às informações, e        
ainda permitindo ter controle mais eficiente sobre       
racionalização das informações contidas e na      
execução de tarefa. 
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Resumo: O cenário atual relacionado ao desenvolvimento de produtos, exige cada vez mais ferramentas e técnicas 

que possam atender as exigências da fase de desenvolvimento dos produtos, de forma rápida, flexível e barata. 

Nesse contexto, a prototipagem rápida com a utilização das máquinas de impressão 3D estão ganhando espaço e 

assumindo um papel de grande importância para o desenvolvimento de produtos. O presente trabalho objetiva a 

construção de uma impressora 3D RepRap (replicating rapid-prototyper) tipo FDM (Fused Deposition Modeling) 

baseada em código aberto (open-source). A construção do protótipo abrange o desenvolvimento das partes: 

mecânica (Graber i3), eletrônica (Ramps 1.4) e firmware (Marlin). A construção da impressora 3D proporcionou 

aos autores grande aprendizado sobre o tema, permitindo a aquisição de conhecimentos para a otimização e 

manutenção desta impressora e de futuros protótipos. As primeiras peças impressas ainda não possuem a 

qualidade desejada, o que deve ser alcançado após a otimização dos parâmetros de impressão. 

 

Palavras-chave: Prototipagem 3D. Fused Deposition Modeling (FDM). Impressora 3D. Desenvolvimento de 

Produto. RepRap. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo Duarte (2014), a impressão 3D ou 

manufatura aditiva está revolucionando vários setores 

da economia, sendo utilizada em áreas medicas, 

industriais, alimentícias entre outras áreas que 

envolvem engenharia. A primeira impressora 3D foi 

criada em torno de 1984 pelo norte americano Chuck 

Hull, que utilizou a técnica estereolitografia para o 

desenvolvimento de produtos, com um alto grau de 

precisão para a época em que foi criada. A 

estereolitografia foi a tecnologia precursora da época, 

e futuramente seria aperfeiçoada e também serviria de 

base para a criação das impressoras 3D atuais.  

Com isso, vale lembrar que um problema comum 

enfrentado pelas empresas produtivas no mundo todo 

está ligado diretamente as práticas e formas de 

produção. As práticas de produção exigidas pelas 

empresas buscam desenvolver produtos de forma 

cada vez mais rápida, com qualidade e com o menor 

custo possível, isso que esta ligado a existência de 

clientes finais cada vez mais exigentes, que buscam 

produtos customizados e muitas vezes exclusivo. 

Assim, a manufatura aditiva se encaixa perfeitamente 

com as práticas de produção de empresas que buscam 

serem cada vez mais flexíveis e praticas. Com as 

técnicas empregadas pela manufatura aditiva e 

possível atender uma grande gama de 

customomização e criação de produtos, desde formas 

simples até complexas e com uma precisão alta, onde 

muitas das vezes o próprio cliente pode desenvolver 

o seu produto computacionalmente e posteriormente 

a empresa que possuir esse tipo de tecnologia ou até 

mesmo o próprio cliente pode conseguir o produto 

final desejado (BAIÃO, 2012). 

Desse modo muitas empresas estão se adaptando 

ao cenário atual, no qual empresas que desenvolvem 

produtos têm como parte fundamental do 

desenvolvimento o teste do mesmo, ou seja, a criação 

de um protótipo, os quais são construídos para avaliar 

as etapas de desenvolvimento ou características 

técnicas, legislativas, mercadológicas e de aplicação 

de  produção. Com isso a manufatura aditiva 

consegue atender com agilidade esse tipo de prática e 

ao mesmo tempo em muitos casos desenvolver o 

próprio produto final. 

Existem diversos modelos de impressora 

disponíveis no mercado, Delta, Cartesiana, Óptica, 

fusão a Laser entre outros, onde todas apresentam a 

mesma função que e a criação de produtos, porem 

cada uma se diferenciando quanto ao tipo de 

geometria, tamanho, material utilizada ou precisão 

atendida. A escolha sobre qual impressora escolher 

irá depender muito da necessidade a ser atendida, 

capital disponível e se a tecnologia a ser escolhida 

está disponível a qualquer pessoa, preço ou lugar. 

Existem diversas tecnologias e graças á cultura open 

source qualquer pessoa pode baixar um projeto de 
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impressora e modifica-lo de acordo com sua vontade 

ou necessidade (RIBEIRO, 2016). Dentre as diversas 

tecnologias de fabricação aditiva destacam-se a Fused 

Deposition Modeling (FDM), Stereolithography 

Aparattus (SLA) e a Selective Laser Sintering (SLS). 

A técnica FDM tem sido a mais utilizada devido ao 

baixo custo das máquinas e do material utilizado para 

impressão, em geral polímeros. 

Segundo Columbus (2015), a indústria de 

impressão 3D tem um crescimento esperado 9,1 

bilhões de dólares entre os anos de 2013 até 2018 e 

em 2020 espera-se ultrapassar 21 bilhoes de dolares 

em receita mundial, com uma taxa de crescimento 

corporativo anual de 20,6% entre 2013 a 2020. Fato 

esse que enfatiza a importância do setor para a 

economia. 

Apesar do crescimento pelo interesse e 

disseminação da tecnologia de impressão 3D, o custo 

de aquisição de uma impressora 3D FDM de pequeno 

porte ainda é elevado, variando entre R$2.000,00 à 

R$10.000,00, dependendo da área útil de impressão e 

precisão dimensional da máquina. Assim fica 

evidente a importância da impressora 3D tanto para o 

meio industrial quanto para as áreas de estudo 

acadêmico. 

  

2. METODOLOGIA  
 

O processo de desenvolvimento e contrução do 

protótipo da impressora 3D foi realizado com o 

intutido de se conseguir um produto final funcional 

que possa servir de ferramenta para o 

desenvolvimento de produtos e futuras comparações 

entre os mesmos. Para se conseguir produtos 

impressos com elevada precisão dimensional, foram 

realizadas pesquisas de natureza documental, cujas 

informações foram coletadas em periódicos, artigos, 

dissertações e teses, sites de empresas especializadas 

e comunidades online relacionadas ao 

desenvolvimento de impressoras 3D open source. O 

projeto foi desenvolvido seguindo as seguintes 

etapas: 

 

 Escolha do tipo de Impressora: Afim de se 

conseguir determinar o tipo de impressora a 

ser desenvolvido, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas buscando qual tipo de 

impressora melhor atende as necessidades 

do projeto. As necessidades estão 

relacionadas aos tipos de produtos que 

podem ser criados (formatos e tamanhos e 

cores), velocidade de impressão, precisão 

dimensional e facilidade de construção. 

 Materiais utilizados na construção da 

estrutura: A impressora criada apresenta um 

perfil estrutural de alumínio, reforçado com 

barras metálicas e peças de polímero 

injetado, proporcionando maior estabilidade 

para a impressora. Algumas correias e polias 

poderão ser utilizadas de acordo com a 

necessidade do projeto. 

 Hardware (eletrônica): A eletrônica de uma 

impressora 3D é basicamente formada por 

uma placa controladora, que controla todo o 

funcionamento da impressora. Motor de 

passo e Drivers controladores de motor.  

Display LCD (Liquid Crystal Display) para 

mostrar as informações relacionados a 

temperatura da mesa e extrusora. A 

alimentação elétrica pode ser feita por fontes 

de computador ou fontes industriais.  

 Sensores: Sensor de fim de curso, para os 

eixos x, y e z e sensor de temperatura 

(termistor NTC 100㏀). 

 Software e Firmware: Dentro da placa 

controladora é necessário um firmware 

responsável pelo recebimento de comando 

enviados pelo computador ou alocados 

anteriormente via USB (Universal Serial 

Bus). Os mais utilizados e compatíveis com 

a arquitetura arduino a qual foi utilizada no 

projeto são: Marlin, Repetier e GRBL 

(gerbil). Além do Firmware é necessário um 

software responsável pela conversão do 

arquivo 3D para um formato que o firmware 

possa compreender (geralmente formato stl e 

o mais utilizado). Existem vários softwares 

tais como: Slic3r, Repetier Host ou 

Pronterface, onde futuramente será definido 

qual será utilizado à medida que a pesquisa 

avance (RITTER, 2014). 

 Escolha do material do filamento: Os 

filamentos para impressão 3D geralmente 

são feitos a partir do petróleo. Eles possuem 

alta resistência e durabilidade. Normalmente 

são indicados para a construção de peças que 

tendem a sofrer impactos mecânicos, e 

prototipagens industriais. Um dos mais 

utilizados e o ABS (Acrilonitrila butadieno 

estireno) que é um material fácil de ser 

encontrado e o seu uso é feito com o auxílio 

de uma mesa aquecida entre 95ºC e 120ºC. 

Lembrando que a extrusora deve estar 

aquecida entre 225ºC e 240ºC. Existe 

também o PLA (Ácido poliláctico) que está 

caracterizado por ser um material mais 

sustentável em relação ao ABS, por ser 

biodegradável e de origens vegetais, de 

modo renovável. Ele não necessita de uma 

mesa aquecida para impressão e tão menos 

de altas temperaturas para a extrusão 

(WISHBOX, 2016). 

 Calibração da impressora: A calibração da 

mesa e da extrusora foi realizada utilizando 

termopares e um scanner térmico da Flir 

(modelo i3). A calibração do deslocamento 
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linear dos eixos xyz foi feita com auxilio de 

um Paquímetro Digital da marca Pantec. 

 Teste de impressão: O teste inicial após toda 

a montagem da impressora foi feito através 

da impressão de uma peça modelo, o que irá 

proporcionar diretrizes a respeito de 

correções e pequenos ajustes. 

 

Após analisar todas as opções disponíveis a 

impressora Cartesiana, modelo Graber i3, foi 

selecionada por ser a opção que melhor atendeu aos 

requisitos do projeto, pois: 

 

 Atende ao capital disponível para 

investimento (R$1.500,00); 

 Dispõe de muitas informações disponíveis 

sobre o modelo na base de dados online da 

comunidade RepRap (replicating rapid-

prototyper). Trata-se do segundo modelo 

mais utilizado na comunidade RepRap (o 1˚ 

é a Prusa);  

 Tem precisão, repetibilidade e velocidade de 

impressão consideradas excelentes para 

trabalhos com ABS e PLA; 

 Tem grande variedade de produto que podem 

ser impressos com dimensões máximas de 

200mm x 200mm x 190mm (C x L x A). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com o estudo realizado, baseando-se em projetos 

e testes do meio que envolvem a construção de 

impressoras 3D, o modelo Graber i3 foi escolhido 

para ser a base para o projeto. Este modelo foi 

selecionado pois apresenta algumas vantagens em 

relação a outros, tais como: facilidade de 

desenvolvimento, maior quantidade de tecnologias 

compatíveis, apresentar uma estrutura final que 

consegue atender  uma vasta gama de objetos 

satisfatórios para futuras fabricações de peças e um 

custo que se encaixa com o capital a ser investido.  

No setor de fabricação de impressoras 3D 

existem alguns materiais que são mais comuns 

quando se trata do desenvolvimento do corpo do 

equipamento, tais como: Acrilico, MFD (Medium 

Density Fiberboard) ou alumínio. Optou-se pelo 

acrílico devido a alguns comentários encontrados no 

meio acadêmico relacionados ao desenvolvimento de 

impressoras 3D. O alumínio foi descartado pois este 

material apresenta um preço elevado em relação aos 

outros materiais e acredita-se que ele pode vir a 

prejudicar a qualidade dos produtos desenvolvidos na 

impressora, uma vez que o alumínio é um material 

condutor e pode vir a apresentar dilatações térmicas 

ao longo da estrutura do equipamento. Este fato está 

ligado às partes que irão sofrer elevações de 

temperatura (Mesa aquecida e Extrusora), 

componentes esses que são fundamentais para o 

processo da fabricação ligado à manufatura aditiva. Já 

o MDF pode dilatar ou até mesmo emborcar sua 

estrutura, devido ao elevado grau de absorção de 

umidade que esse produto apresenta. Assim o acrílico 

foi o material que melhor se encaixava nos requisitos 

para o projeto atual.  

Com a estrutura da impressora 3D devidamente 

montada e toda lubrificada, iniciou-se a adequação do 

firmware para o controlador Arduino. Sendo o Merlin 

o firmware selecionado, pois se trata do mais 

difundido no meio e apresentar uma quantidade maior 

de informações a respeito de futuras modificações e 

modelagens computacionais envolvidas. 

A impressora 3D também apresenta alguns 

componentes eletrônicos, que foram definidos de 

acordo com o grau de importância para o 

funcionamento da máquiana e informações 

compartilhadas no meio acadêmico. Na Tabela 1 são 

apresentados os priciapais componentes elétricos 

para a construção da impressora 3D. 

 
Tabela 1. Componentes elétricos para a construção da 

impressora 3D 

Item Qtd 

Arduino Mega 2560 1 

Ramps 1.4 1 

MK2B Dual Power PCB 1 

Micro Switch 3 

LCD 12864 1 

Motor de passo  

(17HS8401) 5.2 Kgf 
5 

Fonte de Alimentação 600w/12V 1 

Extrusora com entrada de 1.75mm (filamento) e 

saída de 0.3mm (bico) 
1 

Mesa Aquecida 140w 1 

Termistores NTC 100K ohms 2 

Cooler 12v 3 

Fonte: Autores (2017). 

 

Com toda a parte elétrica devidamente montada, 

iniciou-se o processo de calibração do movimento dos 

eixos. Este foi realizado com o auxílio de um 

paquímetro analógico (modelo Starrett 125MEB) e 

do programa Repetier Host definido como ferramenta 

de comunicação entre o computador e a impressora 

3D, ambos utilizados para verificação da quantidade 

de movimento. 

O processo de calibração dos termistores NTC, 

permite a leitura precisa da temperatura da mesa e da 

extrusora, garantido que a temperatura medida pelo 

sistema seja a mais próxima possível da real. O 

controle da temperatura interfere diretamente na 

qualidade da impressão. Para o levantamento da 

curva de calibração foi utilizado um multímetro 

digital da marca Icel (modelo MD-1200) e um 
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termômetro da marca Gulterm (modelo 1005) com 

termopares tipo K, afim de montar um curva de 

temperatura versus resistência, conforme ilustrado na 

Fig. 1. 

 
Figura 1. Curva de calibração temperatura versus 

resistência 

 
Fonte: Autores (2017). 

 

Assim com a impressora 3D funcional, foi 

possível definir que a mesma conseguiu atender aos 

objetivos da presente pesquisa. A Figura 2 apresenta 

uma imagem do produto em seu estágio final de 

desenvolvimento, sendo possível visualizar os 

principais componentes e sua estrutura de acrílico. 

 

 
Figura 1. Extrutura da impressora 3D, modelo Graber i3, 

em seu estagio final após a conclusão de seu 

desenvolvimento 

 
Fonte: Autores (2017). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final da construção do protótipo da impressora 

3D, o produto final atendeu as especificações 

pretendidas. O trabalho proporcionou a obtenção de 

conhecimentos a respeito de técnicas de manufatura 

aditiva e aprofundamento a respeito dos diferentes 

modelos de impressoras 3D. A construção de um 

protótipo possibilita não só o desenvolvimento das 

técnicas de prototipagem 3D, mas contribui também 

para o desenvolvimentos de novos protótipos 

otimizados e manutenção adequada. 

Os autores acreditam que este tipo de trabalho 

contribui fortemente para o desenvolvimento 

tecnológico e cientifico nacional, abrindo portas para 

o desenvolvimento de produtos, processos e 

máquinas relacionadas com o tema de “prototipagem 

3D”. 

As primeiras peças impressas ainda não possuem 

a qualidade desejada, o que deve ser alcançado após 

a otimização dos parâmetros de impressão e ajustes 

de programação no firmware. 

Como continuação do trabalho, os autores 

buscam: 

 Realizar pesquisas mais aprofundadas a 

respeito do desenvolvimento de impressoras 

3D; 

 Estabelecer parâmetros e traçar sua relação 

com a qualidade da impressão obtida; 

 Otimizar o modelo desenvolvido e introduzir 

controladores PID (Proporcional-Integral-

Derivativo) ou Fuzzy para adequação dos 

parâmetros de impressão da máquina ao longo 

do processo de impressão. 
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Resumo: Esta pesquisa dedica-se a analisar, descrever e interpretar os enunciados verbovocovisuais eleitos a              
partir da narrativa fílmica de Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese com a finalidade de compreender como                 
se dá a transformação e movimentação do sujeito protagonista Travis Bickle (taxista interpretado por Robert               
De Niro). Partindo, assim, da hipótese de que o diálogo entre ele e os “outros” que o circundam são                   
relevantes e reveladores para a construção da enunciação fílmica e, consequentemente, da construção desse              
sujeito. Sendo assim,a análise se concretiza a partir dos enunciados proferidos por Travis durante diálogos               
com outras personagens, ao exemplo de Betsy (interpretada por Cybill Shepherd) e o candidato à presidência                
dos Estados Unidos, o senador Charles Palantine (interpretado por Leonard Harris); em cenas eleitas como               
microcorpus da pesquisa. O aporte teórico e a metodologia vêm da teoria dialógica da linguagem do Círculo                 
de Bakhtin, pois, por mais que os integrantes do Círculo não tratem diretamente de elementos da linguagem                 
audiovisual, eles nos dão pistas que nos autorizam analisar tais enunciados. Assim, ao cotejar conceitos               
elaborados por Bakhtin, entre outros autores, com os recortes de cenas feitos, compreendemos como se dá a                 
construção do sujeito mediante seu contexto sócio-histórico e ideológico, e de como esse processo é marcado                
pelo dos signos, pelos diálogos e os demais materiais verbais e extraverbais. 
 

Palavras-chave: Sujeito. Enunciado. Diálogo. Verbovocovisualidade. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Em Diálogos na enunciação fílmica de Taxi       

Driver (1976), de Martin Scorsese fora proposto       
descrever, interpretar e analisar os diálogos      
responsáveis pela constituição da enunciação fílmica      
de Taxi Driver, de direção de Martin Scorsese com         
roteiro de Paul Schrader. Sendo assim, investigou-se       
a construção (e transformação) do sujeito      
protagonista Travis Bickle (um motorista de táxi       
interpretado por Robert De Niro), assim como       
também a sua relação dialógica com os “outros”        1

que o circundam, com a finalidade de compreender        
de que maneira se realiza a produção de sentidos         
dessas relações no que concerne à construção da        
enunciação do filme em estudo, assim como as        
transformações do sujeito ao longo da narrativa       
fílmica. 

À vista disso, a hipótese que dá luz a esta           
pesquisa é de que o processo de composição da         
enunciação de Taxi Driver se dá pelo movimento        
dialógico do sujeito Travis Bickle com os demais        
personagens juntamente com a cidade de Nova       

1  Toda relação dialógica é ideológica e, portanto, social. 

Iorque da década de 1970 do século XX, devido à          
sua complexa problemática na estrutura social,      
política e ideológica; compactando assim, o espírito       
estadunidense de uma Nova Iorque que direciona       
seu preconceito para determinados grupos     
marginalizados (homossexuais, prostitutas,   
mendicantes, dependentes químicos, drag queens     
etc.), depositando sobre eles a culpa pela alta        
criminalidade, pela pobreza, pelas doenças e por       
outros problemas que a cidade comporta. 

Sendo assim, para o estudo da construção da         
enunciação em Taxi Driver, considera-se as      
diferentes posições de sujeito enunciador “seja na       
categoria do eu-para-mim, seja na categoria do       
outro-para-mim” (BAKHTIN, 1997, p. 44; grifos do       
autor), marcando, consequentemente, uma posição     
exotópica entre arte e vida na esfera do enunciado.         
Nessa perspectiva, estudamos a noção de enunciado       
como arena de lutas ideológicas na construção do        
sujeito Travis Bickle, ora como sujeito alienado,       
conservador e um vilão para as chamadas minorias,        
ora como sujeito herói, na enunciação fílmica de        
Taxi Driver. Quando considerada a enunciação      
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fílmica, portanto, verbovocovisual , pondera-se    2

estabelecer um recorte das cenas (microcorpus) que       
compõem o filme (macrocorpus) Taxi Driver para a        
análise neste  estudo. 

  
2. TRAVIS BICKLE E SEUS 

POSICIONAMENTOS 
CONTRADITÓRIOS 
 
Quando considera-se que ao enunciar o sujeito       

se denuncia, entendemos que tudo o que é enunciado         
possui um lugar de dizer que dá acabamento à         
enunciação; é sob essa perspectiva da relação       
dialógica entre sujeitos e enunciados que se estuda        
em Taxi Driver a partir de sua enunciação. Assim         
sendo, elegemos duas cenas que acontecem na       
ordem cronológica da narrativa fílmica, a começar       
por “Travis visits Betsy” e, por conseguinte, “Travis        
Supports Palantine”. Acredita-se que estas cenas      
nos dão pistas significativas do movimento dialógico       
do sujeito Travis na enunciação fílmica para o        
desenvolvimento da pesquisa, uma vez que enquanto       
sujeito dialógico-ideológico na relação com os      
outros - aqui, Betsy e o senador Palantine - acontece          
o processo contínuo de construção e transformação       
do sujeito Travis dentro da enunciação fílmica em        
estudo.  
 
3. METODOLOGIA  

 
Esta pesquisa é de natureza qualitativa de       

caráter descritivo, interpretativo e analítico dos      
enunciados verbovocovisuais designados a partir da      
enunciação fílmica de Taxi Driver (1976), de Martin        
Scorsese (macrocorpus). Utiliza-se aqui o     
cotejamento de enunciados (microcorpus) a partir de       
cenas da narrativa fílmica para a investigação da        
produção dialógica na enunciação levando em conta       
a relação de diálogo que o sujeito protagonista        
Travis Bickle trava com “outros” personagens e       
como essa relação dialógica (e ideológica) funciona       
tanto na transformação do sujeito quanto na       
construção da própria enunciação fílmica de Taxi       
Driver. O trabalho de análise dos enunciados a partir         
do recorte de cenas (narração descritiva, falas e        
imagens) do filme em estudo pode revelar os        

2 A partir da descrição verbal podemos interpretar e         
analisar os enunciados verbovocovisuais da     
enunciação de Taxi Driver , portanto, consideramos a       
parte descritiva da transcrição dos enunciados      
salutar para se tratar do que é vocal (entonação, voz,          
tom, ritmo, por exemplo) e do que é visual (a          
construção cênica formada pelas imagens que      
compõem o todo arquitetônico do filme em estudo). 

elementos de construção da enunciação, portanto,      
linguageira, sendo o sujeito do diálogo e sua        
transformação um dos principais elementos que faz       
dialogar arte e vida em Taxi Driver. A perspectiva         
adotada nesta pesquisa provém da teoria dialógica       
da linguagem do Círculo Bakhtiniano, em obras       
como “Marxismo e Filosofia da Linguagem” (2009),       
“Estética da Criação Verbal” (1997), “Para uma       
filosofia do ato responsável” (2010), entre outros. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O taxista Travis Bickle é uma personagem        
demasiadamente famosa no universo    
cinematográfico, tanto pelo prestígio do diretor,      
Martin Scorsese, quanto por configurar a      
representação de um homem estadunidense comum,      
mas que, ao cometer um feito de alta gravidade por          
ordem de suas posições ideológicas, nos faz refletir        
sobre o modo de vida pós-contemporâneo ocidental.       
Além de acompanharmos a vida de um taxista        
solitário, ardente pela busca do seu ideal de mundo         
melhor, a narrativa fílmica nos obriga a repensar        
tanto os discursos em circulação na sociedade como        
também os que o motiva em Taxi Driver. Pensar este          
filme nos faz pensar a vida e, como sendo um          
produto social, possui reflexos e refrações das ações        
dos sujeitos, através da ação dialógica de interação        
verbal entre interlocutores. 

Neste trabalho, foi possível perceber a      
complexidade que a enunciação fílmica possui      
através das ações de Travis Bickle juntamente com        
os enunciados por ele produzidos que expressam       
contrariedade constante pela luta ideológica     
presentes no sujeito. Ao mesmo tempo que as        
marcas desses discursos distintos e, por vezes       
opostos, podem ser fragmentadas para melhor      
visualização, não podemos nos esquecer de que elas        
moldam o sujeito, ou seja, coexistem no todo.        
Configura-se aí o ato complexo, pois ao pensar, agir         
e ser, o fazemos em sua totalidade. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Estas duas cenas da enunciação fílmica, “Travis       
visits Betsy” e “Travis supports Palantine” nos       
mostram dois sujeitos diferentes: de um lado, um        
que trata uma moça com cordialidade e se mostra         
um rapaz dotado de habilidades analíticas, reflexões       
filosóficas e, de outro, um sujeito que ecoa um         
discurso de ódio para com grupos marginalizados de        
Nova Iorque. Essas cenas de Travis são conflituosas        
e trazem ao cerne da questão a reflexão sobre o          
sujeito na vida, partindo da perspectiva do sujeito na         
arte. 
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RESUMO: Com o estresse do dia a dia, a falta de tempo e a má alimentação, surgem distúrbios gastrointestinais 

de maneira cada vez mais frequente. Consequentemente, aumenta-se o consumo de medicamentos digestivos, 

polifarmácia e automedicação. O objetivo deste estudo é sistematizar o conhecimento produzido acerca de como 

tem sido a abordagem e utilização dos digestivos, bem como os malefícios trazidos pela automedicação e 

polifarmácia. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica realizado para a construção das etapas do estudo 

acerca dos digestivos. Foram encontrados um livro, dois websites e um artigo científico eletronicamente, entre os 

anos de 2010 e 2012 que abarcaram o tema de forma relevante. Os digestivos podem apresentar interações com 

outros medicamentos, além de sérios efeitos adversos principalmente em crianças com fribose cística. É 

necessário maior controle acerca desse tipo de medicamento, visto que seu uso indiscriminado pode acarretar 

problemas de saúde mais graves que apenas uma dispepsia. Além disso, é de extrema relevância um diagnóstico 

correto antes de se intervir com alguma medicação. 

 

Palavras-chave: Digestivos, Polifarmácia. Automedicação. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Com a vinda da modernidade, há uma busca 

constante para uma maior rapidez no que diz respeito 

à rotina, pois esta requer que tudo seja feito de forma 

produtiva. Sendo assim, a busca por fast foods, 

comidas rápidas ou alimentação fora do horário 

correto, provoca um quadro de má alimentação que 

pode evoluir para distúrbios gastrointestinais 

(MASSARANI, 2015). 

Acresça-se a isto o estresse do dia a dia que vem 

se mostrando como um aditivo para desencadear tais 

distúrbios e desconfortos gástricos, que podem 

variar desde muitas patologias comuns como uma 

simples dispepsia até afecções autoimunes 

complexas, como a doença de Crohn (DDINE, 

2012). 

O trato gastrointestinal além de suas funções 

principais de digestão e absorção de alimentos 

apresenta-se também como um dos principais 

sistemas endócrinos do corpo humano. Os fármacos 

para tratar os distúrbios gastrointestinais 

representam cerca de 8% de todas as prescrições 

médicas (CARON, 2016).  

As glândulas (endócrinas, exocrinas e 

parácrinas) e os vasos sanguíneos presentes no trato 

gastrointestinal estão sob duplo controle: hormonal 

e neuronal. O controle neuronal possui o plexo 

miontérico e o submucoso. Os neurônios contidos no 

interior desses dois plexos constituem o sistema 

nervoso entérico e possuem função secretória 

(CSENDES, 2012).  

O controle hormonal inclui secreções 

endócrinas e parácrinas. Secreções endócrinas são as 

liberadas na corrente sanguínea, exemplo: 

gastrina  (induz as glândulas estomacais a 

secretarem pepsinas, enzimas responsáveis pela 

digestão de proteínas)  e colecistoquinina (estimula 

a contração da vesícula biliar e do pâncreas para a 

digestão de gorduras) (IVANO, 2013).  

Já as secreções parácrinas são liberadas em 

células especiais encontradas em toda a parede do 

trato. No estômago, o mais importante desses 

hormônios é a histamina (estimula a secreção ácida) 

(IVANO, 2013). 

Diariamente, o estômago secreta cerca de 2,5 litros 

de suco gástrico. A produção deste é de extrema 

importância para a promoção da digestão dos 

alimentos, absorção de ferro e eliminação de 

patógenos (RANG & DALE, 2012).  

Os íons de bicarbonato são secretados e 

ficam presos ao muco, criando uma barreira 

protetora em forma de gel que protege a mucosa e a 

mantém em um pH de 6-7 em contraste de um 

ambiente muito mais ácido (pH 1-2) na luz do 

estômago. A bile e o álcool  podem provocar um 
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rompimento dessa camada protetora (RANG & 

DALE, 2012). 

A secreção de muco e bicarbonato é 

estimulada por prostaglandinas "citoprotetoras" 

produzidas localmente. Desequilíbrios desses 

mecanismos estão associados ao aparecimento de 

patologias como a doença do refluxo esofágico, 

úlcera peptica e lesões causadas por anti-

inflamatórios não esteroidais (AINEs) (DDINE, 

2012).  

Com o aumento das patologias envolvendo 

esse sistema, consequentemente aumenta-se também 

a busca por medicamentos digestivos e antiácidos 

que venham reduzir a acidez no estômago ou 

neutraliza-la (CARON, 2016).  

Os bloqueadores dos receptores H2 para a 

histamina, incluindo a cimetidina, a famotidina, a 

nizatidina e a ranitidina, reduzem a quantidade de 

ácido produzido no estômago e ajudam a prevenir o 

ardor. Embora estes não consigam neutralizar 

totalmente a acidez estomacal, podem elevar o pH 

para cerca de 3-4, o que alivia os sintomas (CARON, 

2016).  

O autodiagnostico de uma indigestão não é 

recomendado, visto que essa pode ser apenas 

consequências de uma dieta inadequada até uma 

ulceração ou cancro no estômago. E um diagnóstico 

errado pode trazer sérias consequências no ponto de 

vista clínico para o indivíduo (DIOGO FILHO, 

2016). 

A maioria dos digestivos e antiácidos 

possui um ou mais dos seguintes componentes: 

bicarbonato de sódio, sais de magnésio, carbonato de 

cálcio e sais de alumínio (RANG & DALE, 2012).  

A grande maioria desses atua em um 

minuto ou menos, porém a duração de seus efeitos 

pode variar. Alguns fármacos aliviam os sintomas 

durante 10 minutos, enquanto outros podem ter 

duração entre trinta minutos e uma hora e meia. Os 

bloqueadores histaminicos, por exemplo, necessitam 

de maior tempo para atuarem, entretanto sua ação é 

mais prolongada (MSD, 2010).  

Os principais fármacos que aumentam a 

motilidade gastrointestinal são a domperidona e a 

metoclopramida ambos utilizados também como 

antieméticos. Aumentam o peristaltismo duodenal, o 

esvaziamento duodenal e a pressão no esfíncter 

esofágico (MSD, 2010).  

 

2. METODOLOGIA  

O presente estudo trata-se de uma revisão 

bibliográfica, que se constitui a partir de enumeradas 

etapas que dependem de diversos fatores, como por 

exemplo, a origem do problema, o nível de 

conhecimento que o pesquisador possui inicialmente 

sobre o assunto, o grau de exatidão que se pretende 

conferir a pesquisa entre outros (GIL, 2009).  

As etapas envolvidas neste método de 

pesquisa são: definição do tema, levantamento 

bibliográfico, elaboração do problema, criação do 

plano provisório de assunto, busca das fontes, leitura 

preliminar do material, fichamento, organização do 

assunto e por final, a redação do texto (GIL, 2009). 

Para o sucesso do desenvolvimento do 

estudo, é necessário destacar as técnicas de pesquisa 

em locais seguros, como base de dados, periódicos, 

livros e documentos tanto impressos, quanto digitais, 

além de ferramentas e modelos adequados. Nesse 

sentido, a revisão bibliográfica pode ser entendida 

como: conhecer, analisar, compreender, sintetizar e 

avaliar um conjunto de artigos científicos com 

ênfase no embasamento teórico (CONFORTO; 

AMARAL; SILVA, 2011).  

A finalidade deste método é incentivar o 

contato direto do pesquisador com materiais que já 

foram escritos e estudados anteriormente, além de 

incentivar a exploração de novas áreas de 

conhecimentos (MARCONI; LAKATOS, 2008).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No material foi encontrada a 

fundamentação teórica necessária para a construção 

desta pesquisa. Na busca de artigos e referenciais 

bibliográficos destacamos aqueles que abordassem 

assuntos que discutissem os digestivos em gerais, as 

classes mais utilizadas e a automedicação. 

Nesse sentido, as concepções sobre os 

digestivos e respectivamente automedicação 

encontradas nos artigos englobam o papel desses 

medicamentos, os mecanismos envolvidos nas 

patologias gastrintestinais e os perigos da 

automedicação. Foi notado nos artigos que essas 

concepções estão relativamente interligadas.   

Para Rang & Dale (2012), os indivíduos 

que possuem um desequilíbrio entre a secreção de 

muco e bicarbonato, bile e consumo exagerado de 

álcool possuem mecanismos envolvidos na 

patogênese de doenças gastrointestinais, 

aumentando o consumo de medicamentos digestivos 

e antiácidos.  

Para MSD (2010), o consumo exarcebado 

de medicamentos que atuam no sistema 

gastrointestinal é preocupante, uma vez que a 

polifarmácia do indivíduo pode conter 

medicamentos que sofrem interações com a classe 

supracitada.  

Daí a importância de se ingerir 

medicamentos somente com prescrição médica ou 

orientação de um farmacêutico. Os hipertensos, 

portadores de afecções cardíacas ou problemas 

renais, devem consultar um médico antes de tomar 

um antiácido ou digestivo, pois esses medicamentos 

podem causar influências negativas sobre esses 

indivíduos (MSD, 2010).  

Para E. Fitness (2012), os efeitos adversos 

dos medicamentos digestivos (prisão de ventre, dor 

no estômago, náusea, inchaço, flatulência, perda de 

apetite, cefaleia, fadiga e vertigem) podem 

desaparecer com um simples ajuste de dose. E 

embora as enzimas proteolíticas (digerem proteínas) 

sejam digestivas, estas podem causar problemas na 
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digestão de gorduras, uma vez que destroem as 

lipases naturais do corpo. 

Segundo o Journal of Pedriatric 

Gastroenterology Nutrition 2011, as crianças que 

possuem fibroses cística e recebem enzimas 

digestivas do pâcreas (lipases, amilases e enzimas 

proteolíticas) tem mais chance de desenvolver a 

colonopatia fibrosante, uma vez que as enzimas 

supracitadas destroem o intestino grosso. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o aumento dos distúrbios gastrointestinais, 

cresce também o uso exacerbado de medicações sem 

prescrição médica. Podendo haver interações 

medicamentosas, os digestivos podem ter seus 

efeitos adversos potencializados quando não 

utilizados da maneira correta.  

A automedicação mostra-se como um fator 

preponderante para que haja danos á saúde do 

indivíduo, causando gastos para a saúde pública. A 

polifarmácia traz grandes riscos para o 

desenvolvimento de patologias e efeitos adversos 

indesejados.  

Observando o quanto o tema é relevante aos 

olhos da saúde pública, os estudos em relação ao 

assunto tornam-se de extrema importância. Além 

disso, a elaboração de novas pesquisas que 

englobem de forma concreta os danos causados 

pelos mesmos é necessária em todos os segmentos 

sociais. 

Sendo assim, é de suma relevância que haja 

maior controle sobre esses fármacos, visando à 

proteção dos indivíduos, fazendo-se necessário a 

utilização de mecanismos que venham conscientizar 

a população acerca dos riscos e benefícios dos 

medicamentos digestivos. 
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Resumo Um dos principais objetivos da área de estudo da Engenharia Civil é a economia e otimização dos 

processos construtivos, que podem ser aplicados de várias formas em diferentes etapas do mesmo. Uma dessas 

etapas é a concepção de projetos, onde a automatização é fator fundamental, possibilitando sua produção com 

maior agilidade e precisão de resultados. O desenvolvimento de softwares direcionados à elaboração de 

projetos em Engenharia Civil proporciona o engenheiro a alcançar a automatização desejada em sua criação 

de projetos, então, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um software de dimensionamento do 

arranjo de estacas no bloco de fundação, utilizando métodos semi-empíricos de capacidade de carga e o 

método de Nökkentved, respeitando os critérios da NBR 6122 (ABNT, 2010),  que fornecesse usabilidade 

simples ao usuário. A apresentação de seu tutorial de utilização demonstrou que seu préstimo foi de fato 

inteligível ao utilizador e em sua validação de resultados foi possível concluir que o software, denominado 

STACATTO, atendeu à precisão esperada. 

 

Palavras-chave: STACATTO, Estaqueamento, Bloco de Fundação. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
As fundações são elementos fundamentais na 

construção civil, uma vez que são responsáveis por 

transmitir os carregamentos da superestrutura ao terreno 

na qual se apoia (AZEREDO, 1988). Desta forma, é 

possível tanto a sustentação de obras modestas como 

residências unifamiliares quanto de edifícios 

gigantescos, como por exemplo, o Burj Khalifah, 

edifício localizado em Dubai com 828 m de altura 

medidos acima do nível do solo (SAYURI, 2012).   

     A construção civil necessita adaptar-se e criar novos 

métodos que possibilitem uma maior produtividade tanto 

nas etapas de elaboração de projetos quanto na execução 

propriamente dita. Dessa forma, uma das maneiras 

utilizadas para contribuir na otimização e agilidade na 

construção civil é a utilização de softwares.1 De tal modo 

que estes programas possibilitem aos usuários a 

elaboração de projetos baseados em metodologias de 

cálculo que se aproximem dos limites funcionais dos 

elementos estruturais (respeitando o fator de segurança 

exigido por norma), possibilitando uma economia de 

materiais e agilidade na produção de projetos. 

Entretanto, quanto maior a gama de 

possibilidades disponíveis para utilização do software, 

maior a sua complexidade de utilização e o seu valor de 

mercado.  Portanto esses fatos exigem do usuário um 

estudo prévio e preparação, analisar o funcionamento do 

                                                           
1 Perspectiva encontrada no artigo publicado na revista 

TecHoje por Pizarro (2014). 
 

software, realizar treinamentos, cursos e seminários, 

além de exigir um maior custo para adquirir o programa. 

Atualmente no mercado de dimensionamento de 

fundações, existem softwares como SISEs (Sistema de 

Interação Solo-Estrutura da empresa TQS) e o GEO5 (da 

empresa Fine). O SISEs é um módulo dedicado ao 

projeto de fundações rasas e profundas contida nos 

pacotes TQS Pleno_LP&S. O GEO5 é um conjunto de 

softwares geotécnicos. 

 

1.1 Justificativa 

A partir deste panorama, faz-se vantajoso elaborar 

um programa que forneça menor complexidade de 

utilização para o usuário e que também possua custos 

reduzidos de aquisição além de garantir confiabilidade 

nos resultados finais. O pacote TQS Pleno_LP&S tem 

um custo de aquisição de R$1 270,00 por mês e o GEO5 

R$605,00 (apenas o pacote de estacas). Ambos possuem 

cursos pagos dedicados à aprendizagem de utilização 

oferecidos pelas próprias empresas ou em escolas 

licenciadas para tal. 

 

1.2 Objetivos 

Elaborar um programa de dimensionamento 

geotécnico de fundações profundas (estacas) utilizando 

os principais métodos semi-empíricos de capacidade de 

carga axial e o método de Nökkentved (1924, apud 

Alonso, 2011) para o dimensionamento geotécnico das 

estacas nos blocos de coroamento. 
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2 METODOLOGIA 

     Para se atingir os objetivos descritos na seção 3, 

optou-se em subdividir este trabalho em 4 etapas, sendo: 

revisão teórica, estudo da linguagem VB.NET, 

implementação dos códigos no programa e validação dos 

resultados. 

     A revisão teórica compilou os conhecimentos 

necessários para o dimensionamento geotécnico de 

estacas e o estudo da linguagem VB.NET, na segunda 

etapa, proporcionou o desenvolvimento da terceira etapa, 

a etapa de implementação dos códigos e 

desenvolvimento do software. A quarta etapa consistiu 

em, a partir dos resultados obtidos pelo software, 

compará-los aos resultados de um roteiro de cálculo 

baseado em um relatório real de sondagem à percussão e 

às cargas descarregadas na fundação por um pilar 

fictício. O fluxograma ilustrativo das etapas do trabalho 

está apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma da metodologia escolhida 

 

Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE 

Para o desenvolvimento do software foi utilizada a 

linguagem de programação computacional VB.NET 

dentro do ambiente de desenvolvimento integrado (IDE 

– Integrated Development System) da versão gratuita do 

Microsoft Visual Studio 2015, o Microsoft Visual Studio 

2015 Express.  

O processo de cálculo do software será dividido em 

duas etapas. Na primeira etapa obtém-se a capacidade de 

carga axial das estacas. Nesta fase, os dados de entrada 

correspondem a caracterização do solo e também a 

escolha do tipo e as dimensões da fundação profunda. 

Um fluxograma ilustrando a primeira etapa de análise do 

programa é apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Primeira etapa do software 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

     Na segunda etapa de cálculo, é realizado o 

dimensionamento geotécnico das estacas no bloco de 

fundação. Neste caso os resultados da primeira etapa são 

utilizados e, além disso, é necessária a inserção de dados 

do projeto estrutural e de informações a respeito da 

distribuição das estacas no bloco. O fluxograma exposto 

na Figura 3 ilustra esta etapa: 

 
Figura 3 – Segunda etapa do software 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

2.2 Dados de Entrada (Input) 
Para a operação do software, é necessário que o 

usuário forneça algumas informações prévias. Essas 

informações são inseridas em etapas para que seja 

possível gerar os resultados finais. Inicialmente, insere-

se a os dados do solo, em sequência os dados das estacas 

e por fim, os dados estruturais e arranjo dos blocos. 

 

2.2.1 Camadas do solo 

As características do solo necessárias para o 

dimensionamento geotécnico das estacas através do 

software são inseridas a partir dos dados de sondagem à 

percussão SPT realizadas in loco. Os dados de entrada 

que dizem respeito a este item são: 

 Número de golpes segundo a sondagem (N); 

 Composição da camada: 

Areia siltosa, areia silto-argilosa, areia 

argilosa, areia argilo-siltosa, silte, silte 

arenoso, silte areno-argiloso, silte argiloso, 

silte argilo-arenoso, argila, argila arenosa, 

argila areno-siltosa, argila siltosa, argila silto-

arenosa; e 

 Nível d’água (N. A.) em metros. 
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2.2.2 Fundações profundas (estacas) 

Os dados de entrada que representam as 

características e o modo de preparo das estacas são: 

 Tipo da estaca e moldagem: 

Pré-moldadas: centrifugada de 

concreto, vibrada de concreto, metálica ou de 

madeira.  

Moldada in loco: Strauss, Franki, 

hélice contínua, escavada, apiloada, estacão e 

raiz. 

 Diâmetro em centímetros; e 

 Cota de assentamento em metros. 

 

2.2.3 Dados do projeto estrutural e do arranjo das 

estacas no bloco 

Para o resultado final da análise, deve-se introduzir 

os dados referentes ao projeto estrutural e também do 

arranjo das estacas escolhido pelo usuário. São eles: 

 Carga de trabalho descarregada pelo pilar no 

bloco de fundação; 

 Número de estacas por bloco; e 

 Distribuição espacial das estacas no bloco. 

 

2.3 Procedimento de Análise 
A primeira etapa de cálculo do software consiste na 

determinação da capacidade de carga do solo. Nela 

aplica-se os métodos de Aoki e Velloso (1975), Décourt 

e Quaresma (1978), Aoki e Velloso modificado por 

Monteiro (1996), Alonso (1996) ou Teixeira (1996), que 

são métodos semi-empíricos de previsão de capacidade 

de carga de estacas com carregamento axial. Os cinco 

métodos têm por objetivo determinar a resistência de 

carga máxima do solo (𝑄𝑟𝑢𝑝) pela soma das 

contribuições das resistências por atrito lateral 

(resistência de fuste) e de base (resistência de ponta) da 

estaca.  

Todavia, deve se ressaltar que no caso de estacas 

escavadas, segundo o item 8.2.1.2 da NBR 6122 (ABNT, 

2010), a resistência de ponta não pode assumir um valor 

superior a 20% da carga admissível conforme mostrado 

na Equação (35), e, quando isso ocorrer, o projetista 

deve especificar a limpeza na ponta no processo 

executivo e o engenheiro executor deverá ratificar o 

processo na execução. 

 𝑃𝑎𝑡−𝑙𝑎𝑡 ≥ 0,8𝑃𝑎𝑑𝑚 (1) 

 
Onde, Padm é a carga admissível da estaca e Pat-lat é a 

carga devida exclusivamente ao atrito lateral na ruptura. 

Já na segunda etapa de cálculo, ocorrerá o cálculo 

do estaqueamento dos blocos da fundação. O método 

utilizado será o de Nökkentved (1924, apud Alonso, 

2011) para este estaqueamento dos blocos e será 

considerado as disposições de Alonso (2011) para o 

arranjo das estacas. Nesta fase, objetiva-se determinar o 

número de estacas e a sua disposição espacial no bloco. 

 

2.4 Dados de saída (Output) 

Ao final do processamento o programa gera um 

memorial de cálculo das duas etapas mencionadas e 

também apresenta os gráficos inerentes ao 

dimensionamento geotécnico de estacas (desenho em 

corte da disposição das estacas no bloco de fundação). 

A escolha para o formato do arquivo gerado pelo 

programa foi feita considerando o menor custo para sua 

elaboração. Desta forma, o software desenvolvido gera 

documentos em formato de texto (txt), uma ferramenta 

contida no próprio Visual Studio Express. Este recurso é 

totalmente gratuito, o que não aconteceria se bibliotecas 

fossem adicionadas como plug-in’s na IDE, que possuem 

custo de aquisição. Logo, os dados de saída, o memorial 

de cálculo e a disposição geométrica das estacas, são 

gerados em documento de formato txt. O memorial de 

cálculo contém as informações do cálculo efetuado pelo 

programa de forma clara e didática enquanto a 

disposição geométrica das estacas é uma rotina 

estruturada na linguagem AutoLisp, que poderá ser lido 

pelo software AutoCAD, da empresa Autodesk, e um 

arquivo em formato dwg (Drawing File) é aberto com o 

projeto já desenhado automaticamente. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção realiza-se a validação do programa por 

meio de comparação entre um exemplo fictício calculado 

em roteiro de cálculo e o resultado obtido pelo software. 

Esta validação dos resultados é efetuada a partir da 

comparação dos resultados de capacidade de carga do 

programa com roteiros de cálculo. O exemplo escolhido 

adotou o método de capacidade de carga de Aoki e 

Velloso (1975) para uma estaca Franki de Fuste 

Apiloado, com 35 cm de diâmetro e 10 m de 

profundidade. 

Foi considerado um pilar fictício que descarrega na 

fundação uma carga vertical de 500 kN, momento no 

eixo x de 5 kN.m e momento no eixo y de 15 kN.m. 

O bloco de fundação utilizado para a validação será 

um bloco com cinco estacas com uma estaca central. 

Foi utilizado para a construção dos roteiros de 

cálculo um relatório de sondagem SPT de um terreno 

real localizado na cidade de Brusque, em Santa Catarina. 

O Relatório de sondagem foi realizado e publicado pela 

empresa D-Geo Geologia e Engenharia Ambiental Ltda. 

– EPP. O furo de sondagem está apresentado na Figura 

4. 
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Figura 4. Relatório de sondagem. 

 
Fonte: D-GEO GEOLOGIA E AMBIENTAL, 2012. 

 

Para a melhor visualização da resistência a 

penetração e o número de golpes, apresenta-se na Figura 

5 uma ampliação desta parte do relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ampliação dos índices de resistência à 

penetração do amostrador no relatório de sondagem. 

 
Fonte: Adaptado de D-GEO GEOLOGIA E 

AMBIENTAL, 2012. 

 

Inserindo os dados do relatório de sondagem no 

programa, ele fica como mostrado na Figura 6. Nela, 

pode-se observar na aba da esquerda a inserção dos 

dados referentes ao solo e na da direita o gráfico da 

sondagem com os valores do número de golpes do 

ensaio com a variação da profundidade. 
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Figura 6. Inserção do relatório de sondagem no software. 

Fonte: Próprio Autor, 2017. 
 

3.1 Resultados do software  
Está exemplificada na Figura 7 a inserção dos dados 

da estaca com seção circular e na Figura 8 o resultado da 

análise para o método adotado de Aoki e Velloso (1975). 

 

Figura 7. Dados da estaca exemplo. 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

Figura 8. Resultado para o Método de Aoki e 

Velloso. 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

É possível observar na Figura 9 o formulário 

“Dimensionamento” com seus resultados. No lado 

direito da figura em destaque, tem-se os resultados das 

cargas em cada estaca, utilizando o método de 

Nökkentved. Na parte central, pode-se visualizar a 

distribuição das estacas no caso de escolha de 5 estacas 

(sugestão do método de Nökkentved) e distribuição por 

geométrica por Alonso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados no formulário dimensionamento 

para o primeiro caso apresentado. 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

3.2 Resultados do roteiro de cálculo 
Dados iniciais da estaca: 

 𝐴𝑏 = 0,09621 𝑚²  

 

 𝑈 = 1,099557 𝑚  

 

Em que 𝐴𝑏 é a área da base da estaca e 𝑈 é o 

perímetro de seção transversal da estaca. 

Cálculo da resistência de ponta: 

 

 
𝑄𝑝 =  

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑒 . 𝐴𝑝

𝐹1

 (2) 

 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑒 = 𝐾 . 𝑁 (3) 

 

Substituindo a Equação 2 na Equação 3, e 

substituindo os valores das variáveis, tem-se: 

 

 
𝑄𝑝 =  

1000 . 10 . 0,09621 

2,5
= 384,84 𝑘𝑁 

  

 

Cálculo da resistência lateral: 

 
𝑄𝐿 =  𝑈 . ∑

𝜏𝑐𝑜𝑛𝑒

𝐹2

𝑛

1

. ∆𝐿 (4) 

 

 𝜏𝑐𝑜𝑛𝑒 = 𝛼 . 𝐾 . 𝑁 (5) 

 

Substituindo a Equação 5 na Equação 4, e 

substituindo os valores das variáveis, tem-se: 
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𝑄𝐿 =  1,099557 . [

0.024 . 350

5
 . (3 + 3 + 1

+ 1 + 1)

+
0.014 . 1000

5
 .  (7 + 12

+ 3 + 4 + 10)] 

 

 

 𝑄𝐿 =  1,099557. [15,12 + 100,8]
= 127,46065 𝑘𝑁 

 

 

Cálculo da resistência total: 

 𝑄𝑢 =  𝑄𝐿 +  𝑄𝑝 (6) 

 

 𝑄𝑢 =  127,46065 +  384,84 = 512,30065 𝑘𝑁  

 

Como a estaca Franki de fuste apiloado é escavada, 

dever-se-á aplicar o critério do item 8.2.1.2 da NBR 

6122 (ABNT, 2010). Então (Equação 7): 

 

 
𝑄𝑝𝑚𝑎𝑥 ≤ 0,2 ∗ 𝑄𝑢 (7) 

 

 

 
0,2 ∗ 𝑄𝑢 = 102,46013 𝑘𝑁  

Logo: 

 

 
𝑄𝑝𝑚𝑎𝑥 = 102,46013 𝑘𝑁  

 

Como a carga de ponta máxima é menor que a 

calculada pelo método (384,84 kN), deve-se considerar a 

máxima permitida pela norma. Logo, a capacidade de 

carga de ruptura total será: 

 𝑄𝑢 =  127,46065 +  102,46013  

 

 𝑄𝑢 = 229,92078 𝑘𝑁   

 

A distância padrão “d” entre as estacas a ser 

considerada será a distância mínima determinada por 

Alonso (2011), que para o caso de estaca Franki de fuste 

apiloado com 35 cm de diâmetro é de 1,20 m. 

A primeira etapa de cálculo utilizando o 

Método de Nökkentved (1924) é a determinação do 

número de estacas recomendada: 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎𝑠 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎
 (8) 

 

Então o número de estacas recomendado para esse 

caso será: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎𝑠 =  
500 𝑘𝑁

114,96 𝑘𝑁
= 4,35 ≅ 5  

Utilizando o número de estacas recomendado (5 

estacas), o arranjo das estacas escolhido para a análise é 

o arranjo de cinco estacas em distribuição quadrangular, 

como mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9. Arranjo das estacas utilizado para a análise. 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017. 

A distância mínima entre as estacas, segundo 

Alonso (1988), para esse tipo de arranjo, é definida 

segundo a seguinte formulação (Equação 9): 

𝑐 =  𝑑.
√2

2
 (9) 

Onde 𝑐 é a distância entre as estacas considerada 

para esse arranjo específico e 𝑑 é a distância padrão 

entre as estacas. Logo: 

𝑐 =  1,2.
√2

2
= 0,85 𝑚  

A carga para cada uma das estacas é calculada 

segundo a Eq. 10: 

 
𝑃𝑖 =  

𝑁

𝑛
 ±  

𝑀𝑦𝑥𝑖

∑ 𝑥𝑖
2  ±  

𝑀𝑥𝑦𝑖

∑ 𝑦𝑖
2  (10) 

Então, substituindo os valores das variáveis na 

Equação 10, a carga nas estacas 1, 2, 3, 4 e 5 será: 

 

Carga na Estaca 1: 

 
𝑃1 =  

500

5
 −  

15 . 0,85

4 . (0,852)
 + 

5 . 0,85

4 . (0,852)
  

 

 𝑃1 =  100 −  4,4118 +  1,4706  

 

 𝑃1 =  97,3526 𝑘𝑁  

 

Carga na Estaca 2: 

 
𝑃2 =  

500

5
 +  

15 . 0,85

4 . (0,852)
 + 

5 . 0,85

4 . (0,852)
  

 

 𝑃2 =  100 +  4,4118 +  1,4706  

 

 𝑃2 =  105,8824 𝑘𝑁  

 

Carga na Estaca 3: 

 
𝑃3 =  

500

5
   

 

 𝑃3 =  100 𝑘𝑁   

 

Carga na Estaca 4: 

 
𝑃4 =  

500

5
 − 

15 . 0,85

4 . (0,852)
 − 

5 . 0,85

4 . (0,852)
  

 

 𝑃4 =  100 −  4,4118 −  1,4706  

 

 𝑃4 =  94,1176 𝑘𝑁  

 

1

5 0,85

2

0,853

0,85

4

0,85

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 567



   

 

 

Carga na Estaca 5: 

 
𝑃4 =  

500

5
+  

15 . 0,85

4 . (0,852)
 − 

5 . 0,85

4 . (0,852)
  

 

 𝑃4 =  100 +  4,4118 −  1,4706  

 

 𝑃4 =  102,9412 𝑘𝑁  

 

Comparando os resultados das cargas nas estacas 

com a carga admissível das estacas, é possível concluir 

que esse arranjo satisfaz a condição de segurança de 

ruptura do solo para uma profundidade de 10 metros.. 

3.3 Análise geral dos resultados 
A partir dos resultados do roteiro de cálculo 

apresentado comparados com os valores obtidos pelo 

software STACATTO nota-se que os valores 

correspondentes não apresentaram variações. A IDE, 

durante a compilação, faz todos os cálculos considerando 

14 números após a vírgula, o que não aconteceu no 

roteiro de cálculo devido a dificuldade de execução 

manual com 14 casas. Essa diferença de casas decimais 

fez com que os roteiros de cálculo tenham resultados 

com 5 casas após a vírgula e as imagens com os 

resultados do programa com 14 casas após a vírgula.  

Como o método de cálculo implementado no 

software foi o mesmo utilizado nos roteiros de cálculo e 

os resultados não apresentaram variações, conclui-se que 

a acurácia do STACATTO cumpriu seus objetivos.  

 

3.4 Desenho do estaqueamento 
Neste capítulo é apresentado a rotina em linguagem 

AutoLISP que gera o desenho do estaqueamento do 

bloco. 

Para a apresentação foram utilizados os resultados 

obtidos no exemplo apresentado neste trabalho, 

totalizando a primeira e segunda etapa de análise do 

programa. 

Na Figura 10 é representado a rotina em linguagem 

AutoLISP gerada pelo programa e na Figura 11 o 

desenho gerado no AutoCAD a partir da leitura do 

arquivo em AutoLISP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Rotina em linguagem AutoLISP. 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

Figura 11. Desenho gerado em AutoCAD. 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 568



   

 

 

 
Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A partir da utilização de uma linguagem orientada a 

objetos (VB.NET) aplicada a um ambiente de 

desenvolvimento integrado (IDE) cumpriu-se o objetivo 

de desenvolver um programa, com fácil usabilidade por 

parte do usuário, que calcula a capacidade de carga do 

solo a partir de métodos semi-empíricos e que, a partir 

desses dados, verifica a segurança das estacas calculando 

a carga atuante em cada uma delas.  

No objetivo de executar todos os cálculos 

respeitando as exigências da NBR 6122:2010, o software 

STACATTO apresentou precisão satisfatória em seus 

resultados.  

Considerando os métodos semi-empíricos de 

capacidade de carga axial em estacas, na comparação 

dos os resultados de roteiros de cálculos elaborados por 

meio de passo-a-passo com os do software, os valores 

não apresentaram variações. A única diferença notada foi 

a quantidade de casas decimais utilizadas na 

apresentação dos resultados. O mesmo ocorreu para a 

etapa do cálculo do estaqueamento dos blocos. A criação 

e desenvolvimento do programa são de grande 

importância para dimensionamentos geotécnicos de 

estacas considerando ainda sua disposição nos blocos. 

Espera-se que o software auxilie engenheiros e 

acadêmicos em seus estudos e projetos de fundações 

profundas. É importante salientar que é de 

responsabilidade do usuário inserir corretamente os 

dados e fazer a devida análise dos resultados de acordo 

com seus conhecimentos técnicos. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar o modo como Kant entende a relação entre disciplina e 

instrução na formação do caráter moral do indivíduo. Como ponto de partida define-se a pedagogia segundo a 

concepção Kantiana, faz-se uma breve abordagem sobre a função dos pais e sua importância na primeira infância. 

Em seguida discute-se os conceitos de disciplina, instrução e a importância de cada uma na formação do caráter 

moral do indivíduo. Por fim, reflete-se sobre o papel da educação e as leis universais que regem o dever para 

consigo. A pesquisa, de âmbito bibliográfico, teve como referencial escritos de Kant (2012) inspirados em 

Frederich Theodor Rink (1803). Os resultados da pesquisa apontam que uma das possíveis alternativas para 

combater a inversão de valores morais encontrados no contexto atual seriam amenizados ou extintos, se cada um 

enquanto indivíduo que vive em sociedade aplicasse as máximas citadas por Kant, em fazer o certo sempre 

independente do benefício próprio ou os fins para atingir o objetivo almejado. 

 

Palavras-chave: Disciplina, Instrução, Educação Moral. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
O primeiro momento em que Kant apresenta a 

educação em sua obra é na perspectiva da Educação 

Física, que abrange os cuidados ou dos pais, de amas 

ou de aias, com o corpo, higiene e alimentação, e 

posteriormente a disciplina e a cultura (instrução). 

Segundo Kant (2012), o homem precisa de cuidado e 

formação e esta compreende tanto a disciplina como 

a instrução. Com efeito, cabe aos pais, o primeiro 

contato do ser, passar a seus filhos a disciplina para 

que sejam obedientes até atingirem a instrução. 

Kant (2012) ressalta que a educação também só 

passa avançar pouco a pouco, deste modo, uma 

geração educa a outra no intuito de desenvolver as 

disposições naturais existentes no ser humano em 

direção ao bem. Assim, Kant (2012), diz que embora 

este mundo esteja corrompido, é dever dos pais 

educa-los melhor, para o bem universal, pois os 

fundamentos do mal não se encontram nas 

disposições naturais do homem. (p. 15) 

Sobre a educação dos pais é importante ressaltar 

que eles têm a tendência natural de mimar, atender 

aos gritos das crianças, assim como aos seus 

caprichos, para cessar o choro e o incômodo, todavia, 

Kant (2012) afirma que tal atitude as tornarão más, ou 

moles se cederem ao pedinchar dos filhos. Portanto, 

cada vez que os pais cedem a uma contrariedade, um 

desrespeito, uma indisciplina, estão agindo 

completamente errado demonstrando fraqueza e 

submissão à imposição e controle da criança sobre 

ele.  

As crianças aprendem a comportar-se em 

sociedade ao conviver com outras pessoas, 

principalmente com os próprios pais. A maioria dos 

comportamentos infantis é aprendido por meio de 

imitação, da experimentação e da invenção. Aos pais 

é imputado o dever de preservar na criança à sua 

condição de criança, respeitar a sua idade e não pular 

etapas importantes no seu processo de formação, 

quanto a isso Kant (2012) aponta sobre a vaidade das 

crianças e a condena pois de nada serve, e estende aos 

pais a mesma repreensão. A vaidade das crianças é 

um ponto que merece ser mencionado nos dias atuais, 

quando vimos uma forte tendência do mercado 

lançando a moda “tal mãe, tal filha ou tal pai, tal 

filho” o que configura uma imitação dos pais, ou seja, 

uma adultização da criança, o que na visão de Kant é 

condenável pois ela está sendo afetada por outrem 

 

2. A EDUCAÇÃO MORAL 

O homem só pode tornar-se homem pela 

educação, já que, na perspectiva de Kant (2012, 

p. 15), “sem educação o homem não é nada, não 

é homem, ele é aquilo que a educação dele faz”. 

Nessa perspectiva, afirma que o homem não é 

bom ou mau por natureza, de maneira que 

dependerá da educação o estabelecimento de 

bons princípios e progressivo esclarecimento que 

dela receber. 

A educação para Kant (2012) não é uma 

ciência e sim uma arte e um processo, uma 

atividade criadora, cuja prática necessita ser 

aperfeiçoada por várias gerações na busca da 

transformação do homem num verdadeiro 

homem.  

Para Kant (2012) a educação se fundamenta 

em cuidado, disciplina, formação e instrução. O 

cuidado como citado acima, compreende todas as 

ações que os responsáveis têm com as crianças na 

intenção de cuidá-las em todos os aspectos. A 

disciplina é importante porque ela é que 

transforma a natureza animal do homem em 
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humanidade. A instrução é responsável por 

ensinar às crianças a pensarem por si mesmas por 

meio de uma verdadeira educação e garantir à 

espécie humana o cumprimento de sua 

finalidade, que é chegar a um estado melhor no 

futuro. 

Para a efetivação dessa conduta, cumpre ao 

educando aprender, mas não em quantidade 

apenas, também com profundidade, já que “é 

melhor ter poucos conhecimentos, mas saber 

estes poucos fundamentadamente, que muitos e 

superficiais, pois acaba-se por avistar a 

superficialidade neste último caso”. (KANT, 

2012, p.67). Todo o processo educacional se 

encerra com a consolidação de uma educação 

moral. 

Neste sentido, na visão kantiana, a criança 

deve ser enviada cedo à escola, para que aprenda 

a disciplina, a fim de conter seus instintos e 

obedecer às leis que regerão sua vida ao longo de 

sua existência, já que a disciplina deve ser 

imposta o quanto antes, pois no futuro se tornará 

uma tarefa impossível.  Desta forma, logo se 

acostumarão a submeter-se aos preceitos da 

razão. Kant (2012, p. 10) assim explica sua 

afirmação: 

 

As crianças são enviadas à escola, de 

início, não com o propósito de 

aprenderem lá alguma coisa, mas para 

que se consigam habituar a estar 

sentadas em silêncio e a observarem 

pontualmente o que lhes é prescrito, 

para que no futuro não possam também 

pôr em prática, real e imediatamente, 

tudo o que lhes passa pela cabeça. 

 

Destarte, as crianças se apresentam à escola 

por volta de 1 ano de idade e desta maneira já 

devem se adaptar a uma rotina diária que segundo 

o autor irá auxiliar a criança na formação do seu 

caráter moral, não deixando que ela se desvie ou 

se incline à adoção de seus caprichos.  

Assim, a criança assume a condição de 

passividade e mecanização do seu 

comportamento inicialmente, até que tenha 

condições de agir por si mesma e alcance a 

liberdade de se compreender livre, agindo com 

respeito às regras por tê-la compreendida e não 

de forma impositiva, que é a verdadeira 

liberdade. Nesta direção, Kant (2012, p. 23) 

afirma que “a submissão do educando é positiva, 

quando faz o que lhe é prescrito, porquanto não 

pode julgar por si próprio e ainda persiste nele a 

mera capacidade de imitação, ou é negativa, 

quando faz o que os outros querem”. 

A criança tem de ser, pois habituada a 

trabalhar. E onde a não ser na escola se deve 

cultivar a inclinação para o trabalho? Kant (2012) 

entende que a escola é uma cultura por coação.  

No pensamento kantiano mesmo as crianças 

bem pequenas já devem ser ocupadas devendo 

brincar, ter horas de repouso, mas também 

aprender a trabalhar, neste sentido, a rotina da 

creche retrata e atende todas essas prescrições, ao 

estabelecer horários para orar, tomar café, 

brincar, realizar tarefas pedagógicas, dormir, 

organizar os objetos e a sala (trabalho) 

preenchendo seu tempo livre de modo a evitar o 

ócio. Dessa maneira, as crianças valorizarão os 

momentos de prazer quando estes chegarem, 

pois, a educação não pode ser vista como uma 

ação escravizante. 

Atreladas a isso, vimos que as regras devem 

estar presentes em tudo o que deve educar o 

entendimento, contudo, essa aceitação às regras 

deve ser aprendida de forma consciente e não 

memorizada, do contrário serão esquecidas ou 

não aplicáveis fora do ambiente em que lhes são 

impostas. Neste sentido, Kant (2012, p. 51) diz 

que “as regras têm de ser oportunamente 

enquadradas em classes, pois não se fixam, se não 

estiverem em ligação entre si”. 

Nesta direção, na concepção kantiana o 

homem tem de ser disciplinado e instruído, a 

disciplina é, pois meramente negativa, a saber, 

pois ela remove o elemento selvagem do homem, 

enquanto que a instrução é a parte positiva da 

educação. (p. 10). Enquanto o educando agir 

somente pela disciplina ele não alcançará sua 

formação moral, pois ela é imposta e condicional. 

Somente por meio da instrução a criança obterá 

suas aptidões e aperfeiçoamento enquanto 

educando para agir livremente. A instrução tem 

como objetivo, por meio de conhecimentos, 

tornarem o homem disciplinado, culto, prudente 

e, além disso, moralizá-lo. 

E como conseguir alcançar a instrução e não 

a disciplinização? Na concepção kantiana, para 

que o educador consiga alcança-la com seus 

alunos é preciso ensiná-los boas normas e regras 

a serem seguidas. É necessário ainda que as 

crianças estabeleçam dever consigo mesmas e 

para com os outros, e isso depende de bons 

princípios, compreensão e aceitação das crianças, 

a virtude não só pode, como deve ser ensinada. 

Segundo Kant (2012, p. 70), o “dever para 

consigo mesmo, consiste, em o homem conservar 

a dignidade da humanidade na sua própria 

pessoa. Ele censura-se, quando tem diante dos 

olhos a ideia de humanidade”. Já o dever para 

com os outros, trata em “estimular desde cedo nas 

crianças o respeito e atenção aos direitos 
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humanos e procurar assiduamente que os ponha 

em prática”  

Ao se compreender estes dois imperativos, 

quando uma criança ao ser agredida por um 

colega não reage da mesma forma, ela o faz não 

porque pode ficar sem recreio, ser novamente 

agredida ou repreendida pelo educador, mas ela 

não o faz porque é incorreto bater no próximo, ou 

seja, segue uma máxima. As máximas baseiam-

se na premissa de fazer o bem porque é bom, têm 

de nascer da própria pessoa. (2012, p.56). 

Com base nisso, é importante refletir sobre 

certas práticas pedagógicas que utilizam das 

recompensas por boas atitudes e castigos pelas 

más, ora, se tudo aquilo que o aluno fizer tiver 

uma reação, ele deixará de agir por si próprio, de 

construir seus valores morais, de separar o bem e 

o mal, sendo conduzido pelos seus próprios 

interesses e conveniências, o respeito ao outro 

deve ser visto como um dever e não como uma 

ação de meritocracia, pois dessa maneira 

reforçaria a formação de um caráter dissimulador 

na criança. 

Acerca disso Kant destaca a importância da 

obediência na formação do caráter de uma 

criança. Essa faculdade deve proceder da 

autoridade e da confiança. Toda transgressão de 

uma ordem por parte da criança é defeito de 

obediência, que acarreta punição, a qual pode ser 

física ou moral. 

Na escola, embora o autor oriente que os 

castigos morais são os mais adequados para a 

formação do caráter e em somente em última 

instância devemos aplicar os castigos físicos, 

observamos que os castigos físicos são aplicados 

com mais frequência ao ver várias crianças sem 

recreio por indisciplina. Há ainda a adoção da 

prática de castigos e punição como o abraço entre 

os indisciplinados, o pedido de desculpa, colocar 

sentados juntos, isto de nada adianta, já que torna 

as crianças servis e não conscientes de que fez 

algo errado.  

Para Kant essas punições não contribuem de 

fato para formação do caráter moral do indivíduo, 

pois, foram impostos por alguém externo, se quer 

fundar a moralidade, não se pode castigar, deve-

se procurar ensinar à criança, desde cedo, os 

conceitos do que é bom ou mau fundando um 

caráter, o sujeito deve agir segundo as máximas. 

Para ele, a rotina diária da escola com seus 

afazeres e o desprezo já seriam formas de castigo 

para a criança adequado à infração: “nas crianças 

deve-se formar não o caráter de um cidadão, mas 

sim o caráter de uma criança”. (KANT, 2012, 

p.57). 

Neste sentido é preciso cultivar a obediência 

do aluno, que perpassa pela coação, e então dita 

absoluta, julgada como necessária, na medida em 

que prepara as crianças para cumprirem as leis; 

ou da confiança, que é a obediência voluntária, 

pois se desde pequeno aprender que acima do seu 

bem individual, está o bem universal ao se tornar 

adulto será capaz de sujeitar as leis enquanto 

cidadão. 

Se queremos que o aluno compreenda a 

importância das regras, outro ponto importante a 

que devemos evitar é a predileção entre eles, 

prática recorrente em sala de aula, onde o aluno 

que possui mais talento é destacado pelo 

professor, bem como aqueles que não possuem 

habilidades, talentos ou comportamentos 

adequados são destacados por seus pontos 

negativos. Deve-se destacar a atitude moral e não 

subjetividades, uma vez que, na concepção 

kantiana tal atitude desencadeia apenas a inveja e 

insubordinação da criança o que é negativo para 

a formação de seu caráter. 

A teoria educacional kantiana afirma que a 

moralidade diz respeito ao caráter, o qual conduz 

a domar as paixões. Portanto, significa aprender 

a privar-se de algo, quando este lhe é negado. 

Essa capacidade exige coragem e certa 

inclinação. Como ensinar a uma criança pequena 

a domar seu desejo por doces, brinquedos, 

brincadeiras? Como lhes exigir coragem para 

abnegação de seu egoísmo? Para essas perguntas 

na concepção kantiana, a resposta seria que o 

sujeito não nasce moral, mas ele se torna moral 

pela educação, ou seja, inicialmente a criança 

precisa de um educador ou precursor, que ele 

submeta a sua liberdade a outra pessoa, e só após 

a compreensão deste dever para consigo é que ela 

poderá exercer o seu dever para com os outros 

adquirindo assim a faculdade da razão. 

Além da obediência na formação do caráter, 

é necessário ensinar as crianças a não mentir, pois 

“um homem que mente não tem caráter”,  

remetendo à premissa do dever para consigo 

mesma, devemos fazê-las perceber a dignidade 

humana em sua própria pessoa, pois a mentira 

torna o homem um ser digno do desprezo geral, o 

autor cita ainda que não devemos forçar a criança 

a dizer a verdade mediante castigos, todavia, esta 

prática ainda está presente nas famílias e nas 

escolas, segundo Kant o melhor castigo para a 

mentira é a privação do respeito. (KANT, 2012).  

Outro traço destacado pelo autor para a 

formação do caráter é a sociabilidade, pois as 

crianças precisam criar amizade com outras 

crianças e não estarem sempre sozinhas. Com 

efeito, o autor cita esta metáfora em sua obra:  

 

Uma árvore, porém, que se ergue 

isoladamente no campo cresce 

retorcida e estende os seus ramos bem 

longe; uma árvore, pelo contrário, que 
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esteja no meio de uma floresta, dado 

que as árvores em seu redor lhe 

oferecem resistência, cresce a direito, e 

procura ar e sol acima de si. (KANT, 

2012, p.17).  

 

Compreendendo que o homem é um 

indivíduo que deve viver em meio a outros 

homens e não isoladamente, assim desta forma 

aprenderá a resistir, suportar, sofrer e se 

disciplinar frente aos seus desejos, paixões 

fortalecendo a formação de seu caráter. A 

sociabilidade é bastante realçada na escola, 

concebida nas rodinhas de música, leitura, 

brincadeiras e jogos. Tanto as brincadeiras 

dirigidas, quanto os jogos devem ter uma 

intenção e um fim último, estes são importantes 

porque desenvolvem na criança o respeito às 

regras, a memorização, os sentidos, o 

fortalecimento do corpo. A disciplina deve ser 

apenas introduzida, pois as crianças sabem, 

intuitivamente, que a brincadeira é um tipo de 

relacionamento em que um depende do outro, se 

aceitam os limites intrínsecos à convivência em 

uma brincadeira, é porque sabem que não podem 

brincar fazendo tudo o que têm vontade. 

 Portanto, a educação moral de Kant tem 

como fim maior a solidificação do caráter moral 

das crianças que deve ser ensinada pelos pais e 

principalmente pelas escolas. O filósofo sugere 

às escolas a criação de um catecismo do direito, 

que contemplaria vários casos e exemplos de 

“dever para consigo e para com o outro”, de 

maneira que a criança crescesse ouvindo tais 

relatos e aprendesse a respeitar as leis universais 

que regem a autonomia e liberdade do indivíduo. 

(KANT, 2012).  

 

                                                                               

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Diante do atual contexto social, de 

relativização dos valores morais, a educação 

moral defendida por Kant como forma de 

regularização e bem viver da sociedade, está em 

crise diante de tantos exemplos negativos que 

vimos diariamente ao nosso redor. Se ao homem 

foi dada a autonomia e a liberdade tão defendida 

por Kant, falta a ele a apreensão dos conceitos de 

ética e de moral. Se o homem não é bom nem mau 

por natureza, e que ele é o que a educação dele 

faz, como justificar essa nocividade ao próximo 

e a si mesmo? 

Em qual momento foi perdida a razão, o seu 

papel como ser racional que o diferencia dos 

animais? Será na sua infância, onde lhe faltou o 

NÃO definitivo? Será na sua adolescência 

quando não soube domar suas paixões e 

inclinações para os desejos? Ou foi quando 

adulto vivendo num mundo tecnológico e 

globalizado onde a subjetividade sobressai sobre 

a coletividade? 

Para Kant nenhuma dessas reflexões 

justificaria o desvio da conduta moral, pois o 

homem não deve agir de acordo com seus 

interesses ou contextos, o homem moral 

compreende e coage a si mesmo, suporta, resiste, 

se abstém, cumpre a sua palavra independente de 

vir a se prejudicar, age com dignidade consigo e 

coloca o dever antes da sua felicidade, pois o 

certo é certo sempre. 

Se as pessoas aplicassem essas máximas em 

casa, na família, no trabalho, na sociedade, talvez 

não haveria tanta inversão de valores morais. 

Talvez, ficar com o troco da compra, comer 

escondido por avareza, dar esmola pela vaidade e 

não generosidade, comprar uma prova de 

concurso ao invés de estudar para passar, receber 

dinheiro para aprovar ou arquivar projetos 

políticos e tantos outros exemplos tivessem um 

fim.  

Portanto, entendemos que a atenção 

dispensada por Kant à questão da moralidade é de 

extrema relevância enquanto proposta, para 

superação do problema, já que para viver em 

sociedade, o ser humano não necessita apenas de 

inteligência, ele precisa viver segundo a ética e a 

moral que é essencial aos homens a fim de 

formarem um estado de paz.  
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Resumo: A pesquisa que apresentamos tem como proposito compreender as concepções de tolerância, 

diversidade, homossexualidade e bullyng contra LGBTs a partir do olhar dos alunos dos cursos do ensino médio 

integrado do IFTM campus Paracatu. Objetivamos a partir destes olhares perceber como a educação pode 

auxiliar na construção de um discurso de respeito e compreensão as pessoas que não possuem uma orientação   

heterossexual. Projetamos ainda perceber se há neste espaço educativo a construção de uma cultura da 

tolerância. Aplicaremos uma intervenção pedagógica em três etapas em sala de aula a um grupo de alunos pré-

selecionados a partir da qual procederemos a análise das discussões ocorridas nestas três oficinas. Podemos 

concluir até o momento que a educação tem papel importante na desconstrução de preconceitos que acometem 

a sociedade e que a escola tem lugar de destaque neste processo. 

 

Palavras-chave: Homofobia. Educação. Genêro.LGBT.Respeito. 

__________________________________________________________________________________________ 

1. INTRODUÇÃO  
 

Nos últimos anos temos presenciado uma ampla 

discussão acerca da temática dos direitos dos LGBTs 

(FACCHINI, 2009). Inúmeros questionamentos têm 

sido feitos tendo como facilitador destes debates a 

maior aceitação da sociedade com a causa.  Uma 

entre as várias razões que apontam o 

amadurecimento da população com   o assunto pode 

ser medida pelo aumento do número de personagens 

gays nas tramas das novelas da principal emissora 

do país e sua recepção pelo público de forma 

positiva (OLIVEIRA, 2014).  

Em outra ponta que fortalece o debate vemos o 

crescente número de pessoas ligadas ao mundo 

artístico que se assumem gays perante o público e 

também o cidadão comum que por vezes também 

vem assumindo sua condição.  Tal postura não era 

tão comum até poucos anos atrás. 

Apesar desse ambiente que vem se 

demonstrando mais favorável do que em outras 

épocas sabemos que existe muito preconceito e 

desinformação.  Essa falta de conscientização serve 

para aumentar e perpetuar o preconceito com a 

população LGBT. Ainda não é difícil encontrar 

pessoas que pensam dessa maneira vendo a condição 

homossexual como “crime abominável, amor 

pecaminoso, tendência perversa, prática infame, 

paixão abjeta, pecado contra a natureza, vício de 

Sodoma” (BORRILO, 2009, p.15). Para tais pessoas, 

o gay “assim como o negro, o judeu ou o 

estrangeiro, é sempre o outro, o diferente, aquele 

com o qual qualquer identificação é impensável.” 

(BORRILO, 2009, p.16). 

Na atualidade, os debates acerca da 

homossexualidade em alguns ambientes são vistos 

como tabu. Muitas pessoas têm receio de discutir tal 

assunto, seja por motivos de convicção religiosa, 

pela educação que receberam ao longo do tempo ou 

mesmo por falta de preparo (TORRES, 2010). 

A ausência de discussões sobre esse assunto 

acaba por direta ou indiretamente alimentar a 

desinformação e por consequência o preconceito na 

sociedade. As ações de repressão a população LGBT 

no Brasil são um produto dessa apatia que impera 

em algumas instâncias seja de forma intencional ou 

não (MISKOLCI, 2010). 

Umas das formas de discutir e diminuir o 

preconceito diante dos   homossexuais, ainda 

bastante arraigado em nossa sociedade, é tratar deste 

tema tão precioso   no ambiente escolar. Ali, onde as 

futuras gerações se formam   podemos trabalhar de 

forma interdisciplinar o combate a Lgbtfobia. Ferrari 

nos mostra que na atualidade “a escola está sendo 

chamada a olhar para o campo de disputa que está 

organizando as homossexualidades, sobretudo no 

que combate a homofobia” (FERRARI, 2011, p.81). 

Não é nenhuma novidade que no ambiente 

escolar, assim como acontece no meio social, a 

presença do preconceito contra os LGBTs também 

está presente seja através de sua forma velada ou 

explicita. Para Miskolci, os estudantes que possuem 

indícios de não serem heterossexuais são alvo de 

práticas de silenciamento dentro da escola. Essa 

atitude serve como mecanismo para a perpetuação 

de uma educação preconceituosa e excludente. 

(MISKOLCI, 2010). Junqueira considera essa 

prática como a pedagogia do insulto (JUNQUEIRA, 

2010). 

No cenário escolar, os estudantes devem receber 

uma educação condizente com uma sociedade que 

não aceite a discriminação, a ojeriza e a repulsa ao 

que se considera diferente daquilo que até hoje se 

sacralizou como o certo e o correto (MISKOLCI, 
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2010). Neste espaço, a discussão sobre a temática 

LGBT, assim como em outras instâncias da 

sociedade, deve e precisa acontecer. É necessário 

trabalhar desde cedo com os alunos a questão da 

tolerância e o respeito com os demais.  

Uma das funções da escola, aqui entendida 

como todos os atores que orbitam dentro dela, é 

discutir questões que estão em foco na sociedade 

sendo a temática LGBT e o respeito aos mesmos 

uma das muitas responsabilidades da educação. 

Os crimes contra os homossexuais estão se 

espalhando aos montes pela sociedade. Dar um basta 

a essa prática e combate-la através da educação das 

mentes dos alunos para que eles proliferem no meio 

social que o gay e o relacionamento homoafetivo 

merecem respeito e que os modelos de 

comportamento que hoje conhecemos como padrão 

foram disseminados a partir de interesses de outras 

épocas devem fazer parte da pauta pedagógica das 

instituições. 

“O modelo heteronormativo é encontrado dentro 

da escola e serve para pautar muitas de suas 

condutas tanto com alunos quanto com o corpo 

docente. Fazer com que alunos sigam padrões 

sociais é um dos papéis que se instalam no ambiente 

escolar. A imposição heteronormativa normalmente 

não é percebida, já que ela foi se naturalizando na 

sociedade pela repetição ao longo dos séculos” 

(MISKOLCI, 2011.p.47-48). 

A ausência de ações, pautadas pela posição de 

desmistificar a ideia de uniformidade de 

comportamentos, reforça as desigualdades neste 

ambiente, tendo por consequência seu impacto na 

sociedade pois os alunos não aprendem que ser 

diferente também é normal. 

Na linha de pensamento de Lionço e Diniz, a 

postura da escola em trabalhar apenas um modelo de 

sexualidade, sem enfocar as diferenças, é de certa 

maneira um tipo de censura. Segundo a abordagem 

de ambas “essas exigências tem como efeito a 

desqualificação de outros modos de viver a 

sexualidade gerando a prática discriminatória 

homofóbica” (LIONÇO; DINIZ, 2009, p.11). 

Trabalhar então a questão da diversidade, em 

especial da diversidade sexual na escola, não é uma 

tarefa fácil mas necessária. Esse empreendimento 

requer, como elenca Silva de Oliveira, um estudo 

mais detalhado tendo em   vista que em relação a 

essa temática “pouco se discute, pouco se fala, 

pouco se reflete, gerando não poucas vezes, 

comportamentos abertamente agressivos de 

professores, funcionários e dos próprios colegas com 

relação aos alunos(as) LGBT” (SILVA, 2016). 

Nesse ponto, o processo educacional deve 

romper com este estigma que paira sobre os alunos 

LGBTs. Mesmo que na ausência dessa discussão no 

material oficial de ensino o professor e o corpo 

dirigente da escola precisam encontrar meios de 

discutir esta problemática. Klayton Marcelino de 

Paula e Ana Gizelle da Silva apontam o seguinte 

caminho 

A educação deve-se dedicar na sua atuação 

diária, independente do que traz o livro 

didático ou aproveitando o conteúdo do 

mesmo, a identificar a origem de erros, 

ilusões e cegueiras. Não se discuti a quem se 

deve a responsabilidade desta tarefa, a família 

dificilmente quebrará o tabu da discussão 

sobre gênero e sexualidade, pois possui 

doutrinas absolutamente convencidas de sua 

verdade, são invulneráveis a qualquer crítica 

que denuncie seus enganos, está respaldada 

por tradições seculares, conceitos religiosos e 

justificativas sociais. (PAULA; SILVA, 

2016) 

Complementando esse pensamento Lionço e 

Diniz sugerem que além de discutir essa situação “a 

escola, porém deve trabalhar possibilidades de 

pertencimento, isto é, a inclusão de todos num 

mesmo espaço de sociabilidade (LIONÇO; DINIZ, 

2009, p.12). 

Manter uma educação que exclui as pessoas pela 

diferença, seja sexual, de gênero, cor ou raça é se 

manter no erro, indo contra um dos muitos objetivos 

da escola que é ser um ambiente que inclui e agrega 

os seus membros. É preciso tomar consciência do 

grave erro que é a discriminação. Essa posição é 

trabalhada em Morim, segundo o qual “o maior erro 

seria subestimar o problema do erro” (MORIN, 

2002, p.9). 

Diante da importância, da discussão de assuntos 

ligados ao universo LGBT dentro da escola, 

decidimos pesquisar a partir do olhar dos alunos o 

que eles entendem por preconceito, lgbtfobia, 

bullyng homofobico e se dentro da escola é 

construído algum discurso de respeito e tolerância a 

alunos que sejam LGBTs.  Acreditamos que esse é 

um debate fundamental no contexto de intolerância 

que vivemos na sociedade atual. Através de ações 

ligadas a tolerância conseguiremos desenvolver 

atividades que demonstrem que todos são iguais 

dentro da sua diferença. 

Priorizamos o espaço educativo do IFTM/ 

Campus Paracatu para execução de nossa pesquisa 

porque ali desenvolvemos   nosso trabalho como 

Técnico em Assuntos Educacionais desde Junho de 

2016.  

 

2. METODOLOGIA  
 

Para a execução de nossa pesquisa aplicaremos 

um projeto de intervenção junto a um grupo de 

alunos pré selecionados Escolhemos o projeto de 

intervenção pois ele é “um conjunto articulado de 

ações e pessoas motivadas para o alcance de um 
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objetivo comum, a partir de uma justificativa 

plausível” (DESLANDES; FIALHO, 2010, p.23.).   

Justificamos a necessidade dessa metodologia 

pois ela é uma forma de saber o que os alunos 

pensam sobre a temática LGBT e o que é possível 

fazer para mudar essa forma de pensar “dando lugar 

a um novo modo de pensar, de viver e de sentir a 

realidade” (DESLANDES; FIALHO, 2010, p.24.).   

Este projeto de intervenção será divido em três 

fases. Em um primeiro momento antes de participar 

destas oficinas os alunos serão convidados a 

elaborarem uma redação em que exponham o que 

entendem por preconceito e Lgbtfobia e sua posição 

diante deste assunto. 

A primeira atividade será uma leitura de um 

texto sobre preconceito seguida de uma discussão 

com os alunos.  A segunda atividade tratará da 

apresentação do filme Orações para Bobby e na 

sequência um debate sobre a construção de 

preconceitos e o que os alunos tem a dizer sobre 

isso. Foi escolhido passar uma obra cinematográfica 

porque “levando em consideração que o cinema, ao 

expressar a realidade, é capaz de fazer com que as 

pessoas reflitam sobre determinados assuntos, pode 

e deve ser uma magnífica estratégia a ser utilizada 

em sala de aula, desde que correlacione os conteúdos 

discutidos em aula teórica com os expostos nos 

filmes” (HERNANDES; PIANTA; ANDRADE, 

2015, p.5). 

 Antes de passar o filme vamos expor para os 

alunos uma breve contextualização do momento 

histórico retratado no filme. Na terceira parte da 

intervenção faremos um breve relato do que foi 

escrito pelos alunos antes das oficinas e 

questionaremos os discentes se após os nossos 

debates houve uma mudança na forma de encarar o 

assunto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nossa pesquisa no momento está em seus 

primeiros passos. No presente momento estamos 

fazendo as leituras das obras que servirão de base 

para a nossa escrita. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU 

CONCLUSÕES 

 

A sociedade vive atualmente um momento 

bastante peculiar em se tratando da causa LGBT. De 

um lado presenciamos uma maior abertura para se 

discutir essa temática e do outros episódios graves 

de intolerância contra os indivíduos que não 

comungam de uma sexualidade nos padrões 

heteronormativo vigentes. 

Desta forma, pensamos que a abordagem a que 

nos propomos e as ações a serem executadas dentro 

dessa pesquisa, são de extrema importância dentro 

desse momento tão delicado para o ambiente LGBT. 

Acreditamos que a escola tem uma importante 

missão na desconstrução da visão preconceituosa 

que paira sobre os LGBTs na medida em que pode 

demonstrar aos alunos como são construídas as 

visões estereotipadas e preconceituosas frente aos 

homossexuais. 

A presente pesquisa faz parte da abordagem que 

desenvolvemos em nossa análise no Mestrado 

Profissional em História da UFG/Regional Catalão. 

O nosso processo de averiguação  ainda esta no 

inicio desta forma  ainda não possuimos uma 

conclusão fechada para apresentar. 
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Resumo: Este estudo teve como objetivo nesta RI sistematizar o conhecimento produzido acerca de como tem 

sido abordado distúrbios do sono, em idosos.  Método: Revisão integrativa de literatura realizado nas bases de 

dados Lilacs, Medline, Pubmed, Sscielo, Bdenf com os descritores: “Sleep disorder, elderly, nursin ’’ de forma 

que retratem o tema Distúrbios do sono nos idiomas: português, inglês e espanhol, entre 2010 e 2016. 

Resultado: A amostra desta RI resultou em dois artigos na PUBMED a partir destes textos incluiu-se na Hand 

search mais três artigos da SCIELO, totalizando em cinco artigos para análise final. Em relação ao ano de 

publicação 20 % dos artigos foram publicados em 2011, 40% dos artigos em 2015, 40 % dos artigos em 2010. 

Conclusão: Conclui-se que nesta RI que ao considerar o número de orientações metodológicas que foram 

encontrados nos últimos cinco ano, percebesse que o assunto ainda deverá ser melhor trabalhado, podendo 

sugerir que sejam realizadas pesquisas metodológicas robustas. Para que assim surjam soluções para este 

problema, que vem a ser um incomodo para todos, fazendo com que agrave demais problemas na vida do 

individuo. 

 

Palavras-chave: Distúrbio do sono, idosos, enfermagem. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

Estima- se que no ano de 2050, existirão cerca de 

dois bilhões de pessoas com sessenta anos ou mais 

no mundo, sendo considerada uma resposta a 

alterações de alguns indicadores de saúde, sendo 

eles: queda da fecundidade; queda da mortalidade e 

aumento da esperança de vida. Tais aspectos estão 

diretamente interligados a qualidade de vida, o que 

demanda realização de demais estudos, sobretudo 

em idosos (BRASIL, 2007). 

Envelhecer é um processo natural dos 

indivíduos, caracterizado por diversas mudanças, 

sendo elas psicológicas, sociais e físicas. Dentre 

essas mudanças, o padrão do sono se sobressai, 

sendo apresentado, como principal queixa, do 

processo de envelhecimento pelos idosos 

(OLIVEIRA et al, 2010). 

A maior parte da população idosa apresenta 

dificuldades de dormir bem no decorrer da noite, 

fato decorrente de alterações fisiológicas, nas quais 

há uma diminuição de ondas lentas e eficiência, e 

um aumento no despertar após o inicio do sono, 

gerando dificuldade para adormecer novamente. 

Mudanças como estas fazem com que os idosos 

acordem a noite e levantem mais cedo, necessitando 

assim de cochilos leves durante o dia (OLIVEIRA et 

al, 2010). 

Sabe se que o idoso também é caracterizado por 

ser um individuo polimedicamentoso, 

principalmente o uso de medicações hipnóticas, 

sendo acrescentados a isso transtornos do sono e 

insônia. Os distúrbios do sono no idoso são 

manifestados com sinais e sintomas diversos, a 

insônia é o mais prevalente e evidente. 

Caracterizado pela dificuldade em adormecer, 

dificuldade em permanecer adormecido e acordar 

precocemente pela manhã apresentando assim 

fadiga, cansaço fácil, ardência nos olhos, ansiedade, 

fobias, incapacidade de concentração, déficit de 

atenção, dificuldade de memória, mal-estar e 

sonolência.  Dentre estas alterações do 

envelhecimento cabe ressaltar a diminuição da 

ritmicidade circadiana (OLIVEIRA et al, 2010). 

A classificação internacional de doenças (CID 

10) apresenta seis diagnósticos para tal problema 

enfrentado pela pessoa idosa sendo eles: CID 10 - 

G47 Distúrbios do sono, CID 10 – G 47.0 

 Distúrbios do início e da manutenção do 

sono (insônias), CID 10 – G 47.1 Distúrbios do sono 

por sonolência excessiva (hipersonia), CID 10 – G 

47.2 Distúrbios do ciclo vigília-sono, CID 10 - 
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G47.3  Apneia de sono, CID 10 - G47.8 Outros 

distúrbios do sono, CID 10 - G47.9 Distúrbio do 

sono, não especificado (BRASIL, 2008). 

Destarte há uma alta prevalência de insônia na 

população, muito dos indivíduos realizam 

tratamentos de autoajuda ou procuram consultas 

profissionais, para que assim possam descobrir o 

motivo e com isso terem uma noite de sono melhor 

(MORINA et al, 2015).  

Idosos que vivem em instituições de longa 

permanência tendem a apresentar um distúrbio do 

sono acentuado a grave do que idosos que vivem 

com a família/comunidade, nota se a fragmentação 

do sono com acordares noturnos frequentes, 

podendo ser a causa de sonolência excessiva durante 

o restante do dia e excesso de medicamentos 

(ARAÚJO; CEOLIM, 2010). 

Além da família, o profissional enfermeiro 

exerce um papel funcional na compreensão de 

intervenções contando com o apoio institucional, 

podendo ser alcançada com atividades físicas ou 

recreativas durante dia e noite, exercendo um 

cuidado individualizado, reduzindo assim atividades 

desnecessárias que podem interromper o sono 

(ARAÚJO; CEOLIM, 2010). 

Os enfermeiros dentre outros profissionais de 

saúde devem desenvolver uma visão ampliada sobre 

a relevância do apoio social nesse contexto, para o 

fomento da qualidade de vida dessa população. As 

unidades básicas de saúde constituem um espaço 

destinado e favorecedor para o trabalho desta classe 

de profissionais, no que tange a promoção da saúde, 

em minimizar ou prevenir problemas de sono entre 

os idosos (COSTA; CEOLIM; NERI, 2011). 

A equipe de saúde deve estar atenta aos cuidados 

a essa população, principalmente quanto  as formas 

de cuidar, pois há destaques na literatura relacionada 

às altercações entre os sexos e uma melhor ou pior 

percepção de apoio social (COSTA; CEOLIM; 

NERI, 2011). 

Assim, objetivou-se nesta RI sistematizar o 

conhecimento produzido acerca de como tem sido 

abordado distúrbios do sono, em idosos. 

 

 

2. METODOLOGIA  
 

Este trabalho é uma Revisão Integrativa de 

Literatura (RI) com o objetivo de sistematizar o 

conhecimento produzido acerca de como tem sido 

abordado distúrbios do sono, em idosos. Para isso, 

utilizaram-se os seguintes passos na constituição da 

RI: 1) escolha de um tema; 2) busca na literatura 

com estabelecimento nos critérios de inclusão e 

exclusão; 3) extração e organização das informações 

de interesse; 4) análise crítica; 5) interpretação dos 

resultados, e por fim, 6) síntese do conhecimento 

produzido (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

A primeira etapa foi realizada por quatro 

pesquisadores de forma independente, selecionando 

estudos nas bases de dados da Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), Medical Literature Analysis and 

Retrieval Sistem on line (MedLine), Bases de Dados 

de Enfermagem (BDENF) e PubMed. Utilizaram-se 

os descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Sleep 

disorder, elderly, nursin”. 

Como critérios de inclusão, utilizou-se artigos 

completos, originais, que se encontravam em meio 

eletrônico, gratuitos, nas línguas espanhola, inglesa e 

portuguesa que abordava distúrbios do sono em 

idosos e que, foram publicados entre 1 de janeiro de 

2010 à 01 de junho de 2016. Foram abdicados 

trabalhos repetidos nas bases de dados. 

Após a leitura de cada artigo selecionado 

preencheu-se uma tabela modificada, onde foram 

extraídas as informações de interesse, a saber: 

delineamento do estudo, título do artigo, país de 

origem, autores, base de dados, instrumentos, índex 

pesquisado pelos integrantes do estudo no início da 

pesquisa, amostra, principais resultados encontrados, 

nível de evidência científica, ano de publicação e 

síntese das conclusões (URSI; GALVÃO, 2005). 

Quanto à classificação dos níveis de evidencia: 

nível I, evidência adquirida do resultado de 

metanálise de esboços clínicos controlados que 

foram randomizados. O nível II evidência adquirida 

em pesquisa de desenho experimental. O nível III, 

que possui evidência adquirida de estudos quase 

experimentais; nível IV- evidências adquiridas de 

pesquisa não experimental, de caráter descritivo ou 

com viés metodológico qualitativo O nível V possui 

evidências alcançadas de relatórios de eventos ou 

descrições de experiências. O nível VI, possui 

evidências que se fundamentam em opiniões de 

especialistas ou embasadas em legislação ou normas 

(STETLER et al., 1998). 

Posteriormente, realizou-se uma busca intensiva 

manual (hand search) visando uma maior 

abordagem sobre os artigos que enquadravam-se no 

assunto proposto por esta RI. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A amostra desta RI resultou em dois artigos na 

PUBMED a partir destes textos incluiu-se na Hand 

search, mais três artigos da SCIELO, totalizando em 

cinco artigos para análise final. Em números 

percentuais 40% dos artigos estavam na PUBMED e 

(60%) pela Hand Search totalizando cinco artigos 

(100 %) para análise final.  

A tabela 1 revela as buscas que foram realizadas 

para a construção desta RI, onde tem o numero de 
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artigos que preencheram os critérios de inclusão pré-

estabelecidos com leitura e extração das informações 

de interesse em cada busca. Também foi realizada 

uma busca manual (Hand search) com estratégia 

investigação na lista bibliográfica e referencias dos 

artigos originais com intuito de mais exploração de 

outras publicações. 

 
 

Tabela 1. Organização (2016). 

 

Estes artigos permeiam estudos sobre sono e 

motivos relacionados á insônia (ARAÚJO; 

CEOLIM, 2010; YANG et al,  2015;  MORINA et. 

al, 2015) 

 Em relação ao ano de publicação 20 % dos 

artigos foram publicados em 2011, 40% dos artigos 

em 2015, 40 % em 2010.  Ocorreram publicações 

em todos os anos de acordo com os critérios de 

inclusão estabelecidos nesta RI. 

De acordo com os critérios de inclusão 

estabelecidos nessa RI não foram encontrados 

artigos no ano de, 2009, 2012, 2013,2016. 

Todos os artigos analisados descrevem que são 

necessários demais pesquisas acerca do tema.  

Quanto ao nível 100% dos artigos apresentaram 

evidências obtidas de estudos não experimental, 

descritivos ou com abordagem metodológica 

qualitativa (NÍVEL IV).   

Nesse estudo pode se perceber que não ouve um 

número igualitário dos artigos escolhidos entre as 

bases de dados SCIELO e PUBMED.  

Dois autores trabalham a relação sono e 

depressão, nos pacientes (YANG et al 2015; 

MORINA et. Al, 2015). A má qualidade do sono, e 

diferentes graus de depressão, estão presentes nos 

estudo realizados em hospital, demonstrando que a 

qualidade do sono das pessoas no âmbito hospitalar, 

e a depressão melhoram expressivamente ao 

receberem alta (YANG et al, 2015) 

O alto índice de ansiedade e depressão são os 

principais responsáveis pela má qualidade do sono 

em pacientes internados, sendo esse motivo um dos  

principais preditores, os paciente que recebiam alta 

apresentavam melhoras, contudo mais do que 

metade dos participantes continuou a ter má 

qualidade do sono YANG et al, 2015; MORINA et. 

Al, 2015). 

Um estudo discorrido por Araújo; Ceolim (2010) 

apresentou que a partir da avaliação da qualidade do 

sono em 38 idosos institucionalizados mostrou que 

63,2% dos idosos apresentaram escores indicativos 

de má qualidade do sono sobre o Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI), idosos 

com 70-79 anos tinha a pior classificação da 

qualidade do sono em comparação com os outros 

grupos etários, os homens tiveram classificações 

piores do que as mulheres houve uma tendência para 

os idosos com menos de cinco anos de 

institucionalização ter piores classificações de 

qualidade do sono. 

Outro estudo este discorrido por Morina et al 

(2015) apresenta vantagens, não apenas com a 

qualidade do sono, mas também a observação de 

mudanças que ocorreram entre esses dois momentos, 

hospitalar e comunidade sendo capaz de determinar  

fatores alterados durante um período de 3 semanas. 

Segundo Yang et al (2015) os profissionais de 

saúde devem ser encorajados e estarem aptos a fazer 

a avaliação do sono e estado emocional em 

pacientes, após cirurgia de revascularização 

miocárdica oferecendo assim estratégias de gestão 

adequadas para melhorar o sono e reduzir a 

ansiedade e depressão. Os enfermeiros devem 

aconselhar e dar apoio a estes pacientes (MORINA 

et. AL, 2015). É importante que o profissional de 

enfermagem desenvolva uma visão ampliada sobre a 

relevância do apoio social para idosos e intervir nele, 

para que melhore a qualidade do sono desses 

indivíduos (COSTA; CEOLIM; NERI, 2011). 

Segundo Oliveira (2010), a qualidade do sono 

está associada e/ou relacionada a características 

socioeconômicas sendo elas idade, gênero, 

escolaridade e saúde em geral auto percebida. 

Outros autores enfatizam a importância das 

Unidades Básicas de Saúde com profissionais 

capacitados, torna se um espaço propício para o 

trabalho desta classe de profissional, enfermeiros na 

promoção da saúde. Assim, os mesmos trabalharam 

contribuindo papa minimizar ou prevenir problemas 

de sono entre os idosos os autores ressalvam este 

contexto com formas de promoção, ação em direção 

a esse objetivo seria a criação de grupos 

educacionais sociais, grupos de jogos, exercícios, 

dança e outros tipos de grupos, a fim de aumentar as 

redes sociais desses indivíduos (COSTA; CEOLIM; 

NERI, 2011).  

É Abordado por Costa; Ceolim; Neri (2011) a 

necessidade de novos estudos para prosseguir a 

compreensão sobre as relações causais e percebidas 

sobre os problemas de qualidade do sono, apoio 

social e de sono. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU 
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CONCLUSÕES  

 

       Sistematizar o conhecimento produzido 

acerca da realização de estudos científicos, 

relacionado à qualidade do sono, dos idosos foi o 

objetivo de estudo desta RI, sendo apresentada a 

importância de se ter uma boa noite de sono na vida 

desses sujeitos, ressalva o quão importante é ficar 

atento a esses sinais no decorrer do processo de 

envelhecimento, os quais podem interferir de 

maneira negativa.  

         Conclui-se que nesta RI que considerando 

o número de orientações metodológicas que foram 

encontrados nos últimos cinco anos percebesse que o 

assunto ainda deverá ser melhor trabalhado, 

necessitando de mais pesquisas, referente a temática.  
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Resumo: O presente trabalho se apresenta como recorte de um projeto de iniciação científica cujo objetivo foi 

analisar cinco obras literárias infantis e juvenis, lançadas a público a partir da segunda metade do século XX, 

que contemplam como tema central a identidade e a memória judaicas, mais especificamente as associadas ao 

Holocausto (Shoah), à diáspora e às tradições judaicas, selecionado como corpus a obra “O barbeiro e o judeu 

da prestação contra o sargento da motocicleta” (2007), de Joel Rufino dos Santos,  em que, à luz de aportes  

teóricos selecionados, será realizada a  análise literária com o intuito de discutir o modo como o autor aborda 

os temas citados, examinando não só o código textual como também o visual. Na análise que será apresentada, 

destaca-se a importância dada à voz infantil, o modo como o assunto é contemplado sob a ótica do universo da 

criança, os estereótipos relacionados ao povo judeu, e como o autor trabalha esteticamente a obra de modo a 

não tornar o texto utilitário e/ou com finalidade didática, mas sim lúdico, de entretenimento, e levando 

conhecimento acerca de um tema polêmico ao jovem leitor. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Memória. Identidade. Cultura. Judaísmo. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A literatura infantil e juvenil é hoje vista como 

celeiro de importantes discussões, e uma categoria 

da literatura entendida como de grande influência 

sobre o futuro dos leitores. Para Peter Hunt (2010), 

“os livros para crianças têm, e tiveram, grande 

influência social e educacional; são importantes 

tanto em termos políticos como comerciais” (HUNT, 

2010, p.43). A partir desses pensamentos, indaga-se 

qual a qualidade dessa literatura potencialmente 

voltada a jovens leitores, e ainda uma preocupação 

com quais discursos apresenta: um discurso didático, 

utilitário, com   fins moralizantes, ou discurso 

estético, lúdico, com fins de entretenimento? 

Ao trazer a esse público leitor   obras que 

possuem em seu enredo assuntos como a Shoah, a 

diáspora, o nazismo e a cultura judaica, entrega-se a 

esse novo leitor não só a história, mas também um 

conhecimento do presente. A literatura infantil e 

juvenil faz-se então importante no processo de 

construção do cidadão, sendo esse um ramo de 

literatura destina a um público que nem sempre teve 

tal destaque e cuidado, mas que atualmente é visto 

como uma verdadeira mina de novas possibilidades. 

 

2. METODOLOGIA  
 

Para a análise da obra, fez-se necessário 

primeiramente ler aportes teóricos, dentre outros, de 

Hanna Arendt (1989); Michael Brenner (2013); 

Primo Levi (2016), cujas obras discutem a memória, 

a história, a política e a cultura judaicas de modo 

abrangente. Procedeu-se, então à análise literária da 

obra, à luz desses aportes teóricos e por eixos 

investigativos, tais como a busca de como as obras 

apresentadas configuram a identidade e memória 

judaicas, qual o leque de estratégias literárias 

empregados pelos autores dessas obras, entre outros. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A novela O barbeiro e o judeu da prestação 

contra o sargento da motocicleta (2007), de Joel 

Rufino dos Santos – autor duas vezes finalista do 

prêmio Hans Christian Andersen, prêmio 

considerado o Nobel da literatura infantil e juvenil – 

e obra ganhadora do 50º prêmio Jabuti (2008), na 

categoria juvenil, apresenta a história de um menino 

curioso e um judeu que cobra prestações, e o enigma 

de existir ou não um sabão feito de gente. Na busca 

da solução do enigma, o menino, o judeu e os outros 

componentes da obra tratam de questões históricas e 

culturais do povo judeu, que serão aqui apontadas. 

 

3.1 A criança, o judeu e o sabão 

 

Contando a história do judeu Isaque e da curiosa 

criança chamada Albino, o primeiro ponto de análise 

da obra pode ser delimitado. Quando se trata de 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 582



   

 

 

crianças, não raro é encontrada uma tentativa, no 

mundo real, de regatear a voz dessas, mas na obra de 

Santos (2007), a narrativa ganha movimento a partir 

das indagações de um menino curioso, que quer 

saber sobre um enigma trazido à luz pelo 

personagem Isaque, sendo este um judeu que afirma 

ter um sabão feito de seus pais, que morreram, 

segundo ele, nas mãos dos nazistas, e a pergunta que 

permeia o universo da criança que escuta a história 

é: Será mesmo possível existir um sabão feito de 

pessoas? 

Quase todas as pessoas negam que possa existir, 

o que inclui a professora de Albino e ainda pessoas 

de uma barbearia da trama, que também duvidavam 

sobre a possível existência de tal sabão: “É batata. 

Os nazistas fizeram o diabo, mas isso de sabão é 

mentira” (SANTOS, 2007, p.27). Tal fato da 

narrativa, ou seja, a dúvida de que poderia ou não ter 

existido um sabão feito de gente com o aval dos 

nazistas, nos leva ao que Levi (2016) diz sobre 

alguns não darem crédito ao testemunho dos judeus, 

ilustrando a fala dos nazistas presos logo após o fim 

da Segunda Guerra Mundial: “cinicamente os 

prisioneiros [falavam]: Seja qual for o fim dessa 

guerra, a guerra contra vocês nós ganhamos, [...], 

mesmo que alguém escape, o mundo não lhe dará 

crédito[...]” (LEVI, 2016, p.07). Expressar esse fato 

a essa narrativa, que como veremos adiante, finaliza 

comprovando a existência do horror perpetuado por 

meio do sabão, é ilustrar ao público jovem a força 

desse testemunho e sua veracidade. 

Quando se fala sobre o assunto nazismo e a 

existência de nazistas para um público jovem, deve-

se levar em consideração que esse pode não saber do 

que se trata. Na obra de Santos (2007), a abordagem 

do assunto é intermediada por uma professora que, 

quando indagada por Albino sobre o que é um 

nazista, explica toda a definição referente a um 

nazista, o que se mostra necessário para situar o 

leitor frente a acontecimentos históricos com os 

quais ele pode não ter tido contato, e ainda imprime 

à obra uma daquelas que são entendidas como 

responsabilidades secundárias da literatura: 

informar. 

 

3.1.1 O trabalho com a linguagem 

 

Na continuação da trama, Albino procura 

novamente Isaque a fim de ver o sabão, mas recebe a 

resposta de que Isaque não vai mostrar porque “ – 

Você é muita [sic] criança. Fica impressionada” 

(SANTOS, 2007, p.20). No excerto, percebem-se 

dois aspectos que devem ser analisados:  

1) destaca-se a obra mostrando que, por vezes, 

adultos reputam que crianças podem não entender 

assuntos mais complexos. O medo de impressionar a 

criança é entendido aqui como medo da criança não 

saber lidar com   um tema tão polêmico, e o autor, 

ao introduzir a questão ao cerne da obra, demonstra 

que a criança consegue sim lidar com esses 

conteúdos que insistentemente são mantidos alheios 

a ela, mas que de fato devem ser apresentados: leva-

se ao público jovem um assunto problemático, a fim 

de que o leitor tenha contato e o assimile, anuindo 

assim com Claudia Regina Gama Garcia, quando diz 

que:  

 

mesmo que a função 

desta literatura [infantil 

e juvenil] tenha a 

tendência a priori à 

recreação, ao clima 

lúdico, contudo, de 

forma engenhosa, 

escritores, como num 

perfeito amálgama de 

fantasia e realidade, 

trazem à tona medos e 

dores percebidos pelo 

público infanto-juvenil 

(GARCIA, 2010, p.92). 

 

2) percebe-se, ainda, um trabalho do autor 

quanto à constituição das falas do personagem 

Isaque, que é estrangeiro, um imigrante judeu. Esse 

trabalho com as falas evidencia a condição de 

imigrante, apresentando deliberadamente os “erros” 

de concordância do personagem ou ainda “erros” 

fonéticos, característicos de quem não é falante 

nativo de um idioma. Na construção do autor, Isaque 

fala, por exemplo, “Você é muita criança”, 

evidenciando a não concordância gramatical do 

falante Isaque, aos moldes da norma padrão da 

Língua Portuguesa. Um falante nativo sabe que essa 

concordância deveria ser “muito criança”, mas o 

personagem apresenta marcas linguísticas que o 

qualificam como um falante não completamente 

adaptado ao idioma português. Ainda na obra, pode-

se achar também, nessas marcas caricaturais de um 

estrangeiro, a palavra ‘não’ apresentada como ‘non’, 

e problemas de execução fonética, como por 

exemplo, a dificuldade de se produzir o ‘r’ 

representado na tabela IPA – International 

Phonenetic Alphabet (2016) (alfabeto internacional 

fonético) como o som fonético ‘ɾ’, e definido como 

sendo um tepe alveolar vozeado, presente na palavra 

‘inteiro’, ou ‘querendo’, convertido, assim, em um 

tipo de ‘r’ representado na mesma tabela por ‘r’ e 

definido como vibrante alveolar vozeado. Está 

presente em palavras como ‘enterro’ ou ‘carro’, e, 

no texto, é transcrito pelo autor de forma a se ler a 

palavra da forma como deve ser pronunciada, 

assemelhando-se à forma com que imigrantes 

conseguem pronunciar: 
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– Seu Isaque, que é isso 

aí? 

– Um gato que engoliu. 

– Inteiro? 

– Inteirro. Um gato de 

Índia. E agorra tá 

querrendo sair 

(SANTOS, 2007, p.11, 

grifo nosso). 

 

Tanto Scliar e Souza (2003) quanto Brenner 

(2013), evidenciam problemas na chegada dos 

judeus às novas terras: um mundo do desconhecido, 

do estranho, em que a língua – e aqui língua é a fala, 

a possibilidade de se comunicar, a necessidade de se 

fazer entender – não era dominada. Essa não 

dominação da língua fez do processo de adaptação 

ainda mais traumático, e é explicitado na obra de 

Santos (2007) por meio dos excertos apresentados. 

Quando se fala da perseguição sofrida pelos 

judeus, o nazismo e os nazistas, deve-se atentar para 

o antissemitismo, ou seja, a aversão e ódio ao povo 

judeu. Quando se pensa nesse ódio, é necessário 

trazer a lume os seguintes ditos de Arendt (1989): 

“[o] antissemitismo ameaçou-o [o judeu ] 

claramente de extermínio”. (ARENDT, 1989, p.28). 

Na obra se Santos (2007), o personagem Zeca Maia 

é a metonímia do antissemitismo. Quando esse tem 

voz, traz à narrativa frases como: “A culpa é deles 

mesmos, a judaiada que suga a nação brasileira [...] 

aliás, sugam a humanidade inteira” (SANTOS, 2007, 

p.31), ou “ – Essa raça é assim mesmo – comentou o 

pai. – Judeu burro nasce morto. Salvam a vida da 

humanidade com uma mão, roubam com a outra” 

(SANTOS, 2007, p.31).  

As frases do personagem, com evidente discurso 

de ódio antissemita, aproximam-se do discurso de 

ódio registrado pela memória universal da Shoah. 

Aqui, percebe-se que a escolha das palavras feitas 

pelo autor para as falas do personagem Zeca Maia 

não foram aleatórias, aduzindo que esse discurso de 

ódio, característica do personagem, é expresso na 

narrativa seguindo fatos justificados na 

verossimilhança, exibindo a questão do 

antissemitismo, em que palavras como “raça” são 

usadas em sentido pejorativo, posicionadas 

sistematicamente para ofender de quem ela trata. Os 

discursos dos possíveis estereótipos judaicos 

também são apresentados na obra, elucidado no 

fragmento em que Albino indaga a Isaque: “ – O 

senhor não pode mostrar de graça? Mamãe diz que 

judeu não faz nada de graça” (SANTOS, 2007, 

p.31). Percebe-se que a criança ouviu   de sua mãe 

um dos muitos rótulos atribuídos ao povo judeu, e 

essa criança, a mesma que as vezes é entendida 

como ser alheio ao mundo, mostra que não só presta 

atenção aos fatos ao seu redor, como ainda os 

absorve e os replica. Esse exemplo é apenas um dos 

muitos encontrados, através dos quais entende-se 

que o judeu é visto na vizinhança como o 

comerciante implacável, que sempre está em busca 

de dinheiro, e até mesmo o que carrega segredos 

nefastos, como o da possível existência de um sabão, 

ou uma acusação de ser ele um espião, concordando 

com Arendt (1989) quando discute sobre o judeu 

sempre ter sido alvo de desconfiança, rótulos esses 

que seguiram desde sempre os judeus, conforme 

afirma Brenner (2013).  

Em todo o livro, as referências à memória 

judaica são sutis, aparecem com leveza, mas são 

verdadeiras minas de preciosas descobertas. A 

começar pelo nome do protagonista do livro, Isaque, 

que segundo o site InfoEscola, é um nome de origem 

hebraica, especialmente comum entre os judeus na 

idade medieval, e que com a reforma protestante 

passou a ser popular entre os cristãos.  

Outro destaque é o nome da barbearia onde 

parte da novela se passa: Stalingrado. Stalingrado 

faz referência à Batalha de Stalingrado, ocorrida na 

antiga União Soviética e é delimitada pelo United 

States Holocaust Museum como o ponto de virada 

da Segunda Guerra Mundial na frente oriental, ou 

seja, o momento em que as tropas alemãs 

começaram a ser combatidas e pressionadas a 

retrocederem ao seu território. 

Em determinada parte da obra, Isaque afirma 

que não pode retirar o chapéu pois não possui o 

“tambo” (tampo) da cabeça: 

 

– Por que o senhor não 

tira esse chapéu aí? 

– É que Isaque nom ter 

o tombo da cabeça. 

– É aberto? 

– É aberta. Se tirar 

chapéu, cozinha miolos 

de Isaque (SANTOS, 

2007, p.12). 

 

Ao atentar a essa passagem da obra, percebe-se 

que algum segredo o personagem Isaque esconde em 

sua cabeça, e pode-se levantar a hipótese de que o 

motivo para Isaque nunca tirar o chapéu é porque o 

mesmo tem um Kipá em sua cabeça, que segundo o 

United States Holocaust Museum trata-se de um 

elemento da cultura judaica que deve estar sempre 

sobre a cabeça dos judeus, que representa que nunca 

estão sozinhos, sempre acompanhados de D’us. 

Em determinado ponto da história, o 

personagem Isaque explica a Albino   como fugiu da 

Alemanha: “ – num caixom” (SANTOS, 2007, 

p.39). A fuga tem um caráter épico: Isaque foge da 

Gestapo (a polícia nazista), ajudado por uma amiga, 

que o coloca num caixão, que é colocado num navio, 

e então jogado ao mar pelo capitão, sendo que 

Isaque fica à deriva até chegar em terras brasileiras. 
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Aqui fica a questão: Até onde essa passagem pode 

ter de fato acontecido com o personagem Isaque, e 

até que ponto Isaque modificou a história para 

causar efeito de grandiosidade e espanto a Albino, 

uma criança que o personagem Isaque julga 

facilmente impressionável? 

Para se entender a passagem, é necessário 

atentar para o sofrimento vivenciado pelos judeus ao 

emigrar para a América, a respeito do que Scliar e 

Souza (2003) afirmam que eles: “[enfrentavam] as 

agitadas águas do Atlântico nos precários navios” 

(SCLIAR E SOUZA, 2003, p.32), e ainda 

confirmado por Brenner (2013), explicando que as 

viagens eram perigosíssimas, causavam extremo 

mal-estar físico e psicológico e eram embriagadas de 

tristezas e incertezas. Ao tomar nota desses fatos, 

pode-se ter uma múltipla interpretação: Uma 

hipótese é de que o caixão no qual Isaque foi 

colocado pode ser uma parte escondida no navio, ou 

o próprio navio, ou ainda que Isaque tenha fugido, se 

disfarçado de morto para conseguir sair da 

Alemanha. Na hipótese do disfarce de morto, na 

fuga da Alemanha no caixão, Brenner (2013) elucida 

que os judeus foram, em determinado momento da 

perseguição nazista, impedidos de deixar o território 

alemão. De toda forma, é entendido que Isaque 

vivera uma situação de quase morte. Ficar na 

Alemanha representaria morte certa pelos nazistas, 

mas, partir não era um sinal de infalibilidade, pois o 

navio poderia naufragar, doenças poderiam vitimar 

os tripulantes etc. Sendo assim, o autor, ao tocar no 

assunto da quase morte, usa de metáforas para 

simplificar o processo de testemunho e os medos 

que sofria quem emigrava. Ao fazer a mutação do 

navio para um caixão, Isaque faz com que Albino 

entenda a intensidade da experiência que passou, já 

que caixão é ligado à morte. Assim, por fim, Albino 

sabe que Isaque esteve à beira de morrer, e o jovem 

leitor, ao ler um testemunho rico de metáforas e 

sentidos conotativos, percebe também a experiência 

de quase morte que o personagem descreve, 

evidenciando assim um trabalho estético quanto à 

construção narrativa da obra. 

No final da novela, o sabão – a origem de todo o 

conflito a partir do qual se desenvolveu a narrativa – 

é enfim revelado ao público, em um final aberto, 

mas que não deixa dúvidas – evidenciada pela 

reação do barbeiro, com um sorriso largo, que 

mostra as vermelhas gengivas de quem consegue 

enfim alcançar o seu objetivo. E não só o dele, 

percebe-se que o objetivo do judeu também foi 

alcançado: o de receber todas as prestações que a ele 

era devido, visto que o personagem só mostra o 

sabão depois de todos os devedores pagarem seus 

débitos. 

 

3.2 As imagens:  partes de um todo 

 

Quanto às ilustrações da obra, assinadas por 

Weberson Santiago, são quinze imagens que podem 

ser entendidas como quinze capas dos quinze 

capítulos em que a obra é dividida. Essas imagens 

são todas em preto e branco, e são uma espécie de 

prévia do que será visto no livro, sendo desenhadas 

no formato de quadrinhos, aproximando-se do leitor 

juvenil. Essas imagens, em tiras de quadrinhos, são 

como escreve Ieda de Oliveira (2008),  

 

Imagens estáticas, 

embora com pontos de 

vista variados – 

subdividido em cenas, 

muitas vezes inspiradas 

pelas angulações de 

câmeras e montagens 

características da 

linguagem do cinema, 

suas interligações na 

seqüenciação exploram 

a dinâmica do 

movimento 

(OLIVEIRA, 2008, 

p.112). 

 

Essa dinâmica de movimento pode ser 

elucidada, por exemplo, quando se atenta para a 

ilustração do capítulo O negócio (Fig. 1).  

 

Figura 1 – O negócio 

 
(SANTOS, 2007, p.21) 

É possível perceber na imagem a ideia de 

movimento que o jogo de perspectivas dá à 

ilustração, apresentando diferentes ângulos no 

decorrer das cenas representadas na figura, além de 

pontos e traços na ilustração que trazem certa 

movimentação à cena, como por exemplo, o 

tracejado que indica para onde os personagens 

olham e traços de desenhos que dão sensação de 

movimentação do chapéu. 
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A última ilustração da obra, presente no capítulo 

O sorriso (Fig. 2), também merece atenção, essa por 

elucidar como as imagens que abrem os capítulos 

podem ser uma representação em quadrinhos da 

história. A imagem ilustra o sorriso do barbeiro 

antes mesmo de um leitor ter contato com o código 

textual e o desenvolvimento da novela: 

 

Figura 2 – O sorriso 

 
(SANTOS, 2007, p.67) 

 

No primeiro contato do leitor com a imagem 

(que é a última a ser apresentada na obra), percebe-

se que se passa em um ambiente de barbearia 

(conclusão feita a partir de itens de barbearia em um 

dos quadros, além de espelho, demarcado pelo traço 

do desenho na obra), pode-se perceber pessoas 

olhando assustadas para algo, e a imagem de um dos 

personagens com um largo sorriso.  

O leitor, quando observa a imagem, não sabe 

qual o desenrolar presente no capítulo, mas as 

imagens são uma prévia do que irá encontrar, ainda 

que ele não saiba por completo desse fato. E mais 

ainda, quando se percebe que as imagens do livro 

estendem o texto, ilustrando por exemplo, possíveis 

características físicas de personagens que não   

possuem descrição física na narrativa, além de 

detalhes da barbearia Stalingrado, também não 

descrita, e que por meio da imagem são expostas ao 

leitor. 

Tendo essas ilustrações a possibilidade de 

‘prever’ ou amplificar o texto, podem ser 

visualizadas individualmente pelo leitor, no sentido 

de que, se o leitor juntar todas as imagens que abrem 

os capítulos, será possível perceber que existe certa 

sequência das mesmas, característica comum a 

ilustrações desse tipo, que segundo Linden “[são] 

uma parcela do todo, dependente dos outros” 

(LINDEN, 2011, p.44), ou seja, ainda que 

representem cada uma unicamente um capítulo, 

sozinhas não falam por todo o texto visual da obra, 

não podem ser vistas uma como representante do 

todo, são divisões que, juntas, formam o sentido 

imagético, e unidas com o texto, dão o sentido a toda 

a narrativa. Esse tipo de obra é entendido por 

Ricardo Azevedo (2004), como livros texto-imagem, 

em que “o texto vem acompanhado de imagens, mas 

essas são nitidamente secundárias. Neles o 

protagonista principal é, sem dúvida, o texto escrito. 

Aqui, as imagens, em geral, pequenas ilustrações e 

vinhetas, atuam como atores coadjuvantes” 

(AZEVEDO, 2004, p.02). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com base em todo o apresentado, conclui-se que 

a obra traz em seu bojo os assuntos pertinentes, 

contemplando a memória, história, identidade e 

cultura do povo judaico. Mais que isso, entende-se a 

relevância do assunto influenciando desde os 

pequenos leitores até os leitores já formados para a 

importância de tudo o que foi destacado: caso esse 

tema seja esquecido, a pena pode ser a repetição de 

tais fatos. 

Destaca-se o trabalho literário encontrado na 

obra, juntamente com diversidade de meios 

estratégicos de exploração do conteúdo, seja a nível 

textual (em figuras de linguagem), ou a nível 

imagético (evidenciado pelo uso de quadrinhos), 

demonstrando todo um trabalho intercódigo da obra, 

que explora o conteúdo narrativo e o transcende por 

meio do conteúdo visual. 
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 Resumo: Constata-se então, que os protagonistas dos Movimento de Educação do Campo são os povos 

do campo, agindo a partir de movimentos sociais organizados, atuando em prol de políticas educacionais 

voltadas para os interesses da classe camponesa historicamente marginalizada. Trata-se de um estudo 

descritivo exploratório, de caráter qualitativo, realizado a partir de uma Revisão Bibliográfica , busca-se 

construir uma breve reflexão a partir de um levantamento literário das teorias de Decolonialidade e da 

Educação do Campo. Nesse percurso a Educação do Campo constrói-se sob a égide da Pedagogia 

Decolonial e interculturalidade crítica. Ou seja, a partir de práticas e metodologias voltadas para a 

resistência capitalista/colonial/neoliberal, onde busca-se alternativas a partir da luta, resistência, 

insurgência, organização e ação para romper normas de dominação e invisibilização, voltando 

principalmente para uma Educação para além da institucionalização, mas que tem como principais autores 

os povos e Movimentos Sociais, que vai moldando essas perspectivas alternativas e insurgentes de 

formação. Assim, entende-se a Educação do Campo enquanto perspectiva Decolonial, que surge em 

contexto latino americano.  

 

Palavras-chave: Interculturalidade crítica. Decolonialidade. Educação do Campo. Pedagoga Decolonial. 

 

 
01. INTRODUÇÃO  

 

Os protagonistas do Movimento de 

Educação do Campo são os povos do campo, 

agindo a partir de movimentos sociais 

organizados, atuando em prol de políticas 

educacionais voltadas para os interesses da classe 

camponesa historicamente marginalizada. 

Assim, a Educação do Campo pode ser definido 

como um fenômeno sócio-político cultural 

brasileiro (CALDART, 2012), que surge a partir 

das demandas dos movimentos sociais do campo, 

que se constitui principalmente pelos 

trabalhadores do campo, que em meio de 

contradições e tensões geradas pelo modelo  

socioeconômico capitalista no meio rural, 

historicamente vem resistindo e lutando por 

direitos sociais, inclusive o direito a uma 

educação transformadora e emancipadora para 

todos os sujeitos que compõem o campesinato 

brasileiro. Em prol de um projeto societário 

voltado para o campo camponês e não para o 

campo do agronegócio (FERNANDES, 1999).  

A Educação do Campo busca um novo 

modelo de desenvolvimento societário para o 

Brasil, onde o campo toma outro papel nesse 

cenário, superando a noção de lugar de produção 

agrária capitalista. Esse novo modelo tem como 

prioridade as necessidades sociais, a igualdade e 

a justiça social, e principalmente a 

democratização do acesso à terra com a Reforma 

Agrária, sendo assim fundamental a 

descentralização dos meios de produção. Nota-se 

então que a Educação do Campo é estreitamente 

ligada a  

Democratização da 

terra, com a 

democratização do 

acesso ao 

conhecimento, para 

que os sujeitos 

coletivos possam, a 

partir do acesso à 

terra e aos recursos 

naturais, ter 

estabelecido novos 

patamares para 

criação de 

condições que lhes 

garantam, a si e a 

sua família, novas 

condições de vida 

com dignidade 

(MOLINA, 2015, p. 

189). 

Desta maneira, se caracteriza como um 

projeto contra hegemônico de sociedade, lutando 

por um campo camponês, em contrapondo a 

perspectivas do agronegócio, neoliberalismo e 

educação e pedagogia capitalista/hegemônica. 

“Portanto, a educação possui sentidos 

completamente distintos para o agronegócio e 

para o campesinato” (FERNANDES, 2006, 

p.30), assim a Educação do Campo dialoga, por 

sua origem e princípios, pelo desenvolvimento 

do campo na perspectiva do camponês, por um 

desenvolvimento que não destrua seus modos de 
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vida. Tendo em vista que a Educação é um ponto 

fundamental a constituição do desenvolvimento 

territorial, e a Educação do Campo surge para 

superar lógica urbano-centradas de educação 

rural, que teve por finalidade alienar o 

campesinato a partir de processo educacionais  

que os subordinavam a lógica de produção 

capitalista, inviabilizando e deslegitimando seus 

modos de vida. O objetivo desse trabalho é 

analisar a Educação do Campo sob a perspectiva 

das teorias da Decolonialidade.  

 

02. METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa se qualifica como um estudo 

descritivo exploratório, de caráter qualitativo, 

realizado a partir de uma Revisão Bibliográfica 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). Assim, aqui 

busca-se construir uma breve reflexão a partir de 

um levantamento literário das teorias de 

Decolonialidade e da Educação do Campo, tendo 

de elaborar o potencial da Educação do Campo 

enquanto práxis decolonial na América Latina, 

especificamente no Brasil.  

 

03. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O colonialismo se qualifica com uma das 

mais estruturadas armas do eurocentrismo 

econômico, sociocultural, epistêmico e político, 

e mesmo com o fim colonialismo político  

(dominação que nega a independência política de 

povos subjugados), não se colocou fim nas 

desigualdades e hegemonias por ele geradas, o 

que permaneceu na forma de colonialidade. “La 

colonialidad, en consecuencia, es aún el modo 

más general de dominación en el mundo actual, 

una vez que el colonialismo como orden político  

explícito fue destruido” (QUIJANO, 2014, p.63). 

Assim, essa colonialidade é exercida nos dias 

atuais, ou seja, se estrutura em um padrão de 

poder, saber e ser centrado em uma ciência 

eurocêntrica, resultado do colonialismo, que 

ainda invisibiliza e deslegitima outras formas de 

conhecimento a partir de outras experiências  

sociais. O colonialismo/colonialidade leva a 

produção de uma cegueira aos modos de existir, 

pensar e conceber a realidade não-europeias, 

levando a reprodução das relações 

coloniais/imperiais pautadas em uma 

modernidade etnocêntrica, é uma perspectiva que 

impede observar que não há somente a Europa 

como espaço de ativo de enunciação de 

pensamentos, epistemologias e modos de 

organizar a realidade social (MALDONADO-

TORRES, 2009; PORTO-GONÇALVES, 2005). 

Assim, a América Latina sofreu com o 

colonialismo e agora sobre com a colonialidade 

nos dias atuais.  

Esses povos que sofrem com a Colonialidade  

também resistem a mesma, na medida que 

constroem projetos decoloniais. Os projetos 

decoloniais são as reações dos povos 

subalternizados ao projeto societário 

colonial/moderno/urbano/eurocentrico, que 

desde a colonização vem reagindo as violências 

imperiais.  

La decolonialidad  

es, entonces, la  

energía que no se 

deja manejar por la 

lógica de la 

colonialidad, ni se 

cree los cuentos de 

hadas de la retórica 

de la modernidad  

(MIGNOLO, 2007, 

p.27).  

Nesse sentido, a decolonialidade da 

educação se coloca no ato de se pensar, e, além 

disso, em uma práxis com base na insurgência, 

na criação, na busca de alternativas, para se 

construir novos percursos social, política, 

epistêmicos que fujam da dominação da 

coloniadade/neocolonial/neoliberal/capitalista/u

rbana. E, sobretudo, na busca pela construção de 

um percurso educativo que não se baseia em 

dicotômicas, dominação, racismo, machismo, 

mas que consiga realizar movimento  

interculturais. “DEcolonizar na educação é 

construir outras pedagogias além da 

hegemônica” (OLIVEIRA, s/a, p.03). Olhando 

para os Movimentos Sociais insurgentes que 

anunciam formas de educação alternativas , que 

produzem conhecimentos contra hegemônicos.  

Desta maneira, a Educação do Campo, 

enquanto movimento que surge dos Movimentos 

Sociais e suas práticas educativas alternativa, em 

construir pedagogias e projetos societário 

educativos contra hegemônicos (CALDART, 

2012), se consolida enquanto uma concepção e 

práxis Decolonial. Que subverte para além da 

educação formal, mas busca questionar padrões 

dominantes de educação informal e escolar, 

valorizando os saberes das classes 

subalternizadas, saindo da hegemonia 

eurocêntrica e dominante de pensar a educação e 

a sociedade. 

A Educação do Campo vai contra uma 

Pedagogia do Capital (NEVES, 2013), que busca 

consolidar uma formação alienada de formação  

para se tornarem agente na reprodução do capital 

e das relações de poder entre elite e classe 

trabalhadora, onde a escola realiza a manutenção 

do status quo. Ou seja, molda-se a educação para 

(re) produzir uma formação de sujeitos para o 

capital, voltada para consolidação de mão-de-

obra, o que caracteriza a manutenção das 

Colonialidades sobre os sujeitos. E para o campo, 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 589



isso significa construção de uma Educação 

capitalista, que ainda olham o campo a partir da 

colonialidade do poder, ser, saber e da natureza 

(SILVA, TORRES e LEMOS, 2012), onde suas 

referências são urbanas/capitalistas, e o campo é 

lugar de exploração e expropriação para o 

capital.  

Conduzindo assim, para a formação de 

alienados para a sujeitão ao capital, de forma 

acrítica, que inferioriza a cultura do campo, para 

que assim, esse se consolide como mão-de-obra 

alienada, não imersa no processo de 

conscientização. Assim, a uma ação de inclusão 

de sujeitos marginalizados historizamente no 

processo de escolarização (para minimizar as 

contradições capitalistas), porém é uma inclusão 

excludente, alienante e que ao final serve para 

fortalecer as estruturas da 

colonialidade/capitalista/neoliberal, que ocorre 

de maneira naturalizada.  Há uma inclusão dos 

camponeses na Educação, porém uma educação 

que ainda faz a manutenção da exclusão, 

caracterizando a Educação Rural que é uma 

lógica da educação capitalista. 

A Educação Rural (que distingue da 

Educação do Campo1) é um movimento que 

objetivou corromper o sujeito do campo, e 

adaptá-lo para um modo de vida produtivista, 

dentro da lógica de produção urbana, para que 

assim essas pessoas se tornassem mão de obra 

assalariada em prol do capital (OLIVEIRA e 

CAMPOS, 2012). 

Essa concepção da Educação Rural/  

Educação capitalista, que é imposta aos povos 

marginalizados do campo está pautada na 

interculturalidade funcional, ou seja, se 

caracteriza por 

[...] uma estratégia 

política funcional ao 

sistema/mundo 

moderno [, 

neoliberal] e ainda 

colonial; pretende 

“incluir” os 

anteriormente 

excluídos dentro de 

um modelo  

globalizado de 

sociedade, regido 

não pelas pessoas, 

mas pelos interesses 

do mercado .  

(WALSH, 2009, 

p.20). 

                                                                 
1 “A educação rural desempenhou o papel de 

inserir os sujeitos do campo na cultura capitalista 

urbana, tendo um caráter marcadamente  

“colonizador”” (OLIVEIRA e CAMPOS, 2012, 

p.240). Já a Educação do Campo é um 

 Essa inclusão não dialoga com as 

necessidades das pessoas, dos Movimentos 

Sociais, dos sujeitos que questionam as lógicas 

de subordinação, e assim, não busca 

transformação das estruturas sociais, pelo 

contrário diante das demandas dos sujeitos, eles 

tentam agenciar a diversidade a partir inclusões 

para minimizar as revoltas. 

 Assim, a Educação do Campo advoga 

pela formação de sujeitos e construção de uma 

sociedade pautando-se na interculturalidade 

crítica, que é uma perspectiva Decolonial. 

Fundamenta-se em práxis e pedagogias que 

busquem questionar, transformar e intervir nas 

realidades contraditórias  (WALSH, 2009; 2005;  

OLIVEIRA, s/s), se opondo a ser funcional ao 

modelo de formação pautado a pedagogia do 

capital, na verdade busca questioná-lo, focando 

nas relações históricas e conjunturais de opressão 

colonial/neoliberal/urbana/capitalista que rodeia 

a formação humana. 

 A interculturalidade crítica “é uma 

construção de e a partir das pessoas que sofreram 

uma histórica submissão e subalternização” 

(WALSH, 2009, p.22). Essa perspectiva almeja 

projetos outros de sociedade, e assim, projetos 

outros (contra hegemônicos) de formação  

sujeitos, de educação, que rompa com o 

silenciamento dos povos subalternizados, com a 

imposição monocultural, e os coloque na 

centralidade de enunciação epistêmica, cultural, 

econômica e social. Desta maneira, percebe-se a 

Educação do Campo enquanto movimento que 

tem se construindo nesse sentido.  Pois, para o 

Movimento de Educação do não  

[...] não basta ofertar 

educação escolar 

aos povos 

campesinos e nem 

os reconhecer, mas  

sim uma educação 

do e no campo, 

tomando-os como 

sujeitos epistêmicos 

de direito (SILVA, 

TORRES e 

LEMOS, 2012, 

p.421). 

E nesse sentido, Walsh (2009) afirma que 

essa perspectiva da interculturalidade crítica tem 

suas raízes, não na academia ou no Estado, mas 

nas discussões políticas e sociais veiculadas 

pelos Movimentos Sociais, seu sentido contra 

hegemônico, que problematiza o 

movimento que surge DO campo e não PARA o 

campo, tendo como protagonista os Movimentos 

Sociais do Campo, subvertendo práticas de 

colonização do campo.  
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neoliberalismo/colonialidade e capitalismo, 

buscando fazer presentes e criar experiências  

para transformação e criação de alternativas. 

Como é o caso da Educação do Campo, que surge 

enquanto alternativa de formação veiculada pelos 

Movimentos Sociais do Campo.  

Nesse percurso a Educação do Campo 

constrói-se sob a égide da Pedagogia Decolonial 

(WALSH, 2009). Ou seja, a partir de práticas e 

metodologias voltadas para a resistência 

capitalista/colonial/neoliberal, onde busca-se 

alternativas a partir da luta, resistência, 

insurgência, organização e ação para romper 

normas de dominação e invisibilização, voltando 

principalmente para uma Educação para além da 

institucionalização, mas que tem como principais  

atores os povos e os Movimentos Sociais , que vai 

moldando essas perspectivas alternativas de 

formação. Assim Pedagogia Decolonial  

[...] son las 

prácticas, 

estrategias y 

metodologías que se 

entretejen con y se 

construyen tanto en 

la resistencia y la 

oposición, como en 

la insurgencia, el 

cimarronaje, la  

afirmación, la re-

existencia y la re-

humanización 

(WALSH, 2005, 

p.29). 

 Sendo esse processo expresso na Educação 

do Campo, protagonizado pelos sujeitos do 

campo e seus Movimentos Sociais , que buscam 

alternativas para (re) existir e (re) humanizar a si 

mesmos, tendo como ponto central a Educação. 

Historicamente e contemporaneamente a 

Educação do Campo busca pedagogias  

[...] que integram o 

questionamento e a 

análise crítica, a 

ação social 

transformadora, 

mas também a 

insurgência e 

intervenção nos 

campos do poder, 

saber e ser, e na 

vida; aquelas que 

animam uma atitude 

insurgente, de-

colonial e 

rebelde1(WALSH, 

2009, p.27). 

 Podemos pontuar que isso se consolida 

a partir da produção em construir uma Educação 

baseada na problematização, na crítica e 

conscientização a realidade, a dicotomia campo-

cidade, a crítica ao agronegócio e educação 

bancária e capitalista, ao urbanocentrismo, ao 

neoliberalismo (que retira direito da classe 

trabalhadora).  Tendo como protagonistas os 

trabalhadores do campo e seus movimentos, 

sendo um exemplo disso um diálogo visceral 

com a Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987), 

onde os sujeitos se colocam como protagonista, 

críticos e problematizadores, e a Pedagogia do 

Movimento Sem Terra (CALDART, 2003), que 

tem a classe trabalhadora como sujeitos de 

enunciação de novas relações com o mundo.  

 

04. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se dentro da discussão de parte das 

teorias da Decolonialidade que a Educação do 

Campo vem se consolidando enquanto 

movimento que vem desenvolvendo práxis  

decoloniais, voltando-se para a interculturalidade 

crítica. Dado que sua radicalidade se dá atrelada 

a força dos Movimentos Sociais do Campo, 

desestabilizado e questionando modelos e 

projetos hegemônicos de educação e sociedade, e 

produzindo novos conhecimentos contrárias a 

perspectivas dominantes, buscando resistir, 

emancipar, humanizar, insurgir, dentro do 

contexto latino americano.   
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Resumo: Os Elementos Terras Raras (ETR) estão ganhando cada vez mais espaço no mercado atual, visto que 

sua atuação é diversificada: desde a construção de peças de alta tecnologia até o refino de petróleo. E não 

para por aí, a cada dia há uma nova descoberta para sua aplicação e a corrida para encontrar e requerer 

possíveis depósitos de ETR aumenta. Como a maioria dos bens minerais, os depósitos de ETR são um recurso 

não renovável e seu total aproveitamento em um mundo que visa à sustentabilidade é de vital importância. 

Dessa forma, depósitos minerais que antes não eram economicamente viáveis, podem-se tornar importantes 

recursos para as novas aplicações. Visto essa mudança na dinâmica de utilização de ETR, o presente trabalho 

teve como objetivo identificar e mapear os depósitos de ETR brasileiros, passíveis ou não de exploração no 

mercado atual. 

 

Palavras-chave: Elementos Terras Raras, Províncias, Mapeamento Geológico. 

 
MODALIDADE DA INSCRIÇÃO: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os Elementos Terras Raras (ETR) são, na 

atualidade, o combustível para o avanço tecnológico, 

uma vez que são utilizados na fabricação de 

praticamente todos os equipamentos eletrônicos de alta 

tecnologia que o mundo moderno necessita. Além 

disso, também são utilizados como catalizadores na 

indústria de refino do petróleo. Esses elementos 

compreendem a família dos Lantanídeos na tabela 

periódica, que correspondem aos números atômicos 

(Z) entre 56 (Lantânio) e 71 (Lutécio), acrescidos dos 

elementos Escândio (Sc) e Ítrio (Y), números atômicos 

21 e 59, respectivamente. A inclusão do Sc a esse 

grupo de elementos se deve ao fato de que as 

propriedades físicas e químicas deste são semelhantes 

aos lantanídeos. Já o Ítrio é considerado um ETR por 

estar constantemente associado, em termos geológicos, 

aos demais elementos supracitados. Entretanto, alguns 

pesquisadores defendem a teoria de que o Y deva ser 

considerado um elemento de transição entre os ETR e 

os elementos da família IV da Tabela Periódica, visto 

que o mesmo possui características físico-químicas que 

variam entre essas duas classes (CONNELY, 2005). 

Baseado nas propriedades químicas, físicas e no 

raio iônico, em 1814, Berzelius e Gan propuseram 

que esses elementos fossem divididos em dois grandes 

grupos: Elementos Terras Raras Leves (ETRL) e 

Elementos Terras Raras Pesados (ETRP). Atualmente, 

segundo o Conselho Regional de Química (CRQ), 

ainda seguindo esses mesmos critérios, os dois 

subgrupos foram divididos em três, que compreendem 

todos os ETR com exceção do Escândio e Promécio. A 

Tab.1 apresenta os grupos e os respectivos elementos 

que os compõem. 

  

Tabela 1. Divisão dos Elementos Terras Raras em 

função de propriedades físico-químicas 

Elementos 

Terras Raras 

Leves (ETRL) 

Elementos 

Terras Raras 

Médios 

(ETRM) 

Elementos 

Terras Raras 

Pesados 

(ETRP) 

Lantânio        

(La, Z = 57) 

Samário  

(Sm, Z = 62) 

Ítrio  

(Y, Z = 39) 

Cério         

 (Ce, Z = 58) 

Európio  

(Eu, Z = 63) 

Térbio  

(Tb, Z = 65) 

Praseodímio 

(Pr, Z = 59) 

Gadolíno  

(Gd, Z = 64) 

Disprósio 

 (Dy, Z = 66) 

Neodímio  

(Nd, Z = 60) 
 

Hólmio  

(Ho, Z = 67) 

  
Érbio  

(Er, Z = 68) 

  
Túlio  

(Tm, Z = 69) 

  
Itérbio  

(Yb, Z =70) 

  
Lutécio 

 (Lu, Z = 71) 

Fonte: Conselho Regional de Química (2013), 

adaptado. 

Para que haja realmente um depósito de ETR é 

necessário que estes estejam em maiores concentrações 

que sua média de distribuição na crosta terrestre, ou 

seja, o teor de Terras Raras desse local deve ser maior 

que sua distribuição normal no planeta. É possível 

fazer essa avaliação através do fator de concentração, 
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que é a razão entre a abundância de determinado 

elemento no depósito e sua concentração média na 

crosta. Portanto, o fator de concentração é único para 

cada elemento (PRESS et al., 2006). Segundo Andrade 

(2014), a concentração normal dos ETR na superfície 

terrestre varia com uma porcentagem entre 4*10
-2 

a 

8*10
-2
, uma quantidade pequena se comparados com o 

nióbio, por exemplo, cuja abundância é de 

aproximadamente 10%. 

 A gênese dos depósitos de ETR pode ser 

diversificada, apesar de serem necessárias condições 

muito específicas para a concentração anômala desses 

elementos. Em termos de proveniência geológica, esse 

tipo de depósito pode ser de origem magmática 

(proveniente de pegmatitos e magmas carbonatíticos), 

sedimentar (solos elúvio-aluvionares em alcali-

granitos, placers marinhos e fluviais) e de 

concentração supergênica de rochas carbonatíticas e 

granitos alcalinos. No que diz respeito à mineralogia 

mundial, os principais minerais que contém Terras 

Raras são: Monazita (fosfato de Cério e/ou Lantânio), 

Xenotima (fosfato de Ítrio) e Bastnasita (carbonato 

fluoretado de Cério e/ou Lantânio), sendo que cerca de 

90% dos ETR são provenientes da Monazita 

(SCHOBBENNHAUS et al., 1997). 

 O Departamento Nacional de Pesquisa 

Mineral (DNPM) divulgou, em 2015, que o Brasil 

detém 17% das reservas mundiais de ETR, ficando 

atrás somente da China, que possui cerca de 44%. 

Segundo Loureiro (2013), os depósitos brasileiros 

estão distribuídos em 35 províncias de diferentes tipos 

de gênese. Contudo, em 2014, a Serra Verde 

Mineração, do Grupo Mining Ventures Brasil 

(MVB), entregou ao DNPM um relatório contendo 

uma nova província com potencial de exploração de 

ETR. Situada em Minaçu (GO) e com possível 

abrangência nas cidades vizinhas de Trombas e 

Montividiu do Norte, existe uma reserva provável que 

até a divulgação do Sumário Mineral de 2015, estava 

em fase de prospecção e sua tonelagem e teor ainda 

não haviam sido divulgados. Entretanto, no início de 

2017, a MVB disponibilizou em sua plataforma digital 

o “Projeto Serra Verde”, que indica esse novo depósito 

como um de nível mundial, com uma tonelagem média 

de óxidos de terras raras de 0,12% e 911 Mt.  

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho analisou as regiões 

brasileiras que possuem minerais ricos em ETR, 

com foco em Catalão (GO), que possui duas 

indústrias mineradoras e, em seu domo alcalino, há 

minerais portadores de elementos raros. A pesquisa 

foi realizada a partir de consultas em mapas 

geológicos, livros, artigos e recorrência a websites 

específicos para reunir dados e posteriormente 

elaborar o mapa com as principais províncias 

brasileiras que possuem minerais ricos em ETR.  

A revisão bibliográfica foi realizada através de 

buscas na base de dados da CAPES, Scielo e 

também da Web of Science. Procuraram-se artigos 

referentes a depósitos de Terras Raras e também de 

mapeamento geológico, onde foram identificados 

carbonatitos e argilas iônicas, que são indicadores 

de concentrações anômalas de ETR. 

Com a bibliometria realizada, recorreu-se ao 

DNPM para a busca de dados que incluíssem novos 

depósitos de ETR, ainda em fase de prospecção. 

Após a análise desses dados e a constatação da 

existência de duas novas províncias portadoras de 

ETR, foi realizada a construção do mapa contendo 

as províncias. Para isso foi utilizado o software 

Microsoft Paint
®
 e, posteriormente, construída uma 

tabela com as respectivas províncias através do 

software Microsoft Excel
®
, sendo ambas as verões  

estudantis. 

3. RESULTADOS 

 

Além das 35 províncias já delimitadas por 

Loureiro (2013), foram encontradas mais duas: a 

Serra Verde (Minaçu-G) e a de Carajás (PA). 

Totalizando, portanto, 37 províncias brasileiras com 

depósitos de ETR.  

A Fig. 1 apresenta a localização das 37 

províncias que possuem ETR, registradas até o 

momento no Brasil. 

 

 
Figura 1 - Mapa do Brasil com as províncias de ETR. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 2- Relação de tonelagem e teor das 

províncias de ETR brasileiras. 

ID Nome do depósito 
Tonelagem 

(Mt) 

Teor 

médio 

(%) 
1 Serra do 

Repartimento (RR) 
- 3,25 

2 Morro dos seis 

Lagos (AM) 
- 6,63 

3 Pitinga (AM) 0,02 0,024 
4 Salinópolis (PA) - - 
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5 Tutóia (MA) - - 
6 Luíz Corrêia (PI) 0,0218 2,70 
7 Paracuru (CE) 0,0383 4,12 
8 Beberibe (CE) 0,0208 2,55 
9 Itataia (CE) - 0,045 
10 Serqueirinho e 

Sossego (PA) 
- - 

11 Belmonte (BA) 0,0036 1,24 
12 Joacema (BA) 0,0025 3,50 
13 Cumuruxatiba 

(BA) 
0,0014 18,80 

14 Alcobaça (BA) 0,0045 3,40 
15 Serra Verde (GO) 911 0,12 
16 Linhares (ES) 0,0031 0,72 
17 Guarapari (ES) 0,00003 3,40 
18 Boa Vista (ES) 0,0016 8,40 
19 Rio Saí (ES) 0,00296 4,30 
20 Norte de Buena 

(RJ) 
0,0077 4,20 

21 Sul de Buena (RJ) 0,0075 2,50 
22 Delta do Paraíso 

(RJ) 
0,0228 2,80 

23 Morro Gonçalo de 

Sapucaí (MG) 
0,0293 3,95 

24 Morro de Ferro 

(MG) 
0,3 3,90 

25 São Francisco 

(PR) 
- 3,18 

26 Mato Preto (PR) - 0,66 
27 Barra do Rio 

Itapuã (PR) 
0,0383 3,00 

28 Lajes (SC) - 3,65 
29 São João del Rei 

(MG) 
- 6,47 

30 Bambuí (MG) - - 
31 Tapira (MG) 0,9 0,01 
32 Araxá (MG) 0,5 3,00 
33 Catalão I (GO) 79 5,00 
34 Catalão II (GO) 0,018 2,19 
35 Peixe (TO) - 5,00 
36 Oriente Novo 

(RO) 
- - 

37 Marjolândia (CE) 0,0016 2,55 
Fonte: Próprio autor. 

 

A província de Minaçu foi descoberta em 

2015 e já está em exploração. A concentração 

anômala de ETR é proveniente de concentração 

supergênica e os minerais de terras raras são óxidos 

associados a argilas iônicas, tornando esse depósito 

semelhante aos depósitos chineses (conhecidos por 

serem os maiores do mundo). Esse tipo de depósito 

propicia uma jazida com processamento mais 

simples e econômico, portanto, rentável e de baixo 

investimento inicial quando comparado aos demais. 

A reserva possui um teor médio de 0,12% com um 

total de 911 Mt que são divididas entre as reservas 

medida (22Mt e teor de 0,21%), indicada (368Mt e 

teor de 0,15%) e inferida (521Mt e teor de 0,10%). 

Já o depósito de Carajás compreende as minas 

de Serqueirinho e Sossego tendo como mineral de 

ETR a Monazita. Contudo, esta não está sendo 

explorada, pois os teores dos ETR não são 

suficientes para torná-la viável, no momento. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção do mapa brasileiro de Elementos 

Terras Raras atualizado faria com que a busca por 

inovações no âmbito de exploração e uso desses 

elementos fossem aguçadas, visto que seriam 

facilmente visualizadas as províncias com potencial 

e que, até o momento, não estão sendo 

aproveitadas. 

Portanto, ao fazer um levantamento de todas as 

províncias mineralógicas portadoras de ETR haverá 

um maior suporte ao estudo desses elementos. 

Ainda, se levanta um questionamento: como 

proceder em casos de depósitos minerais onde já 

existem minas abertas, mas que exploram outros 

elementos e descartam os minerais de terras raras 

devido a sua concentração não ser economicamente 

viável, mesmo sendo anômala? 

Por fim, como sugestão de continuidade, 

elaborar este mesmo mapa com as ferramentas do 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), de 

modo a facilitar operações e consultas. 
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Resumo: O presente trabalho é um projeto de pesquisa desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso o 

qual tem como objetivo geral: analisar a compreensão dos alunos do Curso de Educação Física da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão (EF/UFG-RC) sobre a utilização da EMG no estudo da 

fadiga muscular, e especificamente objetivamos: - Verificar o conhecimento dos alunos do Curso de EF/UFG-

RC sobre a fadiga muscular; - Descrever a compreensão dos alunos do Curso de EF/UFG-RC sobre o conceito 

de EMG; - Identificar como os alunos do Curso de EF/UFG-RC compreendem a utilização da EMG no estudo 

da fadiga muscular; - Verificar a compreensão dos alunos do Curso de EF/UFG-RC acerca da importância do 

conhecimento sobre a utilização da EMG no estudo da fadiga muscular para a atuação do profissional de 

Educação Física. Quanto à metodologia utilizamos como meio de investigação a pesquisa de campo do tipo 

exploratória e descritiva, a qual teve como universo os alunos regularmente matriculados no Curso de 

EF/UFG-RC nos três últimos períodos vigentes no segundo semestre de 2016 (4º, 6º e 8º períodos). A partir do 

universo definido, optamos por trabalhar com uma amostra não probabilística por acessibilidade, 

contabilizando 33 alunos. A coleta de dados foi por meio de um questionário com perguntas objetivas e 

discursivas. Os dados coletados serão analisados segundo uma abordagem quanti-qualitativa, a qual se usa 

tanto dados estatísticos, quanto interpretação da realidade para assim se obter a análise mais ampla possível 

dos dados recolhidos. 

 

Palavras-chave: Eletromiografia. Fadiga Muscular. Educação Física. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O assunto “Eletromiografia” (EMG) motivou-

nos após cursarmos a disciplina Fisiologia Aplicada 

a Educação Física, pois vivenciamos momentos que 

despertaram-nos a curiosidade para compreender de 

forma mais abrangente como se dá o processo de 

estimulação e contração muscular. 

O interesse pelo estudo do tema da EMG foi 

fortalecido ao participarmos de uma oficina 

intitulada “Eletromiografia Cinesiológica”, que foi 

ofertada no ano de 2016 durante o “IV Simpósio de 

Ciências Biológicas do Sudeste Goiano e II 

Encontro de Formação de Professores de Biologia” 

do Curso de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás-Regional Catalão (UFG-RC), a 

qual ampliou nossos conhecimentos sobre a 

possibilidade de utilização dessa técnica de 

mensuração da atividade elétrica do músculo quando 

o mesmo se encontra em contração. 

A participação na referida oficina e os estudos 

desenvolvidos na monitoria da disciplina de 

Fisiologia Aplicada a Educação Física, como, por 

exemplo, aqueles relacionados ao sistema muscular, 

se tornaram mais significativos e interessantes, pois 

percebemos com maior clareza a aplicabilidade da 

EMG que pode ser dirigida ao tempo de reação 

muscular (SILVA et al., 2006), a ativação de 

diferentes grupos musculares em um determinado 

movimento (BANDEIRA et al., 2009) ou a fadiga 

(BASSANI et al., 2008). Com isso, é possível 

utilizar a EMG para diferentes finalidades, partindo 

de estudos relacionados a gestos de exercícios 

físicos ou esportivos (ROCHA JUNIOR et al., 2007; 

SUDA, CANTUÁRIA, SACCO, 2008) indo até a 

aplicação em pesquisas com enfoque na saúde 

(BASSANI et al., 2008; BEVILAQUA, FELÍCIO e 

LEOCÁDIO, 2008). 

Ao longo da história o método dedutivo foi o 

mais utilizado para determinar a ação muscular, 

avaliando o músculo de forma mecânica, observando 

somente aspectos como a origem e inserção das 

fibras musculares e o posicionamento do músculo. 

Esses métodos tradicionais impossibilitaram 

determinar em qual fase do movimento que o 

músculo atua qual a duração de sua contração, e 

quando a atividade muscular é interrompida 

(LIZARDO et al., 2015). 

 Com o avanço tecnológico, os pesquisadores 

começaram a introduzir no estudo muscular as 

estimulações elétricas para analisar as ações dos 

movimentos. Assim, surgiu a EMG, um método 

moderno o qual foi possível identificar a atividade 

elétrica das fibras musculares, possibilitando uma 

visão mais aprofundada da ação exercida pelo 

músculo. Os primeiros estudos utilizando a EMG 
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foram realizados por Imman et al. (1944 apud 

LIZARDO et al., 2015, p. 02), os quais analisaram a 

atividade elétrica de músculos do ombro. 

A EMG averigua o sinal elétrico emanado pelo 

músculo em atividade, avaliando a ativação das 

unidades motoras, fornecendo informações 

importantes sobre a fisiologia muscular, e 

esclarecendo também as características anatômicas 

do músculo ou grupo muscular (BASMAJIAN; DE 

LUCA, 1985).  

A EMG estuda a atividade elétrica produzida na 

contração muscular por meio da ativação de 

unidades motoras, com isso faz-se necessário saber o 

conceito de unidade motora e como ocorre a 

contração e relaxamento muscular. 

Segundo De Luca (1997) a EMG pode ser 

aplicada para identificar o momento de ativação dos 

músculos, para a análise de força, e também na 

detecção da fadiga muscular. Ressalta-se que a EMG  

 
Fornece acesso fácil aos 

processos fisiológicos que 

faz com que o músculo 

gere força, produza 

movimentos e realize as 

inúmeras funções que nos 

permitem interagir com o 

mundo ao nosso redor (DE 

LUCA, 1997, p. 3). 

 

Dessa forma, a EMG tem sido amplamente 

utilizada para se compreender as funções e 

disfunções do sistema muscular durante o 

movimento humano. Este recurso tem possibilitado 

pesquisas em diversas áreas de interesse de 

profissionais da saúde, especialmente, os que têm 

como foco o movimento humano, explicam Ocarino 

et al. (2005). 

A EMG apresenta inúmeras aplicações, 

notadamente na clínica médica, para diagnóstico de 

doenças neuromusculares; na reabilitação, na 

reeducação da ação muscular (“biofeedback” 

eletromiográfico); na anatomia, com o intuito de 

revelar a ação muscular em determinados 

movimentos; e na biomecânica no sentido de servir 

como ferramenta indicadora de alguns fenômenos 

(AMADIO; SERRÃO, 2007). 

A EMG é muito importante para verificar 

possíveis lesões, pois compara a atividade elétrica 

do músculo em repouso e em contração, 

contribuindo para analisar o recrutamento de 

unidades motoras. Pode-se então aumentar a 

eficiência no treinamento físico, além de prescrever 

tratamentos específicos, por isso é bastante utilizada 

na fisioterapia, para a reabilitação (MALDONADO 

et al. 2005). 

A referida técnica, também, se tornou muito 

eficaz no auxílio de diagnósticos e tratamento de 

problemas musculares. Pode-se citar a sua aplicação 

na odontologia, especificamente no tratamento de 

disfunções temporomandibulares (MALTA, 2006). 

Malta (2006) aponta que um dos principais 

objetivos do tratamento utilizando eletromiografia é 

mostrar ao paciente o estado atual do músculo 

analisado e sua evolução durante o tratamento, até 

chegar a uma função satisfatória. 

A utilização da EMG é de grande relevância 

na detecção e averiguação da fadiga muscular, pois 

registra o potencial elétrico da unidade motora, 

obtendo através da emissão do sinal elétrico do 

músculo o estudo de sua função. A fadiga muscular 

pode ser designada a partir da amplitude do sinal 

eletromiográfico em função do tempo (SILVA; 

GONÇALVES, 2003; ASCENSÃO et al., 2003; 

GONÇALVES, 2006). 

A EMG identifica a fadiga muscular 

localizada por meio da amplitude em seu sinal, isso 

ocorre, pois, há um disparo crescente no 

recrutamento de unidades motoras para compensar 

as fibras musculares que fadigaram e perderam 

força. Ressalta-se também que a fadiga muscular nas 

fibras de tipo I (contração lenta) prolongam-se mais 

para a demonstração eletromiográfica 

(GONÇALVES, 2006). 

Nesse contexto o tema “Eletromiografia e a 

fadiga muscular” é relevante, pois na atualidade, a 

EMG vem sendo utilizada em diferentes áreas do 

conhecimento como “no estudo cinesiológico e 

neurofisiológico dos músculos superficiais, e 

aplicada por diversos profissionais da área da saúde 

com diferentes finalidades” (OLIVEIRA et al., 

2013, p. 1217). Assim, o registro da atividade 

eletromiográfica, contribui na melhora do 

rendimento na prática de exercícios físicos, evitando 

lesões musculares, auxiliando na identificação de 

doenças neuromusculares, e na reabilitação do 

indivíduo.  

Especialmente em relação à utilização da 

EMG na área da Educação Física, Gonçalves (2006, 

p. 1) salienta que esta técnica de monitoramento da 

atividade muscular 

 
[...] é utilizada como 

instrumento de medida do 

movimento humano, tem 

sido correlacionada com a 

força, o torque e as 

variáveis metabólicas 

assim como aplicada nas 

análises de velocidade de 

pedalada, da capacidade de 

resistência muscular, na 

verificação da 

especificidade e eficiência 

de métodos de treinamento 

e reabilitação, na 

quantificação da taxa de 

disparo de unidades 
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motoras e na identificação 

da fadiga muscular. 

 

Percebe-se assim, que a EMG é importante 

para definir métodos de treinamento e reabilitação, 

pois analisa o movimento humano ao observar e 

quantificar as unidades motoras ativas, facilitando a 

identificação da fadiga muscular (GONÇALVES, 

2006). 

Desse modo, considerando que muitos 

profissionais na área da Educação Física, ao 

concluírem a graduação, atuarão em academias ou 

como personal trainers, mais especificamente, com 

a musculação que 

 
 [...] é uma modalidade de 

exercício físico em que os 

músculos opõem-se a uma 

resistência ou força externa 

e é utilizada 

principalmente para o 

desenvolvimento de uma 

capacidade física 

denominada força” 

(MALDONADO et al., 

2008, p. 151). 

 

Podemos inferir que a EMG é muito 

importante quando na prescrição de treinamento 

físico, pois a “análise eletromiográfica leva em conta 

a ativação muscular nas diferentes fases do 

movimento e qual musculatura é mais ativada nos 

diferentes movimentos ou exercícios” 

(MALDONADO et al., 2008, p. 152). 

Ainda segundo os mesmos autores, pessoas 

de diferentes faixas etárias podem se beneficiar com 

a prática da musculação, também denominada por 

treinamento de força, treinamento com cargas, 

treinamento com pesos ou exercícios resistidos. 

Contudo, a diferença no trabalho a ser orientado pelo 

profissional de Educação Física será os objetivos 

que cada indivíduo buscará alcançar por meio da 

prática da musculação. Diante disso, os autores 

apontam para a necessidade dos profissionais da área 

de Educação Física se fundamentarem teoricamente 

nos conhecimentos da anatomia muscular, 

biomecânica do movimento, fisiologia do exercício 

e, mais especificamente, no conhecimento acerca da 

atividade elétrica dos músculos durante a realização 

dos exercícios de musculação para assim 

prescreverem um bom treinamento para cada 

indivíduo, considerando suas especificidades, bem 

como as precauções e contraindicações de cada 

exercício, além de qual musculatura estará sendo 

trabalhada em cada movimento. 

Percebe-se assim a necessidade de os 

professores das disciplinas específicas dos cursos de 

Educação Física trabalharem em suas aulas com 

aspectos e fundamentos da EMG e sua relação com a 

fadiga muscular. Mas será que os professores estão 

trabalhando com esse assunto? E os alunos 

compreendem a necessidade desse conteúdo para 

sua atuação profissional futura?  

A partir de tais indagações apresenta-se um 

questionamento central: Qual a compreensão dos 

alunos do Curso de Educação Física da Universidade 

Federal de Goiás-Regional Catalão (EF/UFG-RC) 

sobre a utilização da EMG no estudo da fadiga 

muscular? 

Diante o problema exposto a ser investigado, 

estabelecemos como objetivo geral: caracterizar a 

compreensão dos alunos do Curso de EF/UFG-RC 

sobre a utilização da EMG no estudo da fadiga 

muscular. E especificamente objetivamos: - 

Verificar o conhecimento dos alunos do Curso de 

EF/UFG-RC sobre a fadiga muscular; - Descrever a 

compreensão dos alunos do Curso de EF/UFG-RC 

sobre o conceito de EMG; - Identificar como os 

alunos do Curso de EF/UFG-RC compreendem a 

utilização da EMG no estudo da fadiga muscular; - 

Verificar a compreensão dos alunos do Curso de 

EF/UFG-RC acerca da importância do conhecimento 

sobre a utilização da EMG no estudo da fadiga 

muscular para a atuação do profissional de Educação 

Física. 

Observa-se que a mensuração dos diversos 

aspectos que interferem no trabalho muscular e nas 

articulações humanas, embora sejam muito 

importantes, apresentam muitas dificuldades no 

campo da Biomecânica. Nesse sentido a EMG, 

representa um método interessante, principalmente, 

na compreensão básica do sistema mecânico 

musculoesquelético humano e em processos de 

adaptações neuromusculares ao treinamento, explica 

Vilela Junior (2014). 

Verifica-se que há grande significância o 

estudo da atividade elétrica do músculo através da 

EMG, porém por ser um aparelho muito caro, 

raramente algum curso de Educação Física 

disponibiliza aos estudantes a experiência com o 

eletromiógrafo, como é o caso do Curso de 

Educação Física da UFG-RC. 

Nesse contexto, mediante os objetivos da 

pesquisa, este estudo tem enquanto relevância 

acadêmica e social, o intuito de difundir os 

conhecimentos relativos a EMG, utilizada 

especificamente no estudo da fadiga muscular, no 

campo da Educação Física. 

Por isso, ao delimitar o tema desse projeto de 

pesquisa, levou-se em consideração a grande 

relevância em difundir estudos que possibilitem aos 

acadêmicos e aos profissionais da área compreender 

o amplo espaço de utilização dessa técnica no campo 

da Educação Física. 

Neste sentido, espera-se através dessa 

pesquisa que, ao identificarmos a compreensão dos 

acadêmicos do curso de EF/UFG-RC, possamos 
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contribuir para que os mesmos despertem para essa 

área e possam ampliar seus conhecimentos a respeito 

do assunto. 

Portanto, a produção de conhecimento acerca 

da EMG é importante para cada vez mais divulgar e 

apresentar esse assunto que para muitos é 

desconhecido. Além de poder instigar a busca por 

um maior conhecimento nessa área, a qual abrange 

aspectos fisiológicos essenciais para uma boa 

atuação enquanto profissionais de Educação Física, 

dentre esses aspectos encontra-se os princípios da 

contração muscular, que é responsável pelo 

movimento humano. 

 

2. METODOLOGIA  
 

Tomando como ponto de partida o objetivo 

desta pesquisa - caracterizar a compreensão dos 

alunos do Curso de EF/UFG-RC sobre a utilização 

da EMG no estudo da fadiga muscular -, utilizamos 

como meio de investigação a pesquisa de campo do 

tipo exploratória e descritiva. A qual visa à obtenção 

de dados de forma direta com a população 

pesquisada, em que o pesquisador precisa ir ao 

espaço onde o fenômeno investigado está presente, 

na busca de uma percepção geral e aproximativa do 

objeto de estudo, sendo este até então pouco 

explorado, por fim descrevendo as características do 

objeto investigado, estabelecendo relações entre as 

variáveis existentes, podendo propiciar uma nova 

visão do fenômeno, aproximando-se das 

características das pesquisas exploratórias (GIL, 

2008). 

A pesquisa desenvolveu-se utilizando como 

população de estudo os alunos regularmente 

matriculados no Curso de Educação Física da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão 

nos três últimos períodos vigentes no segundo 

semestre de 2016 (4º, 6º e 8º períodos), sendo 

aproximadamente 22 alunos no 4º período, 27 alunos 

no 6º período e 32 alunos no 8º período, totalizando 

aproximadamente 81 alunos em nossa população. 

Verifica-se que não incluímos os alunos 

matriculados no 2º período do Curso de Educação 

Física em nossa população de estudo, pois 

acreditamos que até o momento da coleta de dados 

os mesmos não teriam cursado disciplinas que 

subsidiassem a discussão proposta em nossa 

pesquisa. 

A partir do universo definido, optamos por 

trabalhar com uma amostra não probabilística por 

acessibilidade, ou seja, houve uma escolha 

deliberada dos elementos da amostragem, em que 

selecionamos os sujeitos que tivemos acesso, sendo 

estes todos os alunos presentes em sala de aula no 

momento de aplicação do instrumento de coleta de 

dados, e que se dispuseram a participar da pesquisa, 

com isso obtivemos uma amostra de 

aproximadamente 40% da população. 

Como instrumento de coleta de dados utilizamos 

um questionário o qual foi aplicado com o objetivo 

de verificar a compreensão dos alunos do Curso de 

EF/UFG-RC sobre a utilização da EMG no estudo 

da fadiga muscular. 

Diante isso, o autor Gil (2008, p.121) define 

“questionário como a técnica de investigação 

composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações [...]”. 

O questionário foi formulado com cinco 

questões objetivas e discursivas, sendo este 

elaborado pela pesquisadora e aplicado a nossa 

amostragem de 40% da população, no segundo 

semestre do ano de 2016, especificamente no 

período matutino. Para a aplicação do questionário, 

solicitamos ao professor que estava ministrando a 

aula nos períodos correspondentes a população (4º, 

6º e 8º períodos) para que possamos apresentar a 

pesquisa a ser realizada, e conseguinte aplicação do 

instrumento de coleta de dados (questionário).  

Juntamente com o questionário, entregamos um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 

após a leitura de ambos, todos os alunos 

selecionados que propuseram a colaborar com o 

estudo, responderam e nos deram a devolutiva 

aproximadamente 15 minutos após a entrega. 

Após o recolhimento do instrumento de coleta 

de dados, decidimos analisar todos os questionários 

coletados, pois verificamos que haviam muitas 

questões não respondidas ou com curtas explicações, 

além de termos tido retorno de apenas 33 

questionários - 10 questionários no 4º período; 18 

questionários no 6º período; 5 questionários no 8º 

período - totalizando nossa amostragem de 40% da 

população de estudo. 

Os dados coletados foram analisados segundo 

uma abordagem quanti-qualitativa que segundo o 

autor Dalfovo (2008), a abordagem quantitativa 

utiliza de técnicas estatísticas, ou seja, é a 

mensuração através de números. Já a abordagem 

qualitativa busca verificar a relação entre objeto e 

realidade, obtendo diversas interpretações das 

particularidades do processo de pesquisa.  

Compreende-se então que a abordagem quanti-

qualitativa tem como base ambos os fundamentos, 

ou seja, um irá complementar o outro, onde se usa 

tanto dados estatísticos, quanto interpretação da 

realidade para assim se obter a análise mais ampla 

possível dos dados recolhidos. 

Em nossa análise optamos por apresentar os 

sujeitos da amostra pelas iniciais dos nomes, com o 

intuito de manter o sigilo da identidade dos 

indivíduos que participaram de nossa pesquisa. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Esta pesquisa ainda não apresenta resultados, 

devido se encontrar em fase de análise dos 

dados. Até o momento foi realizada a coleta de 

dados e iniciada a análise, contudo não é possível 

ainda apresentar resultados preliminares. 

A conclusão e defesa do Trabalho de 

Conclusão de Curso estão previstas para o final 

do segundo semestre de 2017. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Observamos a partir da revisão de literatura que 

a EMG pode prevenir e tratar lesões 

musculoesqueléticas, a qual irá analisar como as 

fibras musculares se comportam em repouso e no 

exercício físico, obtendo essa resposta por meio do 

sinal elétrico. 

Para a utilização da EMG é necessário dominar 

os mecanismos biomecânicos e fisiológicos 

correspondente ao potencial de ação na contração 

muscular, além de ter o conhecimento sobre algumas 

limitações em sua aplicação, para assim diminuir as 

chances de erro ao analisar os resultados.   

Nesse sentido, verificamos a necessidade de tais 

conhecimentos se fazerem presentes na formação 

acadêmica dos alunos de Educação Física.  
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Resumo: Para se atender critérios de durabilidade é importante observar questões do processo construtivo das 

estruturas de concreto armado, como montagem das peças, concretagem, desforma e cura. A cura do concreto 

é o conjunto de medidas tomadas para evitar a evaporação da água de amassamento do concreto, garantindo a 

eficiência do processo de hidratação do cimento.  Este é um estudo de revisão sistemática de referências feito 

nas bases de dados Scielo e CAPES, cujos descritores são cura e concreto. Objetivou-se buscar trabalhos 

realizados na área da engenharia civil sobre os métodos de cura e suas influências nas propriedades de 

concreto. Os trabalhos foram caracterizados por ocorrência nas áreas de conhecimento. Buscou-se definir os 

critérios para a escolha do processo de cura a ser realizado nas obras de construção civil de acordo com a 

forma do elemento estrutural e como esta escolha influencia as propriedades do concreto no estado endurecido. 

Por fim, foi feita uma proposição para continuidade desta pesquisa, que busca encontrar a relação entre o 

método de cura e a resistência a compressão de corpos de prova de concreto convencional.  

 

Palavras-chave: Cura. Concreto. Técnicas. Propriedades.
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A cura do concreto é um procedimento 

fundamental para as reações de hidratação do 

cimento. Segundo Bauer (2001) e Mehta e Monteiro 

(2008), a cura do concreto é o conjunto de medidas 

tomadas para evitar a evaporação da água de 

amassamento do concreto e envolve uma combinação 

de fatores como o tempo, umidade e temperatura, 

consideradas a partir de início do lançamento do 

concreto nas formas. Deve-se evitar a perda de água 

pois ela é necessária para que as reações de hidratação 

do cimento se completem, caso contrário, os vazios 

deixados causarão esforços de retração hidráulica que 

comprometerão várias das propriedades desejadas do 

concreto.  

A NBR 14.931 Execução de estruturas de 

concreto - Procedimento (ABNT, 2014) indica que 

todos os elementos de concreto devem ser protegidos 

de agentes prejudiciais até que atinjam 

endurecimento satisfatório com o objetivo de evitar a 

perda de água e assegurar que a superfície tenha 

resistência adequada. Já a NBR 12.655 Concreto de 

cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – 

Procedimento (ABNT, 2015) indica que elementos 

estruturais de superfície como lajes e pavimentos 

devem ser curados até que atinjam a resistência 

característica à compressão (fck) de 15 MPa. Com este 

fck, estes elementos são capazes de resistir as tensões 

internas de retração por secagem, e evitar a 

aparecimento fissuras que comprometem a 

estanqueidade da estrutura.  

Apesar da NBR 14.931 (ABNT, 2014) 

recomendar que a cura seja feita em todos os 

elementos de concreto, ela é realizada nas obras de 

construção civil predominantemente sobre elementos 

de superfície, que são os que tem maior área 

superficial em relação ao volume, e, consequente 

estão mais propensos a sofrer a perda da água de 

amassamento. Segundo Vaz e Silva (2016), numa 

pesquisa realizada na cidade de Goiânia – GO, 30% 

das obras não souberam informar nenhum parâmetro 

técnico para escolha do tempo de cura e que 60% não 

fazem diferenciação nos procedimentos de cura de 

acordo com o tipo de concreto utilizado. Esta revisão 

tem por objetivo analisar os métodos de cura usados 

nas estruturas de concreto convencional  

A cura adequada é fundamental para que o 

concreto alcance o melhor desempenho, 

proporcionando uma redução de sua porosidade, 

contribuindo para aumentar a durabilidade das 

estruturas (BARDELLA et al, 2005). 

Devido a importância da cura e seus requisitos 

para a garantia de estruturas de concreto duráveis, o 

trabalho tem como objetivo fazer uma investigação 

teórica dos tipos de cura e suas influências nas 

propriedades mecânicas do concreto para seu estado 

endurecido. Além de verificar as suas modalidades 

em função do tipo de peça estrutural. 
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Neville (2011) indica que grande parte dos 

problemas relacionados a durabilidade das estruturas 

de concreto está relacionado as mudanças nas 

propriedades do cimento para torna-lo mais fino, e 

alcançar maiores resistências nas primeiras idades. A 

retirada precoce das formas expõe as superfícies 

verticais ao meio ambiente com idades muitos jovens. 

A não cura destas superfícies torna-as porosas e 

suscetíveis a penetração de fluidos que podem corroer 

a armadura, comprometendo a estrutura. Portanto 

esse trabalho se justifica no âmbito da avaliação dos 

processos de cura e sua influência no processo 

produtivo de estruturas de concreto armado. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Este é um estudo de revisão sistemática 

descritiva, desenvolvido com produção cientifica 

indexada nas bases de dados SCIELO e CAPES que 

enfocam a cura e concreto como descritores 

nucleares. A revisão sistemática tem a função de 

identificar os estudos sobre um tema, aplicando 

métodos explícitos e sistemáticos de busca, para 

avaliar a quantidade e validade destes estudos. Foram 

levantados artigos entre os anos de 2002 e 2017. 

A busca se restringiu a artigos que continham em suas 

descrições as palavras “cura” e “concreto” e 

classificados dentro da área temática “Engenharias”. 

Com o objetivo de analisar o enfoque do estudo da 

cura a elementos de concreto utilizados na construção 

civil foi utilizado o filtro “engenharia civil” nas duas 

bases. Vale ressaltar que foram analisados somente 

artigos de periódicos revisados por pares. Prosseguiu-

se separando os artigos por área temática e frequência 

de aparecimento.  

A seleção dos artigos para a revisão foi feita após 

a leitura e análise dos títulos e resumos, incluindo 

apenas trabalhos que tinham ligação direta com o 

tema proposto. 

Além da análise sistêmica realizada, foi exposto 

uma revisão bibliográfica sobre a cura do concreto e 

seus diversos formatos.  

Para continuidade desta pesquisa pretende-se 

estender a investigação sistémica para outros bancos 

de dados que considerem outros tipos de referências 

cientificas, como o banco de teses e dissertações. 

Sobre a cura ainda pretende-se fazer uma 

investigação experimental baseada nos ensaios de 

compressão descrito pela NBR 5738 Concreto - 

Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-

prova, afim de investigar a influência da cura na 

avaliação da resistência característica a compressão 

do concreto. 

 

3. RESULTADOS 

 

A busca realizada nas bases referidas resultou 

num total de 73 trabalhos que continham em sua 

descrição as palavras cura e concreto. Destes, 33 

diretamente relacionados a área temática da 

Engenharia Civil. Na base de dados SCIELO foram 

encontrados 41 trabalhos e destes, 13 relacionados 

diretamente a engenharia civil, 31,70% do total. Na 

base de dados CAPES foram encontrados 35 

trabalhos e destes, 20 relacionados a engenharia civil, 

57,14% do total.  

Os artigos foram agrupados por frequência de 

aparecimento na área temática na Tab. 1.  

Tabela 1. Frequência dos trabalhos sobre cura do 

concreto caracterizados pelas áreas do conhecimento 

 

Base de 

dados 
Nº Áreas Frequência 

 
 

 
Engenharia Civil 13 

  
Ciências dos 

materiais 
12 

SCIELO 41 

Tecnologia de 

construção 

e edificações 

8 

  Arquitetura 4 

  Metalurgia 3 

  
Ciência dos 

polímeros 
1 

  Civil Enginnering 20 

CAPES 35 Architecture 11 

  Concrete 4 

TOTAL 76   

 

 

4. DISCUSSÃO  
 

A análise dos trabalhos mostra que a cura tem 

sido objeto de estudos de várias áreas de 

conhecimentos que englobam não só a engenharia 

civil, como também áreas relacionadas como ciência 

dos materiais, arquitetura e metalurgia. Isso se deve 

ao fato de o concreto ser o material de construção 

mais utilizado no mundo (METHA E MONTEIRO, 

2006), e a cura, indispensável no seu processo 

construtivo. 

Dentro da engenharia civil, os trabalhos se 

dividem em dois grupos principais. Os que discutem 

formas de otimizar o processo de cura para as novas 

necessidades do mercado, como na fabricação de pré-

moldados e paredes de concreto, com enfoque na 

análise financeira e os que abordam a sua influência 

nas propriedades mecânicas de concretos fabricados 

com adições minerais como resíduos industriais, 
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cinza de casca de arroz e fibras de polipropileno 

(PEREIRA et al., 2015).  

A cura é um procedimento de controle 

tecnológico indispensável para que concreto alcance 

as propriedades de resistência e durabilidade 

necessárias. Ela pode ser feita de muitas formas 

diferentes. A seguir serão discutidos os principais 

tipos de cura utilizados na construção civil, de acordo 

com os trabalhos selecionados.   

 

4.1  Tipos de Cura  

Aqui serão descritos alguns dos tipos de curas 

mais encontrados na bibliografia geral sobre o 

assunto e os tipos mais utilizados em obras. 

4.1.1 Cura Úmida 

 

A cura úmida é o tipo de cura mais utilizado nas 

obras de construção civil. O processo consiste em 

manter a superfície do concreto úmida por meio da 

aplicação de água na sua superfície, manter o 

concreto coberto com água ou totalmente imerso para 

evitar perda da água de amassamento e possui 

algumas variações. Normalmente o processo é 

executado de forma manual por um operário da obra 

e não conta com nenhum controle durante a sua 

execução. O processo pode ser executado com uso de 

uma lâmina d’água sobre a superfície do concreto 

(para elementos como lajes e pavimentos). É comum 

a construção de barreiras de argamassa em volta do 

elemento que servem como barreiras para o 

represamento da água. Uma outra variação é o uso de 

aspersores manuais (mangueiras, regadores) ou 

automáticos (pivôs) para umedecer a superfície do 

concreto em intervalores regulares. Os pivôs se 

mostram uma alternativa interessante de ponto de 

vista técnico e financeiro pois podem operar 

automaticamente nos períodos em que não há 

operários na obra. Um estudo feito num edifício 

residencial na cidade de Goiânia mostrou que este 

sistema pode levar a uma economia de até 93% em 

relação ao sistema manual (SISTEMA...,2011). A 

combinação destes métodos com o uso mantas de 

lona, tecidos ou papelão que retém parte de água 

aplicada diminuindo o intervalo entre as aplicações é 

indicado para aumentar a eficiência do processo.  

 

4.1.2 Cura Química 

 

A cura química surgiu da necessidade de realizar 

a cura em obras em que se tinha grande superfície de 

concreto, como pavimentos, pátios e edifícios de 

parede de concreto. Ela consiste na aplicação de uma 

membrana impermeável de material polimérico na 

superfície do concreto que impedirá a evaporação da 

água de amassamento. As principais vantagens são a 

rápida aplicação e grande eficiência em comparação 

aos outros de cura, já que só é necessária aplicar a 

membrana de polímero uma vez. A principal 

desvantagem é que é necessária a remoção da 

membrana para melhor aderência das camadas de 

revestimento posteriores, como tintas e revestimentos 

cerâmicos. Este processo pode ser realizado com o 

uso de uma escova metálica. Estruturas em concreto 

armado submetidas ao processo de molhagem 

constante por três dias e, após esse período, 

submetidas à cura química apresentaram desempenho 

(resistência à compressão e ao ataque de agentes 

agressivos) superiores àquelas que foram submetidas 

ao processo de cura química ainda quando o concreto 

estava no estado fresco. Isso mostra que o uso 

combinado das técnicas de cura pode ser mais eficaz 

que o uso individual (PEINADO, 2013). 

 

4.1.3 Cura Térmica 

 

A cura térmica é utilizada quando existe a 

necessidade de acelerar o processo de hidratação do 

cimento para obter resistências maiores nas primeiras 

idades. É comum o uso deste recurso em fábricas de 

elementos pré-moldados de concreto, devido aos 

prazos curtos entre o pedido e entrega dos produtos. 

O processo consiste em curar os elementos em estufas 

onde a temperatura e a umidade relativa do ar são 

controladas de forma a evitar a evaporação de água 

do concreto. Palma et al (2012) demonstra um ganho 

de resistência de 72% aos 3 dias e 60% aos 7 dias em 

relação a cura natural para blocos de concreto 

moldados com o mesmo traço. 

 

4.2 Escolha do Processo de Cura e sua Influência 

nas Propriedades do Concreto Endurecido 

 

A escolha de tipo de cura a ser executada nas 

construções de concreto deve ser feita após análise de 

fatores como temperatura ambiente, uso da 

construção e características de forma dos elementos 

moldados. 

As reações de hidratação do concreto de cimento 

Portland são responsáveis por lhe conferir resistência. 

A velocidade que estas reações ocorrem estão 

relacionados a finura do concreto utilizado e a 

temperatura de reação. Por questões de ordem 

financeira, é importante que o concreto ganhe 

resistência rapidamente nas primeiras idades para que 

seja possível fazer a desforma das peças, e diminuir o 

custo final da obra. Em ambientes de clima frio, deve-

se proteger o concreto do congelamento com o uso de 

mantas térmicas. Para temperaturas até 15 ºC, o 

concreto tem um ganho tardio de resistência a 

compressão necessária para a desforma. Uma forma 

de mitigar este problema é fazer a cura com vapor de 

água, já que o aumento de temperatura acelera o 

ganho de resistência do material. Em ambientes de 

clima quente e seco, o concreto ganha resistência de 

forma rápida, mas sofre com a perda de água para o 
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ambiente. A cura tem o papel principal de evitar a 

perda desta água (METHA E MONTEIRO, 2006). 

 

4.2.2 Cura em Elementos de Barra 

 

Elementos esbeltos como pilares e vigas possuem 

área superficial pequena em relação volume, e por 

isso estão menos propensos aos problemas com 

retração hidráulica. Em obras verticais de concreto é 

comum que a construção de um novo pavimento 

esteja limitada ao tempo em que a laje do pavimento 

inferior leva para alcançar a resistência necessária 

para a retirada das escoras. As principais alternativas 

para fazer cura nestes elementos é retardar a retirada 

das formas, já que elas evitam a perda de água na sua 

superfície de contado ou fazer a cura química.  

 

4.2.3 Cura em Elementos de Volume 

 

A cura em elementos de volume como blocos de 

fundação, sapatas e peças pré-moldadas de concreto 

seguem recomendações de cura parecidas aos 

elementos de barra. Em obras de grande porte, a cura 

úmida acaba por ser tornar mais cara em relação a 

cura química devido aos ciclos de molhagem para o 

grande número de elementos de concreto a serem 

curados (ZEMAJTIS, 2014). Para elementos menores 

como alvenaria estrutural ou de vedação em blocos de 

concreto, onde também existe a necessidade de rápido 

ganho de resistência nas primeiras idades o uso de 

estufas para a cura térmica mostrou os melhores 

resultados (BRITO, 2013). 

 

4.2.4 Cura em Elementos de Superfície 

 

Elementos de superfície são os mais propensos a 

sofrer a perda de água de amassamento do concreto 

para o ambiente. Pode-se dividir os elementos de 

superfícies em dois grupos: elementos horizontais e 

elementos verticais. Nos elementos horizontais como 

lajes e pavimentos, as formas cobrem as laterais e o 

fundo da estrutura, deixando a região superior 

exposta ao ambiente. Para evitar a perda de água pela 

região superior a forma mais indicada é a cura úmida 

com uso de mantas, como explicado em 4.1.2. Para os 

elementos verticais como muros de contenção ou 

edifícios de parede de concreto, o método mais 

indicado é a cura química, devido à dificuldade de 

aplicar a cura úmida numa superfície tão grande e a 

impossibilidade de usar a cura térmica. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 

SUGESTÕES 

Este estudo de revisão sistemática permitiu reunir 

e analisar informações sobre os processos de cura do 

concreto. Foi verificado que a maior parte dos estudos 

foram realizados nos últimos 15 anos, um período 

curto se considerarmos a importância do tema, e que 

o concreto tem sido utilizado com principal material 

de construção em todo o mundo no último século. 

Verificou-se também um crescimento no número 

de trabalhos relacionados a incorporação de materiais 

alternativos no concreto convencional, que, em 

conjunto com a cura, tem a função de atenuar efeitos 

da retração hidráulica, que ainda é um problema para 

obras em que se usa grande volume de concreto, 

como por exemplo, no trabalho de Pillar e Reppete 

(2015) que concluíram que a adição de fibra de 

polipropileno tem ação efetiva na redução da perda de 

água de evaporação e encolhimento do concreto. 

Conforme verificado na revisão percebe-se que a 

cura tem um fundamental papel na avaliação da 

durabilidade de uma estrutura de concreto armado. 

Devido a evolução no processo de fabricação que 

tornou o cimento Portland fino, o que favorece 

processo de retração hidráulica, causando fissuras no 

concreto endurecido e prejudicando a durabilidade 

(NEVILLE, 2011). 

Como sugestão para continuação desta pesquisa 

pretende-se avaliar a resistência mecânica de corpos-

de-prova de concreto submetidos a diversas 

condições cura encontradas na revisão. Inicialmente 

propõem-se as seguintes condições cura. 

 

a) Corpo de prova 100% imerso; 

b) Corpo de prova em posição vertical 50% imerso; 

c) Corpo de prova em posição horizontal 50% imerso; 

d) Corpo de prova com aspersão de água diária; 

e) Corpo de prova com aspersão de água diária 

envolto com manta úmida; 

f) Corpo de prova submetido a cura química; 

g) Corpo de prova submetido a cura ao ar livre. 

 

A análise da resistência dos corpos de prova 

submetidos as diferentes técnicas de cura permitirá 

definir a técnica mais indicada, após análise 

econômica, a ser utilizada nas obras de concreto 

convencional.  
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar características formadoras em um Estágio Específico 

Supervisionado em um Curso de Psicologia de uma Instituição Particular de Ensino Superior do Município de 

Catalão-Goiás. Para tal, utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica a respeito da relevância com campo do 

estágio no momento da formação profissional de alunos de graduação em Psicologia. Evidenciou-se com o 

estudo a necessidade de intervenção prática proposta pelo referido estágio no processo de formação do 

psicólogo.  
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1. INTRODUÇÃO 
Este artigo tem por objetivo explicitar sobre as 

características do estágio específico supervisionado 

do curso de Psicologia do Centro de Ensino Superior 

de Catalão – CESUC.  Utilizou-se como método uma 

pesquisa bibliográfica a respeito do campo de estágio. 

No estágio, os alunos de Psicologia intensificam 

seus conhecimentos teóricos de forma prática a partir 

dos atendimentos a população na Clínica-Escola, que 

é realizado desde o estágio básico supervisionado.  

A partir desse momento, o aluno aprofunda em 

uma das duas perspectivas disponíveis: Psicanálise ou 

Terapia Cognitivo-Comportamental. O foco deste 

trabalho é apresentar as postulações teóricas que o 

discente de Psicologia desenvolve a respeito da 

Psicanálise.  

 

1.1 A Psicoterapia de abordagem psicanalítica e o 

campo de estágio.  
 

Segundo Cordiolli (2008, p.19), para a realização 

de uma psicoterapia é importante que o indivíduo seja 

treinado e capacitado com meios e técnicas 

psicológicas, a fim de estabelecer uma relação 

profissional com o paciente e minimizar sintomas 

apresentados. A Psicanálise, método criado por 

Sigmund Freud no século XX para tratamento de 

psicopatologias, é uma abordagem psicoterápica 

utilizada por profissionais com técnicas e meios para 

investigar as causas sintomáticas dos sujeitos (tantos 

infantis, quanto adultos).  

Os alunos do oitavo período do curso de 

Psicologia do Centro de Ensino Superior de Catalão - 

Cesuc, a partir do estágio, são orientados e 

supervisionados quanto a aplicação das técnicas 

psicoterápicas de ênfase psicanalítica, investigam as 

demandas dos pacientes em contexto clínico, 

buscando compreender a história primitiva, ou seja, 

primeiros anos de vida do paciente, identificações, 

resistências, transferências e interpretações. 

Nesse sentido, cabe ressaltar as questões teóricas 

importantes para a teoria psicanalítica: relação 

psicoterapeuta, transferência e interpretação.  

Torna-se importante salientar que os alunos que 

iniciam o oitavo específico supervisionado do Curso 

de Psicologia já iniciaram atividades de intervenção 

na Clínica-escola a partir do estágio básico 

supervisionado e, portanto, já mantém contato com 

questões práticas que envolvam o cotidiano 

profissional do psicólogo de uma maneira geral.  

  

1.2.  Psicanálise: questões centrais  

  

A psicanálise, enquanto perspectiva de 

intervenção, possui características clinicas e técnicas 

próprias para sua aplicação psicoterápica. O principal 

objeto de estudo é o inconsciente e busca a 

compreensão das estruturas de personalidade: 

neurose, psicose e/ou perversão.  

O paciente procura a psicoterapia com uma 

demanda inicial que se apresenta de forma 

verbalizada, tal demanda vai se modificando ao longo 

do tempo, possibilitando o surgimento de questões 

latente que irão nortear o tratamento.  

A demanda latente está associada com o que 

mobiliza o paciente de forma subjacente e/ou 

inconsciente. Nesse momento, é importante que o 

psicoterapeuta possua manejo teórico e técnico 

referente a Psicanálise para compreender as nuances 

de cada caso atendido e assim, por consequência, 

minimizar o sofrimento apresentado pelo sujeito ou 

fazer com que o mesmo consiga ressignificá-lo.  

Para a realização da psicoterapia de ênfase 

psicanalítica, segundo Cordiolli (2008), é necessário 
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que a estrutura do Ego (o próprio Eu) esteja 

preservada, ou seja, o paciente precisa falar sobre si, 

sua história, suas relações, etc. Durante esse processo, 

o paciente pode apresentar resistências e impor 

dificuldades para a intervenção.  

Segundo a Teoria da Psicanálise, o sujeito 

deverá apresentar uma interação com a realidade 

externa, mesmo que a compreensão das situações seja 

atravessada por fantasias constituídas ao longo de 

suas vivencias. O campo da fantasia é constituinte do 

paciente e é lido pelo psicoterapeuta dessa forma. A 

realidade do meio externo e a fala do paciente 

(fantasiosa) são importantes para a técnica da 

Associação Livre, formulada por Freud (1913), para 

que o paciente fale tudo que lhe vier a mente, sem 

auto censuras.  

Nesse sentido, pode-se dizer que a 

psicoterapia psicanalítica é indicada para transtornos 

mentais leves pois os pacientes poderão apresentar 

linguagem, pensamento e abstração com mais 

coerência com a realidade.  

Os casos mais graves poderão ser 

operacionalizados pela psicanálise a partir de 

trabalhos psicossociais em CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial) e em conjunto com tratamentos que 

envolvam a utilização de psicofármacos (por 

profissionais da psiquiatria).  

  Após esses momentos iniciais de sessões e 

transformação da demanda manifesta em latente, os 

pacientes começam a desenvolver com mais afinco o 

processo da aliança terapêutica. A aliança terapêutica 

é o momento pela qual psicoterapeuta e paciente 

alicerçarão o tratamento. Ele se dá logo nos primeiros 

contatos, contudo, é da força dessa relação que o 

processo poderá apresentar êxitos ou não.  

Esse momento de confirmação do vínculo 

propicia o surgimento da Transferência, conceito 

fundamental na teoria psicanalítica. Segundo Ocariz 

(2001, p. 09), com o estabelecimento da 

Transferência (qualidade do vínculo) o sintoma que 

surge através da fala do paciente vai tomando forma 

e consistência e se mostra com maior nitidez.  

De acordo com Shultz (1975), a 

transferência é também uma arma no tratamento a ser 

utilizada pelo psicanalista/psicoterapeuta. 

Compreende-se que o paciente irá transferir para a 

figura do psicoterapeuta, sentimentos e projeções 

vivenciadas em um período mais primitivo da vida 

(FREUD, 1912). Assim, o tratamento então deverá 

ser compreendido como uma possibilidade de 

ressignificar sentimentos que já haviam sido 

experimentados.  

Partindo desse período nas sessões, o 

psicoterapeuta poderá intervir nas demandas do 

paciente através das interpretações. As interpretações 

do psicanalista/psicoterapeuta são fornecidas ao 

paciente em forma de devolutivas e podem se dar à 

qualquer momento da fala do paciente, afim de causar 

um insight (tomada de consciência) no conteúdo 

verbalizado (através da linguagem) que o paciente 

está relatando.  

O psicoterapeuta deverá compreender não 

somente o que é dito no campo da consciência mas 

também nas entrelinhas daquilo que é dito. Freud 

(1924), acreditava na existência de conflitos 

psíquicos com relação aos impulsos humanos e as 

regras sociais que regem a sociedade.  

Dessa forma, os impulsos mais instintivos 

(posteriormente modificados para pulsão) 

determinavam as satisfações libidinais dos sujeitos e 

determinavam os pensamentos, comportamentos e os 

sonhos. Freud (1924), mostra que tais necessidades 

surgem de diversas maneiras, disfarçadas, pois nem 

sempre se tem consciência dos desejos, que deveriam 

estar reprimidos no inconsciente.  

Os desejos libidinosos são, de acordo com 

Freud (1924) originados através da sexualidade 

infantil. Para o médico, a sexualidade infantil (não 

associada a genitália, mas sim a energia sexual que 

nos move à um caminho de satisfação/realização 

pulsional) e a função das relações parentais (interdito 

e permissividade) compõem a constituição do sujeito 

emergido na cultura e na linguagem.  

Nesse sentido, o desenvolvimento saudável 

do sujeito estará disposto a partir do desenvolvimento 

psicossexual (fases que o sujeito passa ao longo da 

vida) e ao Complexo de Édipo. A angústia de 

castração, experienciada pela criança por volta de 

cinco anos de idade, de maneira inconsciente, irá 

delinear a forma como o sujeito se posiciona. O 

posicionamento do sujeito (através do Complexo de 

Édipo) irá delinear a estrutura de personalidade pela 

qual o adulto vivencia.   

Assim, o psicoterapeuta, deverá ser capaz de 

identificar a estrutura de personalidade do paciente, 

somando com as questões apresentadas ao longo das 

sessões realizadas. As questões diagnósticas e 

prognósticas surgem a partir desse contato. Advém da 

posição do psicoterapeuta o manejo teórico e técnico 

para que não ocorra a confusão de papéis ou mistura 

de demandas no setting psicoterápico.  

O desafio da Psicanálise é fazer com que o sujeito 

consiga ressignificar suas vivências, sentimentos, 

modos de funcionamento, a fim de não repetirem 

práticas que lhe auto prejudiquem. Em nível 

psicológico, pode-se dizer que a minimização de 

sintomas é a meta a ser atingida pelo psicoterapeuta 

que propõe a psicoterapia de ênfase psicanalítica.  

O estudante de Psicologia que está em formação, 

deverá apreender no período do estágio o manejo de 

tais técnicas correlacionadas com a teoria. Compete 

aos professores supervisores "verificar pessoalmente 

a capacitação técnica de seu estagiário, 

supervisionando-o e sendo o responsável direto pela 

aplicação adequada dos métodos e técnicas 
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psicológicas e pelo respeito à ética profissional" 

(Conselho Federal Psicologia, 1999, p. 22).  

Por isso, ao se falar de estágio, não se pode deixar 

de discutir os conceitos de competência e habilidade, 

tendo em vista que, em geral, são indicados como 

sinônimos. Segundo Dultra e Bastos (2009), o 

conceito de competência é polissêmico, isto é, tem 

múltiplos significados e pode ser visto em diferentes 

níveis, do indivíduo às organizações. 

Independentemente do tipo de competência, o 

conceito está ligado a um determinado contexto e 

espaço temporal.  

Entende-se por competência profissional a 

qualificação como um conjunto de saberes 

necessários para o exercício de uma profissão, para 

que seja possível o desempenho de uma tarefa 

específica num determinado contexto de forma 

adequada. Para tanto, o psicólogo deve ser capaz de 

combinar habilidades na operacionalização das 

tarefas e de utilizar conhecimentos teóricos e práticos 

diante de sua realidade (DULTRA; BASTOS, 2009). 

 

2. METODOLOGIA  

 

O presente estudo teve como método a Pesquisa 

Bibliográfica. A pesquisa bibliográfica consiste em 

um método de pesquisa que reúne informações e 

levantamento de dados acerca da investigação 

proposta. Essa forma de pesquisa se limita ao tema 

discutido pelo pesquisador.  

Em geral, durante o processo de levantamento de 

dados, o pesquisador analise fontes, tais como: 

artigos, livros, documentos, e que realize produções 

textuais referentes a aquele conteúdo.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O discente do curso de Psicologia que iniciará o 

estágio específico supervisionado, irá experienciar de 

forma prática o processo psicoterápico e conseguirá 

identificar quais são as vitórias e dificuldades 

inerentes aos atendimentos, em prol da superação de 

tais barreiras que surgirem e adquirir conhecimento. 

Com relação a psicoterapia de ênfase psicanalítica, de 

acordo com o estudo e através da metodologia 

utilizada, resultou-se na concepção de que o discente 

deverá aprofundar na questão da transferência e 

intervenção, interpretação e sigilo profissional. 

Para realizar a interpretação no setting 

psicoterápico, é necessário domínio de conteúdo. 

Torna-se importante, nesse sentido, conceber as 

instâncias psíquicas: Id, Ego e Superego e suas 

principais funções na vida do analisando. Investigar 

sobre a história de vida do sujeito e como se deram as 

relações parentais do mesmo. Como o paciente lida 

com aquilo que lhe interdita e como se deram as 

manifestações de seus mecanismos de defesa.  

Os sonhos também deverão ser investigados pelo 

psicoterapeuta (discente), pois revela a forma de 

apresentação do conteúdo reprimido que encontra 

vazão para ser expressado (por parte da fala do 

paciente). Outras maneiras de ter contato com uma 

manifestação inconsciente está na linguagem e nas 

expressões que o paciente poderá apresentar de 

maneira repetitiva, como o ato falho e os chistes. 

Conteúdos inconscientes parecem não fazer sentido 

para o paciente, por isso é necessário que a linguagem 

do psicoterapeuta (discente) seja acessível ao nível da 

verbalização do paciente.  

É a partir das interpretações que o paciente recebe 

do psicoterapeuta que terá condição de compreender 

aquilo que antes não fazia sentido na consciência. 

Para auxiliar nesse processo, o estagiário terá que 

cumprir com questões éticas que estejam em voga nos 

atendimentos. 

 Conteúdos mencionados ao longo das sessões, 

devem ser resguardados pelos psicoterapeutas e não 

poderão ser replicados com outras pessoas.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

Conclui-se, com este trabalho, que o estagiário 

em formação em Psicologia deverá experienciar o 

processo de atendimento com objetivos e 

compromissos, buscando investir sua técnica e 

aperfeiçoamento da teoria e prática profissional.  

O objetivo da psicoterapia psicanalítica é 

fortalecer o paciente, fazer com que através da 

relação, consiga ser mais autônomo. Além disso, o 

paciente inicia entendimento sobre os sintomas que 

lhe afligem, percebendo com mais consciência as 

dinâmicas relacionais a qual ele se submete.  

As condições de repetição e posicionamentos 

encarados pelo paciente farão com que o mesmo 

repense e ressignifique suas condutas, causando 

melhorias ou prejuízos em sua vida.  

A figura do psicoterapeuta-estagiário é figura 

importante no processo de atendimento à população e 

de busca para a minimização de sintomas, mas não é 

determinante que o mesmo ocorra, pois depende da 

dinâmica afetiva desses sujeitos atendidos. Somente 

a relação transferencial (contextualizada com a 

psicanálise), o domínio teórico e a aquisição da 

técnica são capazes de propiciar melhora no quadro 

de pacientes que procuram o auxílio psicoterápico da 

Clínica-Escola.  
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 Resumo: O propósito deste trabalho é abordar a gestão de marketing das empresas DC COMICS e Marvel 

comparando o que leva cada uma ao sucesso de suas produções. Para isso, este artigo leva em consideração as 

estratégias sensoriais, a utilização de mídia, o boca- boca e as técnicas utilizadas por cada empresa para superar 

as expectativas dos clientes. Para tanto, foi realizado pesquisa bibliográfica em livros, trabalhos científicos, 

revistas e sites na Internet. Como resultados, verifica–se que ambas empresas são extremamente conhecidas pelo 

seu trabalho, alcançando seus objetivos com técnicas e estratégias de negócio por meio da criação e 

desenvolvimento de conteúdos que satisfazem as necessidades de seus clientes. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

DC comincs e Marvel são duas empresas que 

surgiram basicamente no mesmo período, por volta 

da década de 1930, ambas no seguimento de 

entretenimento, são as maiores companhias ligadas à 

produção de histórias em quadrinhos, programas de 

televisão, convenções de fãs, dentre outros. 

Certamente todos já ouviram falar e já assistiram 

alguma de suas produções, o Marketing utilizado 

pelas empresas e suas histórias já conquistaram 

públicos de todas as idades.  

A produção de histórias de super heróis 

alcançou espaço no gosto das pessoas, a contribuição 

dos cinco sentidos para esta expansão é um dos 

fatores importantes que ajudaram na propagação do 

mundo nerd, são produtos cinematográficos com 

auto poder sonoro, imagens com qualidade 

surpreendentes, objetos de desejos com vários 

personagens e figurinos, e, na maioria das vezes, 

quando vamos assistir um filme no cinema não 

podemos esquecer da pipoca e um refrigerante para 

acompanhar, e melhor ainda, quando vem em um 

balde personalizado do herói. 

Segundo Kotler e Armstrong (2006), o 

Marketing envolve a identificação e satisfação das 

necessidades humanas e sociais. Diante disso, as 

organizações investem cada vez mais em planos de 

marketing que envolvam constante inovação para 

manter os clientes atuais e, também, explorar novos 

mercados.  

No universo de heróis a inovação de 

personagens no cinema e na história em quadrinhos 

é um diferencial que pode levar a uma vantagem 

competitiva. Para Kotler (2000, p.33), “o produto ou 

oferta alcançará êxito se proporcionar valor e 

satisfação ao comprador-alvo”, isso pode ser 

verificado quando o consumidor passa a consumir e 

preferir determinado produto e/ou serviço perante as 

diversas ofertas existentes. 

Para tanto, os planos de Marketing devem usar 

estratégias que consigam influenciar o 

comportamento do consumidor e sua decisão de 

compra. É nessas circunstâncias que as mídias 

sociais se tornam ferramentas importantes para os 

desafios atuais.  

Anderson (2006) destaca que a Internet rompeu 

os limites das prateleiras das organizações e que 

agora é possível encontrar literalmente todos os tipos 

de produtos na web. Turban e King (2004) explica 

que os benefícios deste tipo de estratégia são: o 

crescimento do mercado, diminuição dos custos, 

acréscimo do privilégio competitivo, melhoria dos 

processos de negócios, além de ofertar a 

interatividade com clientes e parceiros.  

Outra estratégia importante é o Marketing boca 

a boca, que pode ser difundido numa conversa entre 

amigos ou na utilização da internet, que é uma forma 

de propagação mais rápida e com um maior público. 

Conforme Schiffman e Kanuk (1995, p. 395) a “ 

divulgação de novos produtos e serviços por canais 

interpessoais é também conhecida como propaganda 

boca a boca”. 

Com base nisso, este estudo tem como objetivo 

identificar e analisar as estratégias de marketing que 

levaram as marcas Marvel e a DC Comincs a serem 

líderes de mercado perante os amantes de 

quadrinhos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Estratégias de Marketing Sensorial  
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       A todo tempo contamos e ouvimos diversas 

histórias, a arte de contar, inventar e imaginar 

momentos vividos são meios de ampliar e conhecer 

o mundo de onde viemos, deste modo, para o 

homem, a percepção da história e a  fascinação que 

esta desempenha, permitem uma clareza 

mais  intensa da própria experiência humana, 

conforme afirma Le Goff (1986). 

Conforme Kotler e Armstrong (2006), para 

desenvolver narrativas que consigam chamar a 

atenção do público, os serviços e mercadorias devem 

produzir, exibir e comercializar experiências. Diante 

disso, o Marketing tem focado a atenção no estímulo 

dos sentidos. “Não somos impulsionados pela 

realidade, mas sim por nossa percepção da 

realidade” (ROBBINS, 2012, p.86).  

Nesse caso, os processos e estratégias de 

Marketing buscam desenvolver criações que levem 

a uma conexão emocional entre a organização e o 

seu consumidor, a partir do desenvolvimento de um 

ambiente sensorial propicio. Para Newen (2009, 

p.38) “as emoções são consequência da condição 

fisiológica provocado por motivações ambientais”. 

 

3. METODOLOGIA  

  

O presente trabalho foi desenvolvido por meio 

de pesquisa bibliográfica com objetivo de observar, 

registrar e analisar os fenômenos de marketing, 

utilizados pela Dc Comincs e Marvel. Foram 

consultados diversos teóricos sobre o tema em 

âmbito internacional e nacional, em livros, trabalhos 

científicos, revistas e sites na Internet. Conforme 

Reis (2008), a pesquisa Bibliográfica explica um 

problema, fundamentando-se apenas nas 

contribuições secundárias de diferentes autores que 

versam sobre o tema estudado, possibilitando 

entender e compreender os elementos estudados.  

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Marvel vs Dc Comincs e as Mídias  

  

Estas organizações começaram inicialmente 

com histórias em quadrinhos, posteriormente, vem 

investindo fortemente em conteúdo para meios de 

comunicações, que envolve todo tipo de produto 

digital como redes sociais, televisão, sites 

institucionais e filmes.  

Ambas já produziram grandes sucessos 

cinematográficos, no que tange a conquista de maior 

público, a Marvel vem se destacando nas bilheterias, 

em comparação com a Dc Comincs, segundo o site 

UOL. 

Um dos motivos é que a Marvel produziu nos 

últimos anos mais filmes que sua concorrente. Além 

disso, a Marvel utiliza a estratégia de continuidade 

em suas histórias, mantendo cada filme como parte 

de um universo sucessivo levando seus fãs à 

ansiedade pela espera do próximo filme. Já a Dc 

preferiu por um universo multiverso onde existe 

várias terras paralelas que permite adicionar vários 

outros personagens. Com terras infinitas com suas 

próprias versões do planeta terra, estes universos 

estavam em constante vibração, e ocupavam todas o 

mesmo lugar no espaço, mantendo-se separadas 

apenas por esta diferença vibracional. 

 
Figura 1: As cinco maiores arrecadações de bilheterias 

 

Marvel Arrecadação Dc Comincs Arrecadação 

Os 
Vingadores 

(2012) 

1.519,6 
bilhão 

Batman- o 
Cavaleiro das 

Trevas 
Ressurge 

(2012) 

1.084,9 
bilhão 

Vingadores: 
Era de Ultron 

(2015) 

1.405,4 
bilhão 

Batman- O 
Cavaleiro das 
Trevas (2008) 

1.003 bilhão 

Homem de 
Ferro 3 
(2013) 

1.215,4 
bilhão 

Batman vs 
Superman: A 

origem da 
Justiça (2016) 

851,6 
milhões 

Homem-
Aranha 3 

(2007) 

890,9 
milhões 

O Homem de 
Aço( 2013) 

668 milhões 

Homem-
Aranha 
(2002) 

821,7 
milhões 

Batman 
(1989) 

411,3 
milhões 

Fonte: https://www.uol/entretenimento/especiais/marvel-

vs-dc.htm 

 

No quesito redes sócias, como Facebook, 

Google+, Instagram, Tumblr, Twitter, YouTube e 

Wikipedia juntos, as produções da Dc Comincs são 

mais comentadas, receberam cerca de 500% a mais 

de trafego do que seu concorrente com as produções 

Esquadrão Suicída e Batman vs Superman: A 

Origem Da Justiça, de acordo com (ListenFirst 

Digital Audience Ratings (DAR) (via Variety). As 

mídias sociais é um retrato das relações entre os 

indivíduos de uma comunidade e apresenta uma 

parte importante como meio de disseminação de 

informação, ideias e influências (KEMPE et al., 

2005).  

A DC Comincs vem obtendo vantagem 

competitiva também em seus seriados, com a 

inserção de vários elementos a suas histórias, para 

isso, a empresa utiliza um universo expandido que 

vem cativando seu público alvo, cruzando seus 

personagens, mas, ao mesmo tempo, mantendo suas 

individualidades. Segundo o site IMDB (2016) o 

seriado flash está em primeiro lugar como o mais 

popular com nota de 8.1 e um dos mais favoritos, 

Figura 2. 

       
Figura 2: Popularidade do seriado flash da Dc Comincs 
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Fonte: IMDB (2016). 

 

4.2. Dc Comincs vs Marvel: últimos lançamentos 

 

Nos últimos momentos os assuntos mais falados 

no mundo nerd são as estreias de Mulher Maravilha 

e Guardiões da Galáxia que foram as duas últimas 

estreias da Dc Comincs e Marvel, esses filmes foram 

aguardados com ansiedade pelos ansiosos de plantão 

e levaram os apaixonados por filmes de super-heróis 

ao cinema prestigiar seus lançamentos, como 

exposto na Figura 3. 

 

Figura 3: Comentários de fãs ao filme Mulher 

Maravilha 

 Fonte: https://me.me/t/mulher-maravilha?s=new 

 

Figura 4: Comentários no twitter sobre o filme 

Mulher Maravilha 

Fonte: https://me.me/i/16612131 

 

De um lado temos a poderosa Mulher Maravilha 

da empresa Dc Comincs e do outro lado o grupo de 

heróis que protege toda galáxia, os Guardiões da 

Galáxia 2. 

 

Figura 5: Memes Mulher Maravilha 

Fonte: https://me.me/i/15523347 

 

Nessa competição quem saiu na frente foi 

mulher Maravilha que continua nas salas de cinema 

arrecadando milhões em bilheteria, nos Estados 

Unidos do dia 09/06/17 a 11/06/17 Mulher 

Maravilha está em primeiro com o rendimento no 

final de semana de US$58.520.672 comparada a 

US$6.312.367 de guardiões da galáxia (VIEIRA, 

2017). 

O que pode explicar este sucesso de mulher 

Maravilha, que já está sendo cotado como umas das 

melhores produções da Dc Comincs, em primeiro 

lugar é o boca a boca onde vem sendo bem elogiado 

por críticos e fãs. Para Cafferky (1999, p. 8), mais de 

80% das pessoas seguem as recomendações de 

pessoas próximas, para a escolha de um produto ou 
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serviço. As mídias sociais foram as que mais 

promoveu a história, de acordo com o portal CBR até 

o dia 09/06/2017 o filme era o mais comentado no 

twitter cerca de 2,1 milhões de vezes. 

Outro motivo, é o diferencial no uso de uma 

protagonista feminina em relação à outras produções 

do gênero. Com este diferencial e o boca a boca 

positivo o filme Mulher Maravilha agradou seus 

clientes e vem conquistando as primeiras posições. 

Abaixo a diretora do filme agradece aos fãs em 

seu twitter, pela carta onde meninas e meninos falam 

sobre a mulher maravilha. 

 

Figura 6: Agradecimento Patty Jenkins aos fãs 

 

Fonte: Patty Jenkins (@PattyJenks) 2017. 

 

4.3. Marvel vs DC Comincs: histórias em 

Quadrinhos  

 

Diante de várias revistas com a mesma prestação 

de serviço, contar histórias em quadrinhos, a Marvel 

e Dc Comincs são as melhores do ramo. A Marvel e 

Dc Comincs teve no mês de março de 2017, cinco 

títulos nos dez melhores, a Dc Comincs teve quatro 

títulos entre os dez melhores vendidos. 

Em uma lista de 100 livros cômicos de acordo 

com a maior distribuidora mundial de quadrinhos de 

língua inglesa, novelas gráficas e mercadorias 

relacionadas à cultura pop, a Diamond Comic 

Distributors, a venda de Secret Empire #0 

conquistou o troféu de história em quadrinho mais 

vendido de abril de 2017. 

Seu sucesso de venda pode ser explicado pelo 

artificio utilizado de Nick Spencer onde trouxe uma 

novidade na história dos mocinhos da Marvel, com 

a Secret Empire #0 a história do queridinho Steve 

Rogers o Capitão América, passa de herói para um 

vilão muito perigoso, traindo toda a sua equipe e   

deixando todos envolvidos surpresos e indagados a 

saber os motivos que levaram isso acontecer, 

envolvendo seu público no desenrolar da história.  

“A manutenção e fidelização de clientes se dá pela 

entrega da comunicação de valor superior para o 

cliente” (KOTLER, 2000, p.30), ou seja, ultrapassar 

as expectativas daquilo que já se espera torna-se 

fator motivador na escolha de um produto, tonando 

um diferencial dos oponentes. 

 

5. DISCUSSÕES 
 

Tanto a Dc, como a Marvel realizam a 

construção de suas histórias com humanos, 

adicionados de força, inteligência, poderes surreais e 

inimagináveis, cada personagem tem uma história 

que cresce e supera enormes obstáculos. Certamente 

estes personagens incríveis e surreais cheios de 

poderes extraordinários, tornam os produtos 

desejados pelos seus consumidores. 

Marvel e Dc Comincs investem em trailers, 

propagandas, historias para alcançar seus fãs são 

produções com som, imagens de alta qualidade, 

enredos emocionantes e chamativos. Atores 

influenciadores de massa e estimados pelo público, 

instrumentos ideais na sedução, e carisma que traz 

interesse aos usuários. Os resultados encontrados no 

presente estudo sugerem que ambas as empresas têm 

como objetivo conquistar o maior público possível. 

Para isso, utilizam de vários instrumentos para 

que isso aconteça e uma de suas estratégias de 

marketing, que são meios para qual toda a 

organização atualmente vem empregando em seus 

portfólios para conquista de um espaço, muito 

competitivo e constantemente em transformação. Os 

clientes já não são como no passado, são mais 

críticos e querem o menor preço com a melhor 

qualidade, buscam por opiniões, estudam antes de 

adquirir um produto, pesquisam os concorrentes que 

vem cada vez mais se especializando, e as mídias 

sociais sendo intermédio destas buscas de 

crescimento de mercado. 

Ambas são as maiores concorrentes do meio, 

para os utilizadores de suas criações, quanto mais 

concorrência, mais produtos com atributos que 

satisfaçam as suas expectativas e necessidades. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente artigo oferece um conjunto de 

questões referentes as estratégias de marketing 

utilizadas, expondo como alguns desses mecanismos 

podem auxiliar na comercialização de seus produtos 

e serviços. E para tanto, foi realizado uma análise da 

influência da utilização do Marketing sensorial, o 

uso das mídias sociais, inovações como meio de 

satisfazer as expectativas dos clientes, e o boca a 

boca que e levado em consideração na hora da 

escolha de um produto.  

 São técnicas que visa proporcionar mecanismos 

que auxiliam no processo de construção e 

desenvolvimento dos seus conteúdos, propiciando 

oferta e trocas de valores, buscando constantemente 

melhorias, desenvolvimento e progresso, da sua 

organização, tornando-a bem-sucedida para 

conquistar seus consumidores. 

Ambas as empresas analisada, Marvel e DC se 

posicionam e desenvolvem métodos para se garantir 

evidente e conhecidas. Confrontar seus progressos e 

a mesma coisa de comparar uma Ferrari vermelha e 

uma preta, a quem gosta de uma ou de outra, as duas 

empregam técnicas e procedimentos que levam o 

alcance de suas metas tornando-a de forma lucrativa 

e promissora. 
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Resumo: As pessoas vivendo com HIV/AIDS - PVHA precisam superar desafios em relação a sua saúde, assim 

como o preconceito e o processo de exclusão que sofrem cotidianamente na sociedade, e em especial no 

ambiente de trabalho. Para vencer as dificuldades decorrentes da infecção é fundamental que a PVHA conheça 

os seus direitos e tenha suporte necessário para garanti-los, exercendo sua cidadania e melhorando sua 

condição de vida. Os índices bibliométricos são utilizados para avaliar a produtividade e qualidade das 

pesquisas. O objetivo do presente estudo foi desenvolver um estudo bibliométrico como ferramenta para a gestão 

da informação e do conhecimento científico compreendendo a revisão analítica e sistemática de artigos que 

tinham como linha específica de pesquisa a temática sobre as garantias fundamentais das pessoas vivendo com 

HIV/AIDS no ambiente laboral. A frequência de artigos publicados na temática pesquisada aumentou ao longo 

dos últimos anos, a palavra-chave de maior frequência foi “discriminação”, o objetivo mais encontrado foi o 

de analisar a tutela jurídica do trabalhador soropositivo, a maioria dos artigos foi do tipo teórico, a principal 

metodologia utilizada nos estudos empíricos o a qualitativa, tendo como método de coleta de dados de maior 

uso a entrevista, a maioria das referências foram nacionais. A divulgação de informações sobre o HIV/AIDS, 

além da conscientização da sociedade e dos empregadores da necessidade de se oferecer um ambiente social e 

laboral acolhedor, bem como a divulgação da importância da testagem voluntaria e regular, são meios viáveis 

de combate à discriminação, à prevenção e ao tratamento. 

 

Palavras-chave: Bibliometria; Garantias Fundamentais; HIV/AIDS; Laboral 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 As pessoas vivendo com HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana) /AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) -PVHA precisam 

superar alguns desafios em relação a sua saúde, 

assim como o preconceito e o processo de exclusão 

que sofrem cotidianamente na sociedade, e em 

especial no ambiente de trabalho. Um dos impactos 

mais graves do preconceito é a violação de direitos, 

que pode restringir severamente a qualidade de vida 

de uma pessoa soropositiva. Para vencer estas 

dificuldades é fundamental que cada um conheça os 

seus direitos e tenha suporte necessários para 

garanti-los, exercendo sua cidadania e melhorando 

sua condição de vida (VALENTIM, BUSSINGUER, 

2014). 

 Desde o seu surgimento, a AIDS se tornou uma 

das principais causas de discriminação do 

trabalhador no ambiente laboral, deixando-o 

vulnerável. Os avanços alcançados nas ciências 

médicas permitem não mais considerar o diagnóstico 

positivo pra HIV/AIDS como sendo uma sentença de 

morte, permitindo uma qualidade de vida que 

possibilita aos portadores levarem uma vida normal, 

inclusive no trabalho (VALENTIM, 

BUSSINGUER, 2014). 

 A informação produzida no meio acadêmico tem 

valor como indicador direto da produção do 

conhecimento humano. Os índices bibliométricos 

são utilizados para avaliar a produtividade e 

qualidade das pesquisas dos cientistas, e dos achados 

das pesquisas realizadas em programas de mestrado 

e doutorado, que resultam em publicações. É nesse 

contexto que ganha importância a bibliometria, um 

método que permite medir a produtividade dos 

pesquisadores, grupos ou instituições de pesquisa 

através de técnica de avaliação quantitativa por 

autor, por tipo de revista, por programa, entre outras 

(DE CARVALHO MALTA, 2002).  

 A bibliometria é um instrumento quantitativo, 

que permite minimizar a subjetividade inerente à 

indexação e recuperação das informações, 

produzindo conhecimento, em determinada área de 

assunto (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). 

Segundo Vanti, 2002, o uso de técnicas 
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bibliométricas contribui de forma decisiva em 

épocas de recursos escassos e dentre as 

possibilidades de aplicação da técnica bibliométrica 

pode-se destacar: identificar as tendências de 

crescimento do conhecimento em uma área; 

identificar as revistas do núcleo de uma disciplina; 

prever as tendências de publicação; estudar a 

dispersão e a obsolescência da literatura científica, 

analisar os processos de citação e co-citação; medir 

o crescimento de determinadas áreas e o surgimento 

de novos temas.  

 O objetivo do presente estudo foi desenvolver 

um estudo bibliométrico como ferramenta para a 

gestão da informação e do conhecimento científico 

compreendendo a revisão analítica e sistemática de 

artigos que tinham como linha específica de pesquisa 

a temática sobre as garantias fundamentais das 

pessoas vivendo com HIV/AIDS no ambiente 

laboral. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento 

do presente estudo foi a técnica de bibliometria, 

compreendendo a revisão analítica e sistemática de 

trabalhos científicos que tinham como linha 

específica de pesquisa a temática sobre as garantias 

fundamentais das pessoas vivendo com HIV/AIDS 

no ambiente laboral. Para tanto, foram utilizados na 

pesquisa os descritores "HIV/AIDS" "âmbito 

laboral", sem período específico de publicação e em 

qualquer idioma nas bases de dados do Google 

Acadêmico e da BIREME / BVS – Biblioteca Virtual 

em Saúde.  

 Todos os artigos registrados foram analisados e 

excluíram-se aqueles que, embora contivessem 

palavras utilizadas nos descritores, tratavam de tema 

diverso ou apareceram em duplicidade. A pesquisa 

na base de dados do Google Acadêmico resultou em 

43 registros sendo que, após análise segundo 

critérios supramencionados, foram excluídos 30 

registros (28 por tema diverso e 3 por duplicidade. 

Na base de dados da BIREME foram encontrados 7 

registros, sendo excluídos 4 registros por tratarem de 

assuntos diversos à temática específica deste estudo. 

 Em seguida, os 16 artigos selecionados foram 

analisados quanto a onze aspectos, sendo eles os 

seguintes: quantidade de registros selecionados nas 

duas bases de dados utilizadas; autores, quantidade 

de trabalhos e frequência acumulada por ano de 

publicação, frequência dos periódicos, frequência 

das palavras chave, objetivos dos trabalhos, tipo do 

artigo (teórico, empírico), tipo de estudo empírico 

quanto à sua metodologia (quantitativo, qualitativo 

ou misto), métodos de coleta de dados (entrevista, 

narrativas, grupos focais, observação/etnografia ou 

estudo de caso), origem das referências (nacionais ou 

internacionais), tipo de publicação (artigo publicado 

em periódico/revista, monografia, dissertação ou 

tese) e fator de impacto. 

 Para análise das publicações catalogadas 

utilizou-se a ferramenta Microsoft Excel 2016 

versão em português. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Quantidade de Registros Selecionados nas 

Duas Bases de Dados Utilizadas 

 

 Quanto à quantidade de registros selecionados 

encontrou-se 13 artigos na base de dados do Google 

Acadêmico e apenas 3 na base de dados da BIREME, 

totalizando 16 artigos. Essa diferença entre a 

quantidade de registros encontrados e selecionados 

nas duas bases de dados deste estudo bibliométrico 

pode ser explicado pelas características de cada um 

deles. A BIREME é caracterizada por ser uma base 

com descritores mais voltados para as ciências da 

saúde enquanto o Google Acadêmico é uma 

ferramenta de busca mais ampla, que extrai 

informações de diferentes fontes. Como o tema do 

trabalho é voltado para garantias e direitos das 

pessoas vivendo com HIV/AIDS e não 

especificamente sobre a doença, a base de dados da 

BIREME não apresentou artigos tão voltados para 

áreas diversas á saúde, tal como o Direito. 

 

3.2. Quanto aos Autores 

 

 Buscou-se especificar os autores de cada um dos 

artigos na busca de determinar quais deles mais 

produzem dentro do tema escolhido para este estudo. 

No entanto, não houve repetição de nomes dos 

autores. Quando se trata da produtividade de autores 

a literatura sobre bibliometria traz os conceitos da 

denominada Lei de Lotka, que considera que alguns 

pesquisadores, provavelmente de maior prestígio em 

uma determinada área do conhecimento, produzem 

muito ao passo que muitos pesquisadores, 

supostamente de menor prestígio, produzem pouco. 

Na gestão da informação, a avaliação da 

produtividade de pesquisadores é aplicada na 

identificação dos centros de pesquisa mais 

desenvolvidos, em dada área de assunto (GUEDES, 

BORSCHIVER, 2005). 

 

3.3. Quantidade de Trabalhos e Frequência 

Acumulada Por Ano de Publicação 

 

 Os anos em que foram encontrados maior 

quantidade de trabalhos publicados foi em 2009 e 

2012, com três registros em cada ano. Em relação à 

frequência acumulada, importante indicador de 

produção científica ao demonstrar a distribuição das 

publicações em um espaço de tempo, nota-se o 

crescimento da produção científica na temática deste 
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estudo, principalmente a partir de 2009. No presente 

estudo, foi possível perceber que a frequência 

acumulada da produção científica no tema abordado 

tem apresentado um movimento de aceleração 

positiva, justificado pelo aumento da frequência de 

publicações no decorrer dos anos. 

 A produção científica sobre HIV/AIDS 

acompanha o percurso da doença e as taxas de 

literatura científica também têm crescido 

exponencialmente. Neste contexto, diversos autores 

têm voltado suas atenções para a produção científica 

em HIV/AIDS nos países em desenvolvimento, o 

que acaba por motivar os pesquisadores a realizarem 

estudos bibliométricos (SANTOS, 2015). A figura 1 

demonstra as frequências linear e acumulada de 

publicações sobre a temática do estudo ao longo dos 

anos. 

 
Figura 1. Frequência linear e acumulada de publicações 

por ano de publicação 

 
Fonte: Barroso, J.E.M., 2016 

 

3.4. Frequência dos Periódicos 

 

 Quanto à frequência com que os periódicos 

apareceram na pesquisa foram considerados, além 

das revistas, as instituições de ensino. Os 16 artigos 

selecionados foram publicados em 14 periódicos 

distintos. Neste contexto a instituição que mais 

apresentou produção foi a Universidade Fenando 

Pessoa, num total de três publicações. 

 No tocante a análise da frequência de produção 

nos periódicos ressalta-se a Lei de Bradford, que 

permite estimar o grau de relevância de periódicos 

em dada área do conhecimento, entendendo que os 

periódicos que produzem o maior número de artigos 

sobre dado assunto são, supostamente, de maior 

qualidade ou relevância para aquela área. A Lei de 

Bradford sugere que na medida em que os primeiros 

artigos sobre um novo assunto são escritos, após 

seleção/aceite por periódicos selecionados, estes 

atraem mais artigos criando um núcleo de 

periódicos, que corresponde aos periódicos mais 

produtivos em termos de artigos, sobre o tal assunto. 

A análise da produção dos periódicos é um 

instrumento útil para o desenvolvimento de políticas 

de aquisição e de descarte de periódicos, em nível de 

gestão de sistemas de recuperação da informação, 

gestão da informação e do conhecimento científico e 

tecnológico (GUEDES, BORSCER, 2005). 

 

3.5. Frequência das Palavras Chave 

 

 Como resultado da análise da frequência das 

palavras chave as que mais apareceram foram 

discriminação (5 vezes), AIDS (4 vezes), HIV, 

direito ao trabalho, preconceito (3 vezes cada). No 

âmbito dos artigos científicos, as palavras-chave 

expõem a abrangência de um assunto e os seus 

conceitos principais, que se podem revelar úteis para 

a indexação em mecanismos de pesquisa ou para a 

categorização do texto, representando uma fonte de 

acesso vantajosa aos artigos científicos (MIGUÉIS 

et al., 2013). Segundo as Leis de Zipf, que permitem 

estimar as frequências de ocorrência das palavras de 

um determinado texto científico, um pequeno grupo 

de palavras ocorre muitas vezes e um grande número 

de palavras é de pequena frequência de ocorrência. 

As Leis de Zipf, relacionam-se com a indexação 

temática automática (GUEDES, BORSCHIVER, 

2005). 

 

3.6. Objetivos dos Trabalhos 

 

 Para possibilitar uma análise quantitativa dos 

objetivos dos trabalhos selecionados, os mesmos 

foram simplificados e resumidos, de maneira a 

possibilitar uma uniformização e consequente 

agrupamento em objetivos em comum. Caso 

contrário, cada trabalho, se fossem considerados 

como realmente descritos, caso objetivo seria único 

embora similares. Desta forma, os objetivos foram 

agrupados em seis grupos. O objetivo que mais se 

repetiu foi aquele que pretendia analisar a tutela 

jurídica protegida no caso específico do trabalhador 

soropositivo, ou seja, portado de HIV. Os objetivos 

constituem a finalidade de um trabalho científico, ou 

seja, a meta que se pretende atingir com a elaboração 

da pesquisa. A definição clara dos objetivos ajuda 

em muito na tomada de decisões quanto aos aspectos 

metodológicos da pesquisa. (RODRIGUES, 2007) 

 

3.7. Tipo do Artigo (Teórico, Empírico) 

 

 Quanto à análise do tipo do artigo, classificou-

se os artigos como teóricos ou empíricos. Dos 

registros selecionados, 56% foram do tipo teórico e 

44% do tipo empírico. 

 A pesquisa teórica é dedicada a reconstruir 

teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, 

tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar 

fundamentos teóricos não implicando imediata 

intervenção na realidade, mas sendo importante na 
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criação de condições para a intervenção. Já a 

pesquisa empírica produz e analisa dados, 

oferecendo maior concretude às argumentações, de 

maneira que os dados gerados agregam impacto 

pertinente (BAFFI, 2010). 

 

3.8. Tipo de estudo empírico quanto à sua 

metodologia (quantitativo, qualitativo ou misto) 

 

 Dentre aqueles registros classificados como 

sendo do tipo empírico, avaliou-se a metodologia 

utilizada, podendo ser quantitativa, qualitativa ou 

mista. Nos 7 artigos empíricos analisados, 

encontrou-se a seguinte classificação: 57% 

utilizaram a metodologia qualitativa, 29% misto e 

14% utilizaram metodologia quantitativa. 

 Num estudo quantitativo, o pesquisador 

direciona seu trabalho tendo como ponto inicial um 

plano estabelecido, com hipóteses e variáveis 

definidas, medição objetiva e quantificação dos 

resultados, evitando distorções na análise e 

interpretação dos dados. Por outro lado, a pesquisa 

qualitativa, não se procura enumerar ou mensurar os 

fatos estudados, nem se emprega análise estatística 

aos dados coletados, os focos são amplos e vão sendo 

definidos paulatinamente, durante o 

desenvolvimento do estudo se desenvolve. 

Compreende a consecução de dados representativos 

sobre determinadas pessoas, lugares e sistemas 

através do contato do pesquisador com a situação em 

estudo, na busca pela compreensão dos fenômenos 

segundo o ponto de vista dos sujeitos. A pesquisa 

qualitativa é classicamente descritiva, as 

informações coletadas aparecem como transcrições 

de entrevistas, anotações de campo, fotografias, 

filmagens, desenhos e outros documentos. O 

ambiente e as pessoas não são reduzidos a variáveis, 

mas observados como um todo. Os pesquisadores 

qualitativos estão também focados no processo e não 

somente nos resultados (GODOY, 1995). 

 

3.9. Quanto aos Métodos de Coleta de Dados 

 

 No quesito método de coleta de dados, foram 

analisados somente os artigos que utilizaram 

metodologia qualitativa quanto a possibilidade de ser 

utilizado entrevista, narrativas, grupos focais, 

observação/etnografia ou estudo de caso. O método 

mais utilizado foi a entrevista com 43%, seguida 

pelos grupos focais com 29% e pelas narrativas (que 

englobam texto, vídeo, foto e música) com 28%. 

 A abordagem qualitativa oferece três diferentes 

possibilidades de se proceder pesquisa: a pesquisa 

documental, o estudo de caso e a etnografia. A 

pesquisa documental constitui uma rica fonte de 

dados e, entendido de uma forma ampla, inclui os 

materiais escritos (jornais, revistas, diários, obras 

literárias, etc.), as estatísticas e os elementos 

iconográficos (sinais, imagens, fotografias, filmes, 

etc.). O estudo de caso se caracteriza no exame 

aprofundado e detalhado de um determinado 

ambiente, sujeito ou situação e tem se tornado a 

estratégia de escolha quando se procura responder às 

questões de motivação e explicação de certos 

fenômenos ocorrem, principalmente quando não é 

possível controlar plenamente os eventos estudados. 

A etnografia visa descrever os eventos que ocorrem 

no cotidiano de um grupo e como esses eventos 

refletem na cultura do respectivo grupo, sendo o 

trabalho de campo o coração deste tipo de pesquisa, 

pois permite um contato de maior intensidade com a 

cultura ou grupo em estudo (GODOY, 1995b). 

 Silva e Silva, em trabalho realizado em 2013, na 

área da contabilidade de gestão enumeram os 

principais métodos qualitativos de investigação 

como sendo a entrevista, a observação, os 

documentos e textos escritos, e os registos áudio e 

vídeo. As entrevistas não estruturadas possuem a 

vantagem de permitir recolher um amplo espectro de 

dados, mas obrigam o investigador a um tratamento 

moroso de dados. Já a utilização de documentos e 

textos escritos tem como principal vantagem a não 

obrigação do investigador em ter uma interação 

social, além de poder ser uma opção válida para 

complementar outros métodos de investigação. No 

tocante aos registros de áudio e vídeo, uma das 

vantagens é a possibilidade de registar as reações não 

verbais dos entrevistados durante uma pergunta ou 

resposta. 

 

3.10. Origem das Referências 

 

 Quanto à análise da origem das referências foi 

estabelecido que as referências que os artigos em 

português seriam considerados como nacionais e os 

artigos em língua estrangeira (inglês, espanhol, etc.) 

seriam considerados como internacionais. Como 

resultado desta análise concluiu-se que 57,8% (530) 

dos artigos referenciados nos registros selecionados 

foram nacionais e 42,2% (387) foram internacionais. 

 Como não foi utilizado filtro de idioma na 

pesquisa realizada nas bases de dados deste estudo 

depreende-se que a produção científica no Brasil 

matemática sobre as pessoas vivendo com 

HIV/AIDS na relação laboral é expressiva e 

representativa na comunidade científica (SANTOS, 

2014). 

 

3.11. Tipo de Publicação 

 

 Ao analisar os registros selecionados quanto ao 

tipo de publicação, os mesmos foram divididos nos 

grupos como artigo publicado em periódico/revista, 

monografia, dissertação de mestrado ou tese de 

doutorado, conforme demonstra a figura 2. Os 

artigos corresponderam a 50% dos trabalhos 
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selecionados, seguidos por monografias com 25%, 

dissertações com 19% e teses que representaram 6%. 

 
Figura 2. Análise quanto ao tipo de publicação 

 
Fonte: Barroso, J.E.M., 2016 

 

3.12. Fator de Impacto 

 

 A análise de citações é utilizada para estimar o 

Fator de Impacto ou de Imediatismo de um artigo 

publicado, pelo estudo da concentração de citações a 

esse artigo, em documentos publicados num 

determinado período de tempo (PRICE, 1965). A 

hipótese é de que, em determinada área científica, 

artigos de periódicos citados mais frequentemente 

são mais relevantes do que artigos menos citados. 

(GUEDES, BORSCHIVER, 2005). O cálculo do 

fator de impacto foi adaptado da metodologia de 

Jones, 2003 para permitir abranger todos os artigos 

selecionados sem seleção de período específico. 

Sendo assim o fator de impacto de um determinado 

periódico foi calculado pela divisão do número de 

citações correntes a um dado artigo pelo total de 

artigos publicados, no período de tempo dos artigos 

selecionados. 

 Quanto ao fator de impacto, o artigo de maior 

impacto, ou seja, aquele que foi mais vezes citado 

em outros trabalhos foi um publicado em 1999, no 

periódico “Psicologia: reflexão e crítica”, tendo sido 

citado 34 vezes e obtendo como fator de impacto o 

valor de 2,125. Ao analisar esta variável notou-se 

que publicações tais como monografias, dissertações 

e teses são muito pouco citadas ou não são citadas 

nos demais artigos, não obtendo nenhum valor de 

fator de impacto, conforme demonstra a figura 3. 

 

Figura 3. Análise quanto ao fator de impacto 

 
Fonte: Barroso, J.E.M., 2016 

 

 O fator de impacto maior de artigos do que dos 

demais tipos de publicação pode ser justificado pelo 

fato de os artigos científicos gozarem de maior 

credibilidade no meio acadêmico pois são, a 

princípio, criteriosamente selecionados por bancas 

qualificadas de periódicos de maior relevância, além 

de serem constantemente atualizados (GUEDES, 

BORSCHIVER, 2005). A análise de citações é 

utilizada como uma ferramenta adicional para a 

recuperação da informação, classificação automática 

e como uma medida de avaliação da produtividade 

científica dos autores e determinação do status de 

revistas científicas (MARSHAKOVA, 1981) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A bibliometria é um instrumento quantitativo 

que permite mapear e gerar diferentes indicadores de 

gestão da informação, do conhecimento e de 

produtividade, necessários ao planejamento, 

avaliação e gestão da ciência e da tecnologia, de uma 

determinada comunidade científica ou país. Desta 

forma, a bibliometria minimiza a subjetividade 

inerente à indexação e recuperação das informações, 

produzindo conhecimento, em determinada área de 

assunto (GUEDES, BORSCHIVER, 2005). 

 A busca no Google Acadêmico resultou em um 

número maior de registros, a frequência de artigos 

publicados na temática pesquisada aumentou ao 

longo dos últimos anos, o período com maior 

frequência foi o da Universidade Fernando Pessoa, a 

palavra-chave de maior frequência foi 

“discriminação”, o objetivo mais encontrado foi o de 

analisar a tutela jurídica do trabalhador soropositivo, 

a maioria dos artigos foi do tipo teórico, a principal 

metodologia utilizada nos estudos empíricos o a 

qualitativa, tendo como método de coleta de dados 

de maior uso a entrevista, a maioria das referências 

foram nacionais, a maioria dos tipos de publicação 

foram artigos e o maior fator de impacto foi de um 

artigo publicado em 1999 no periódico “Psicologia: 

reflexão e crítica”. 
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Resumo: A ferrovia é um meio de transporte com inúmeras vantagens, além da grande capacidade de transporte 

de carga, outras vantagens são a elevada eficiência energética, baixo custo de transporte, maior segurança e 

menor poluição. Mas para as empresas que detém as concessões a grande desvantagem é o elevado custo com 

a manutenção dessas estruturas ferroviárias. Os defeitos que ocorrem nos trilhos constituem assunto de grande 

importância na operação ferroviária, por afetarem não só sua economia como também a segurança da via. Por 

essa razão, a manutenção deve ser planejada e executada com confiabilidade e de uma forma eficiente. Os 

defeitos ou falhas que surgem na via causam a separação total ou parcial das faces dos trilhos, necessitando 

utilizar algum meio de ligação. Essa ligação pode ser feita de algumas maneiras, sendo utilizadas na maioria 

dos casos: solda aluminotérmica ou juntas metálicas. Com intuito de reduzir os custos em manutenção para 

ligação dos trilhos este estudo realizou a comparação dessas duas formas de ligação. Para isso foi realizado 

um estudo de caso em uma empresa de transporte ferroviário. Ao final do estudo foi verificado que a aplicação 

de junta metálica não é um serviço viável mesmo sendo mais rápido de executar comparado a solda 

aluminotérmica. Foi demonstrado também que é possível reduzir custos e retrabalhos na área de manutenção 

de via permanente utilizando a solda aluminotérmica ao invés da junta metálica, para ligação dos trilhos quando 

esses surgem defeitos de trincas e rupturas transversais.   

 

Palavras-chave: Junta metálica. Solda aluminotérmica. Manutenção. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, a utilização do sistema ferroviário 

como meio de escoamento de produção volta a 

crescer, após anos de estagnação. Esse crescimento 

está sendo favorecido pela extensão territorial do 

país, devido a busca mais ágil das empresas em 

entregar mercadoria em menos tempo e com menor 

custo ao destino final, à alta nos preços do 

combustível no transporte rodoviário, o estímulo por 

partes dos países desenvolvidos onde o sistema 

ferroviário é o principal meio de transporte de cargas, 

e também devido a planos e incentivos do governo. 

As linhas férreas são divididas em duas partes: 

infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura é o 

suporte da linha férrea, composta por obras para a 

formação da base da superestrutura, é constituída 

pelos elementos: cortes, aterros, contenções, 

plataforma, subleito, taludes, entre outros. E a 

superestrutura é o conjunto de elementos de apoio 

onde circulam as composições ferroviárias (trens), é 

formado por: dormentes, fixações, lastro e o trilho, 

sendo este último o mais importante.  

As empresas que detêm as concessões das linhas 

férreas fazem investimentos construindo novas linhas 

ou realizando manutenções nas linhas já existentes. 

Tanto construir ou manter uma linha férrea, gera 

elevado custo para as empresas. No entanto, a 

manutenção é o ponto mais crítico, pois dentro desta 

atividade pode existir o retrabalho.  

Justamente na parte mais importante da 

superestrutura, que são os trilhos, podem ocorrer 

fraturas que ocasionam a separação parcial ou total de 

uma face do trilho da outra, tal fratura afeta 

demasiadamente o custo da manutenção e 

principalmente a segurança da via. Os trilhos que 

apresentam tais defeitos necessitam de manutenção 

para realizar ligação que são feitas na maioria das 

vezes por duas maneiras: aplicação de junta metálica 

ou solda aluminotérmica. 

Diante desse contexto esta pesquisa teve como 

objetivo, realizar um estudo comparativo entre junta 

metálica e solda aluminotérmica na manutenção dos 

trilhos de via permanente, buscando identificar 

oportunidades de redução de custo e eliminação de 

retrabalhos. 
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Pretende-se com esse artigo, evidenciar para a 

área de manutenção das empresas de transporte 

ferroviário como a manutenção efetiva, com 

adequação dos serviços realizados e bem direcionada 

gera menos retrabalho, reduz o serviço emergencial, 

o gasto com a manutenção pode ser minimizado, 

aumentando o desempenho tanto da circulação 

quanto da manutenção. 

O estudo foi realizado em um trecho da linha 

férrea sob concessão de uma empresa de transporte 

ferroviário, na área de manutenção de via 

permanente. Esse trecho do estudo abrange a cidade 

de Uberlândia-MG até Ipameri-GO, que tem 

aproximadamente 295 quilômetros de extensão. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1. Manutenção da Estrutura Ferroviária  

 

De acordo com Brina (1988, p. 5), “ a 

superestrutura das estradas de ferro é constituída pela 

via permanente, que está sujeita à ação de desgastes 

das rodas dos veículos e do meio (intempéries)”. O 

principal componente da via permanente conforme 

apresentado na “Fig. 1”, é o trilho, sendo o apoio e o 

meio para circulação dos trens, sofre com o contato 

direto dos rodeiros, e absorve a maior parte do 

impacto com o peso dos trens.  

 
Figura 1. Componentes via permanente 

 
Fonte: Brina (1988, p. 6) 

 

2.1.1. Trilhos 

Os trilhos são fabricados de aço-carbono, por 

meio do processo de fundição, desde a criação da 

ferrovia vem sofrendo alteração constante com o 

grande desenvolvimento da tecnologia do aço 

(BRINA, 1988). 

As modificações do perfil dos trilhos foram 

várias durante os anos e hoje tem seu formato em T 

criado pelo engenheiro inglês Vignole. Segue no 

Brasil como padrão de perfil de acordo com Norma 

Brasileira aprovada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnica (ABNT): NBR 7590. O perfil 

Vignole é composto por três partes, conforme 

mostrado na “Fig. 2”. 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. Partes do trilho 

 
Fonte: Antas (2010 p. 56) 

 

O boleto é a parte superior e a seção mais espessa, 

tendo contato direto com a abrasão das rodas, por isso 

sofre maior desgastes. O patim é a parte mais larga e 

é o apoio. A alma é o que une as duas partes, boleto e 

patim. (ANTAS, 2010). 

 As barras de trilho são fabricadas em tamanhos 

de 10, 12 ou 18 metros. Diante a extensão da via 

permanente que são de quilômetros, essas barras 

precisam ser de alguma forma ligadas uma a outra 

para dar continuidade a via. Essa ligação pode ser 

feita de algumas maneiras, sendo utilizadas em alguns 

casos: solda aluminotérmica ou juntas metálicas. 

 Não é só na construção da linha que os trilhos 

necessitam ser ligados, por sofrerem muitos desgastes 

da circulação e do meio externo, neles podem ocorrer 

inúmeros defeitos que em consequência gera uma 

fratura que ocasiona a separação parcial ou total de 

uma face do trilho da outra, do qual afeta 

demasiadamente o custo da manutenção e 

principalmente a segurança da via. 

 O método mais simples para realizar a união 

consiste na introdução de elementos chamados de 

talas. Estas, incorporadas aos trilhos em conjunto com 

parafusos e arruelas de pressão, formam as juntas, as 

quais tem sido um mal necessário presente na história 

das ferrovias. Pelo princípio construtivo da junta, que 

permite uma descontinuidade na pista de rolamento 

dos trilhos, torna-se notório o efeito nocivo que elas 

trazem à linha, acelerando a degradação de todos os 

componentes da superestrutura, bem como da 

geometria da linha (MENCHER, 2016, p. 7). 

 Conforme Amaral (1957, p.312), “há muita 

vantagem em se dar aos trilhos o maior comprimento 

possível tendo-se em vista redução do número de 

juntas e considerando que estas constituem pontos 

fracos de linha [...]”.  

 As juntas metálicas dão descontinuidade na via, é 

um ponto fraco pois necessitam de constantes 

cuidados e conservação, sofre deformação maior na 

passagem do trem (ANTAS, 2010). 

 As juntas metálicas tratam-se de um conjunto 

formado pelos seguintes materiais: talas metálicas, 

parafusos, porcas e arruelas, conforme “Fig. 3”. São 

montadas uma de cada lado nas pontas dos trilhos, 

posicionadas na alma do trilho. 
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Figura 3. Componentes via permanente 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

A solda aluminotérmica, apresentada na “Fig. 4”, 

é o tipo de solda mais utilizada no campo para união 

das faces dos trilhos, pois atingiu a larga aplicação na 

soldagem dos trilhos em razão da facilidade de 

execução e a independência de energia externa 

(THERMIT, 2003). 

 
Figura 4. Ponto de solda aluminotérmica aplicada 

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

A soldagem aluminotérmica (Thermit Welding – 

TW) é um processo no qual a união de peças 

metálicas é obtida a partir do calor e do metal 

produzidos numa reação química entre um óxido 

metálico e o alumínio e surgiu no final do século XIX, 

quando o químico Hans Goldschmidt descobriu que a 

reação exotérmica entre o pó de alumínio e um óxido 

de metal pode ser iniciada por uma fonte externa de 

calor gerando altas temperaturas e grandes 

quantidades de calor. Desde então, este processo tem 

sido bastante utilizado em aplicações específicas, nas 

quais outros processos de soldagem existentes não 

apresentam flexibilidade e condições adequadas para 

a realização da solda no campo (BRACARENSE; 

MARQUES; MODENESI, 2005, p. 326). 

As vantagens de trilhos soldados são muitas, 

entre as quais:  a vida útil dos trilhos aumenta em até 

30%; os gastos em conservação da via podem 

diminuir em até 50%; redução do número de 

repartições dos trilhos, especialmente espaços nas 

articulações; diminuição da resistência ao rolamento; 

e aumenta da duração dos dormentes. A aplicação da 

solda aluminotérmica dos trilhos deve preencher os 

seguintes requisitos funcionais: deve ligar os trilhos, 

de modo a manter uma viga contínua, de superfície 

uniforme e alinhada; sua resistência à deflexão deve 

se aproximar, o máximo possível, ao do material 

rodante a qual está a ser aplicado; e deve prevenir 

movimento horizontal ou vertical das extremidades 

em relação umas às outras. (DNIT, 2016, p. 2) 

 

3. METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo de caso buscando 

levantar conhecimentos que dessem uma visão 

panorâmica da problemática tomada como objeto de 

estudo. 

Para a abordagem do estudo foi utilizado tanto o 

método quantitativo quanto o qualitativo. Foi 

considerado para o resultado do estudo, retrabalhos e 

custos, na utilização do método quantitativo que 

mostrará os resultados em número de acontecimentos 

e número de valores monetários. No método 

qualitativo foi realizado uma análise dos defeitos que 

a junta metálica causa na via de circulação, e 

consequentemente os impactos na via. 

A caracterização para demonstrar a viabilidade 

da comparação entre da junta metálica e a solda 

aluminotérmica ocorreu através de levantamentos de 

dados, utilizando as seguintes premissas:  

• Identificação do local para a realização do 

estudo. 

• Levantamento da quantidade dos defeitos que 

ocorreu nas juntas metálica, e análise desses defeitos. 

• Análise e levantamento dos possíveis danos que 

a junta metálica causa na via. 

• Análise e identificação dos impactos que a junta 

metálica causa na circulação.  

• Custos de materiais para aplicação de juntas 

metálicas e aplicação de solda aluminotérmica. 

• Custos dos materiais gastos nas juntas metálicas 

onde houve manutenção. 

 

3.1. Caracterização do Estudo de Caso 

 

A empresa de transporte ferroviário foi criada em 

2011 e interliga terminais e portos, estando presente 

em nove estados brasileiros e no Distrito Federal. É 

estruturada em cinco grandes corredores (Centro-

Norte, Centro-Sudeste, Centro-Leste, Minas-Rio e 

Minas-Bahia). Sua malha ferroviária conta com mais 

de 7.220 quilômetros de extensão.  

É possível encontrar em vários pontos do trecho 

do estudo, na superestrutura componentes 

degradados, as vezes com mais de 40 anos. Os 

principais componentes da superestrutura são 

importados, pois o país não tem fornecedores que 

atendem, fazendo com que os custos para substituição 

ou manutenção dos componentes da superestrutura se 

tornem caros. 

O trecho definido para estudo foi entre a cidade 

de Uberlândia-MG até Ipameri-GO com 

aproximadamente 295 quilômetros de extensão. Esse 

trecho é dividido em pátios de cruzamentos, sendo 19 

pátios. 

 

3.2. Levantamento de dados dos locais de juntas 

metálicas com mais defeitos 

 

O levantamento dos locais com mais defeitos foi 

realizado no sistema de informação utilizado para 
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monitoramento na via: sistema de Monitoramento de 

Via. Nesse sistema, onde são cadastrados os defeitos 

encontrados na linha férrea, foram extraídas 

informações dos locais de juntas metálicas que 

apresentaram defeitos, quantidade e quais os tipos de 

defeitos. 

Os possíveis impactos que os defeitos causam na 

circulação dos trens foram extraídos também do 

sistema de monitoramento de via e do controle e 

gestão de falhas. 

Além dos sistemas de informação o levantamento 

de dados foi realizado em campo, na linha férrea, 

onde foram coletadas evidências de defeitos nas 

juntas metálicas, e acompanhamento da turma de 

manutenção realizando serviço de manutenção de 

junta metálica. 

Os dados que foram utilizados referem-se ao ano 

de 2015 e 2016. 

 

3.3. Identificação dos defeitos nas juntas 

metálicas 

 

No levantamento dos defeitos, foram 

identificados 7 (sete) tipos de defeitos nas juntas 

metálicas, sendo eles: junta desligada; parafuso com 

corrosão; falta de parafuso; folga no parafuso; 

parafuso quebrado; tala quebrada; tala trincada. 

Levando em consideração os anos de 2015 e 2016 

na “Fig. 5” é demonstrado a quantidade de defeitos 

encontrado no trecho compreendido do estudo e a 

porcentagem que cada um representa. No total foram 

801 (oitocentos e um) defeitos encontrados em juntas 

metálicas no trecho de estudo.  

  
Figura 5. Quantidade por tipo de defeitos encontrados nas 

juntas metálicas  

 
Fonte: Acervo do autor (2017) 

 

 A maior parte dos defeitos identificados nas 

juntas metálicas são causados pelos esforços recebido 

devido a circulação, onde a cada ano o peso dos trens 

fica maior. Além disso os defeitos podem surgir 

devido a intempéries. 

 

3.4. Defeitos que a junta metálica causa na 

superestrutura 

 

Os defeitos não são só encontrados nas partes da 

junta metálica (talas ou parafusos), as juntas 

metálicas também causam defeitos na via e nos 

componentes da superestrutura acelerando a 

degradação dos mesmos. 

Defeitos na via, que podem ser decorrentes a 

juntas metálicas são: 

• Perda de geometria na via: pode ser 

longitudinal, defeito onde a bitola da via passa a ser 

maior que 1000 milímetros no ponto onde tem junta 

metálica, bitola é espaçamento entre os dois trilhos, 

medido no boleto do trilho. E defeito transversal, 

perda do nivelamento de uma das barras de trilhos em 

relação a outra, causando o efeito pendulo na 

passagem dos trens. 

• Degradação dos componentes da 

superestrutura: no trilho pode causar trinca tanto 

transversal quanto longitudinal originada no furo para 

aplicação da junta metálica. Amassamento nas 

extremidades do trilho, devido a passagem dos 

rodeiros do trem forçar e fazer um movimento de 

escoamento no trilho. No dormente pode causar a 

deterioração acelerada, devido ao grande movimento 

transversal causado pela junta metálica na circulação 

dos trens.  

 

3.5. Impactos na circulação decorrentes a defeitos 

de junta metálica 

 

Os defeitos existentes e já demostrados no 

presente estudo são: na junta metálica ou causados 

pela junta metálica na via, que podem ser nocivos ou 

não para a circulação. Quando esses defeitos evoluem 

(passando da fase de acompanhamento/inspeção para 

manutenção) ou são defeitos graves, geram impactos 

na circulação. Esses impactos podem ser: interdição, 

onde impossibilita a passagem do trem no local por 

determinado tempo e diminuição da velocidade 

máxima do trecho. São controlados por 3 (três) 

indicadores existentes na área de manutenção de via 

permanente, são eles: 

• Restrição de velocidade: diminuir a velocidade 

máxima da via devido alguma anomalia, onde o trem 

circula abaixo do permitido, para que passe com mais 

segurança até corrigir anomalia. É implantada de 

forma provisória até a causa ser corrigida. 

• Controle e Gestão de Falhas (interrupção não 

programada do tráfego para realizar manutenção), a 

falha é de acordo com Norma Brasileira aprovada 

pela Associação Brasileira de Normas Técnica 

(ABNT): NBR 5462, “Término da capacidade de um 

item desempenhar a função”. Na empresa essa 

especificação é utilizada para falhas da via 

permanente, que é a perda temporária capacidade da 

via de desempenhar a função para a qual foi projetada 

que é a circulação de trem 

• Ocorrência ferroviária: o mesmo que acidente, 

é a ocorrência do veículo ferroviário que ocorre 

paralisação no tráfego, ocasionando danos a ele 
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mesmo, a via permanente, a terceiros, e ao meio 

ambiente. 

 

3.6. Comparação dos custos dos materiais das 

juntas metálicas x materiais de solda 

aluminotérmica 

 

Para o levantamento dos custos de materiais 

contemplou apenas o que compõem o conjunto das 

juntas metálica e solda aluminotérmica, como mostra 

“Tab. 1”, não foi contemplado custo de outras 

ferramentas e aparelhos necessários para execução do 

serviço. 

•  Kit Junta metálica – composto por duas talas de 

seis furos (utilizada atualmente na empresa), seis 

parafusos (acompanha porcas e arruelas). Sendo 

possível a compra de tala e parafuso separadamente. 

• Kit de solda aluminotérmica – composto por 

uma forma, um pacote de pasta de vedação, um 

acendedor e um pacote porção, sendo esse kit 

adquirido completo. 

 
Tabela 1. Custo dos kit’s de junta metálica e solda 

aluminotérmica 

Material Unidade Preço (R$)

Solda aluminotérmica R$/kit R$ 201,14

Junta metálica R$/kit R$ 378,62  
Org. Elaborado pelo autor, (2017) 

  

Realizando a comparação da aquisição de 1 (um) 

kit de junta metálica (duas talas e seis parafusos) e 1 

(um) kit de solda aluminotérmica, verificou-se que o 

preço do kit da junta metálica é 46,87% mais alto em 

relação ao kit de solda aluminotérmica. 

 

3.7. Custos dos materiais gastos em manutenção 

nas juntas metálicas  

 

A partir do levantamento realizado da quantidade 

de defeitos encontrados em juntas metálicas no ano 

de 2015 e 2016, foi possível mensurar o valor gasto 

em materiais para conservação das mesmas.  

O levantamento dos custos dos materiais gastos 

na conservação das juntas metálicas foi realizado para 

todos os defeitos considerando que necessitaram de 

realizar troca e/ou substituição de componente. Para 

cada defeito foi considerado o melhor e pior cenário, 

os menores e maiores valores gastos são mostrados na 

“Tab. 2”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Menor e maior valor gasto na conservação de 

juntas metálicas 

 
Org. Elaborado pelo autor, (2017) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Após os levantamentos e análises realizados foi 

possível comparar os custos de aplicação e 

conservação de junta metálica, com a aplicação de 

solda aluminotérmica. Foram encontrados 801 

defeitos nas juntas metálicas, considerando que cada 

defeito foi em juntas diferentes, quando essas foram 

instaladas a empresa gastou uma quantia de R$ 

303.274,62, esse valor foi encontrado com o cálculo 

de 801 juntas multiplicado pelo valor unitário do kit 

de junta metálica, no período custando R$ 378,62. 

Levando em conta os cenários com menor e maior 

valor gastos na conservação dessas juntas metálicas, 

somou-se ao que já tinha sido gasto com a aplicação, 

como mostra a “Tab. 3”. 

 
Tabela 3. Menor e maior valor gasto em aplicação e 

conservação de juntas metálicas   

Valor gasto na 

aplicação de 

junta metálica

TOTAL

Cenário com 

menor custo
R$ 33.601,57 R$ 303.274,62 R$ 336.876,19

Cenário com 

maior custo
R$ 76.723,84 R$ 303.274,62 R$ 379.998,46

 
Org. Elaborado pelo autor, (2017) 

 

Levando em consideração o melhor cenário em 

aplicação e manutenção, nos anos de 2015 e 2016, de 

junta metálica a empresa gastou R$ 336.876,19. E no 

pior cenário a empresa gastou R$ 379.998.46.  

Ao considerar 801 juntas metálicas para cada 

defeito para aplicação de solda aluminotérmica 

nesses pontos a empresa teria gasto o valor de R$ 

161.113,14, comparando com o melhor cenário de 

aplicação e manutenção de junta teria economizado 

R$ 175.763,05, e com o pior cenário teria 

economizado R$ 218.885,32. 

Além do preço do kit de junta metálica ter um 

custo mais elevado, a empresa teve um gasto alto com 

conservação e manutenção das juntas metálicas. 

Houve também impactos na circulação dos trens, e 

defeitos na superestrutura ferroviária, que chegou ao 

que é considerado mais crítico: ocorrência ferroviária, 

causada por junta metálica. A aplicação de junta 

metálica não é serviço viável mesmo sendo mais 

rápido de executar comparando a solda 

aluminotérmica.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A escolha no tipo de manutenção a ser realizada 

é determinante para as empresas de transporte 

ferroviário. Com a realização deste estudo foi 

possível comparar a aplicação de junta metálica e 

solda aluminotérmica na superestrutura ferroviária, e 

evidenciou-se que a junta metálica é um componente 

inviável. O estudo mostrou também como a junta 

metálica é um ponto fraco na via de circulação, 

causando uma quantidade de defeitos significativos 

tanto nela quanto na via.  

Através dos resultados obtidos, pode-se afirmar 

que o objetivo foi atingido e é possível sim reduzir 

custos e retrabalhos na área de manutenção de via 

permanente utilizando a solda aluminotérmica ao 

invés da junta metálica, para ligação dos trilhos 

quando esses surgem defeitos de trincas e rupturas 

transversais. 

As empresas de transporte ferroviário devem 

direcionar e adotar a manutenção que traz mais 

confiabilidade para a via de circulação e para a 

segurança dos trens, que no caso é a solda 

aluminotérmica. 
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Resumo: Mesmo que a análise funcional da cultura não possa ser reduzida a comportamento individuais, a 

compreensão dos conceitos básicos da análise do comportamento se faz necessário, em vista disso, este estudo 

tem como objetivo, apresentar e descrever a evolução dos conceitos básicos da análise do comportamento, 

para o estudo funcional da cultura organizacional. Além disso, é apresentado as unidades de análises 

comportamento controlado / governado por regras e metacontingência, que foram desenvolvidas a partir dos 

conceitos básicos da análise do comportamento, as quais têm sido aplicadas no estudo da cultura 

organizacional. Essa aplicação é demonstrada mediante dois estudos empíricos. 

 

Palavras-chave: Cultura, Metacontingência, Comportamento controlado / governado por regras. 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

O estudo da cultura organizacional, é 

fundamental e indispensável para o desenvolvimento 

e aperfeiçoamento de teorias que contribuam com as 

demandas organizacionais (COELHO SILVA, 

SILVA E TODOROV, 2012). Em vista disso, os 

analistas do comportamento, tem procurado 

aprofundar os estudos conceituais e metodológicos, 

sobre o conceito de cultura em distintas situações 

(COELHO SILVA, SILVA E TODOROV, 2012). O 

foco do estudo da cultura sob a perspectiva da 

análise comportamental, tem concentrado nas 

relações entre práticas culturais recorrentes de 

diversos indivíduos, também compreendida como 

linhagens culturais e o ambiente em que essas 

práticas ocorrem, portanto, mesmo que as práticas 

culturais sejam compostas de comportamentos 

individuais, a análise científica da cultura não pode 

ser reduzida a comportamento individuais (GLENN, 

1988). Contudo, à compreensão dos conceitos 

básicos da análise do comportamento, que permitem 

analisar comportamentos individuais, são 

fundamentais para análise da cultura (GUSSO E 

KUBO, 2007). 

 

2. EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS BÁSICOS 

DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

PARA ESTUDO DA CULTURA 

Os conceitos desenvolvidos por Pavlov sobre 

comportamento respondente, instigou Skinner a 

desenvolver o conceito de comportamento operante 

e conceitos para investigar fenômenos sociais 

(análise do comportamento de mais de um 

indivíduo, práticas culturais, cultura, contingências 

sociais dentre outros), contudo esses conceitos 

possibilitavam desenvolvimento de investigações a 

partir de interpretações (TODOROV, 2004; 

TODOROV, 2012). Os conceitos de contingências 

de reforçamento abordados por Skinner no romance 

de Walden II, instigaram Glenn a elaborar o conceito 

de metacontingência (GLENN, 1986; 

VASCONCELOS, 2013), abrindo a possibilidade de 

desenvolvimento de pesquisas empíricas sobre 

fenômenos sociais (TODOROV, 2012). Assim, 

percebe-se que a análise do comportamento social, 

foi influenciada pelo estudo do comportamento 

operante aplicado em laboratório, através do método 

experimental na análise do comportamento de 

animais. Foram surgindo contribuições teóricas 

fundamentadas nos conceitos básicos, que 

possibilitaram sua aplicação na análise do 

comportamento humano individual, em seguida na 

análise do comportamento social, na análise do 

comportamento nas organizações, até a análise da 

cultura em geral e da cultura organizacional em 

particular, mediante pesquisas empíricas a partir da 

perspectiva da análise comportamental. 

Em vista disso, nas próximas seções são 

apresentados a evolução dos conceitos básicos da 

análise do comportamento, até sua aplicação na 

análise da cultura organizacional. Inicialmente, são 

apresentados os conceitos básicos para análise do 
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comportamento, que envolvem os conceitos de 

comportamento responde, operante, contingência 

tríplice, em seguida são apresentados os conceitos 

avançados, comportamento controlado / governado 

por regras e metacontingência. 

 

2.1. Comportamento respondente 
Comportamento respondente (involuntário ou 

reflexo), condicionamento respondente ou 

condicionamento pavloviano, é um tipo de 

aprendizagem simples, em que um estímulo do 

ambiente (eventos ambientais) produz uma resposta 

(comportamento) do organismo (Figura 1), sendo 

aprendido, ou seja, toda vez que o estímulo ocorre, o 

organismo produz a resposta aprendida (MOREIRA 

E MEDEIROS, 2007). Sendo assim, o 

comportamento respondente é uma representação 

conceitual que descreve a resposta do organismo 

provocada pelo estímulo (SOUZA JÚNIOR, LOPES 

E CIRINO, 2007). No comportamento respondente, 

as consequências não interferem para que a resposta 

ocorra ou deixe de ocorrer (MOREIRA E 

MEDEIROS, 2007). 

 
Figura 1. Componentes do comportamento respondente: 

(S) Estímulo (eventos ambientais) e (R) Resposta 
(comportamento). 

 
Fonte: Adaptação própria a partir de 

Moreira e Medeiros (2007, p. 48). 

 

A Figura 2 demonstra como o comportamento 

respondente ocorre. A aprendizagem inicia a partir 

de um estímulo neutro (EN), que é um evento que 

não produz a resposta incondicionada (RI), quando 

iniciado o condicionamento (emparelhamento), o 

estímulo neutro é associado ao estímulo 

incondicionado (EI) (geralmente muitas vezes) que 

provoca à resposta incondicionada, o estímulo 

incondicionado é um estímulo (evento) eliciador que 

produz um respondente automaticamente (reflexo 

inato), a resposta incondicionada é o respondente 

produzido automaticamente pelo estímulo 

incondicionado, quando o estímulo neutro tiver 

começado a produzir a resposta condicionada (RC), 

passa a ser considerado como estímulo condicionado 

(EC), o qual produz a resposta condicionada 

(MOREIRA E MEDEIROS; SOUZA JÚNIOR, 

LOPES E CIRINO, 2007). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama que representa o comportamento 

respondente. 

 
Fonte: Moreira e Medeiros (2007, p.33). 

 

Se o estímulo condicionado não for mais 

seguido pelo estímulo incondicionado, ele deixa de 

produz a resposta condicionada, isto é, o organismo 

retorna ao seu estado anterior ao condicionamento 

(SOUZA JÚNIOR, LOPES E CIRINO, 2007). 

Mesmo se ampliar imensamente a esfera de ação 

dos estímulos que produzem as respostas, o processo 

de comportamento respondente não abrangerá todo o 

comportamento do organismo, pois as respostas 

reflexas são apenas uma parte do comportamento 

total do organismo, referindo principalmente à 

fisiologia interna do organismo (SKINNER, 

1953/2003). O comportamento respondente propicia 

associação com novos estímulos, no entanto não 

acrescentam novas respostas (SKINNER, 

1953/2003). Já o comportamento operante 

possibilita acrescentar novas respostas, as quais 

produzem algum efeito no ambiente (SKINNER, 

1953/2003). 

 

2.2. Comportamento operante 
Comportamento operante (voluntário) ou 

condicionamento operante, produz alteração no 

ambiente e é afetada por elas, a resposta 

(comportamento) praticada pelo organismo é 

determinada pelas consequências (resultados ou 

efeitos) (Figura 3), pois as consequências 

influenciam nas respostas, alterando ou modelando o 

comportamento, por meio de recompensas ou 

punições (MOREIRA E MEDEIROS; CANÇADO, 

SOARES E CIRINO, 2007). Deste modo, os 

organismos são sensíveis ao que ocorre depois da 

resposta. Sendo assim, o comportamento operante é 

uma representação conceitual que descreve a 

resposta do organismo provocada pela consequência 

(CANÇADO, SOARES E CIRINO, 2007). 

 
Figura 3. Componentes do comportamento operante: (R) 

Resposta (comportamento) e (C) Consequência 

(resultados ou efeitos). 

 
Fonte: Adaptação própria a partir de 

Moreira e Medeiros (2007, p. 48). 
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O comportamento operante é determinado por 

contingências específicas, deste modo o organismo 

produzirá uma resposta estimulado pela ocorrência 

de reforço, isso possibilita poder manipular as 

respostas (comportamento), para compreender 

melhor como a interação resposta-consequência 

(comportamento-resultado ou efeito) ocorre e 

quando desejado, modificar ou modelar os 

comportamentos dos organismos, programando 

respostas para as consequências (MOREIRA E 

MEDEIROS, 2007). O reforço pode ser positivo ou 

negativo, ambos têm a finalidade de aumentar ou 

manter a frequência das respostas (MOREIRA E 

MEDEIROS, 2007). No reforço positivo, a resposta 

é reforçada com a adição de um ou mais estímulos 

reforçadores (consequência agradável) no ambiente, 

no reforço negativo, a resposta é reforçada com a 

retirada de um ou mais estímulos aversivos 

(consequência desagradável) no ambiente 

(SKINNER, 1953/2003; SKINNER, 2006; 

MOREIRA E MEDEIROS, 2007). 

Algumas consequências podem reduzir a sua 

frequência de resposta (comportamento), o que 

denomina-se de punição positiva e negativa 

(SKINNER, 1953/2003; MOREIRA E MEDEIROS, 

2007). Na punição positiva, a probabilidade do 

comportamento ocorrer novamente, pode ser 

reduzida pela adição de um ou mais estímulos 

aversivos no ambiente (consequência desagradável), 

na punição negativa a probabilidade do 

comportamento ocorrer novamente, pode ser 

reduzido pela retirada de um ou mais estímulos 

reforçadores do ambiente (consequência agradável) 

(SKINNER, 1953/2003; MOREIRA E MEDEIROS, 

2007). Reforço e punição são aplicados de forma 

clara em laboratório com animais, todavia, analistas 

do comportamento estão utilizando esses conceitos 

para análise do comportamento humano (MALOTT, 

1993). 

 

2.3. Contingência tríplice 
De acordo com Catania (1999), o 

comportamento pode ser investigado, observado, 

medido, analisado mediante a contingência tríplice 

ou contingência de três termos (Figura 4), isto é, 

relação de dependência entre estímulo-resposta-

consequência. A contingência tríplice é uma 

concatenação do comportamento respondente e 

operante. Os estímulos são eventos do ambiente, as 

respostas instâncias do comportamento, e as 

consequências resultados ou efeitos ocasionados 

pelos estímulos ou o que aconteceu a partir deles 

(CATANIA, 1999). 

 

 

 

Figura 4. Componentes do comportamento operante: (R) 

Resposta (comportamento) e (C) Consequência 
(resultados ou efeitos). 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Moreira e 

Medeiros (2007, p. 48) e Catania (1999). 

 

A resposta (comportamento) é tudo aquilo que o 

organismo faz contingenciado por estímulo e/ou 

consequência, o estímulo gera a resposta, a 

consequência modela a resposta do organismo, 

portanto o comportamento pode ser ocasionado 

somente pelo estímulo ou consequência e pelos dois 

também (CATANIA, 1999). 

No estudo do comportamento, o método 

experimental permite demonstrar se existe algum 

tipo de relação entre estímulos e resposta, reposta e 

consequências e como acontecem essa relação, 

mediante a manipulação dos estímulos no 

comportamento respondente e manipulação das 

consequências no comportamento operante, 

observando como o comportamento do organismo é 

modelado (CATANIA, 1999). O pesquisador 

manipula sistematicamente uma ou mais variáveis 

independente, estímulo(s) no comportamento 

respondente, consequência(s) no comportamento 

operante, fator antecedente e posterior 

respectivamente, para verificar o efeito na variável 

dependente resposta (comportamento), fator 

consequente (CATANIA, 1999). 

O reforço e a punição são um tipo de 

contingência que modifica ou modela a resposta 

(comportamento) (SKINNER, 1953/2003; 

MOREIRA E MEDEIROS, 2007). A contingência 

tem a finalidade de controlar a resposta do 

organismo, mediante a declaração de uma regra 

(WEATHERLY E MALOTT, 2008). 

As contingências podem ser de ação direta e 

indireta; a direta são imediatas, são reforços ou 

punições que causam as respostas, no entanto essas 

contingências não reforçam ou punem uma resposta, 

quando o resultado é a longo prazo; a indireta não 

são imediatas, são controles que causam as 

respostas, controlam o comportamento 

indiretamente, em vez da ação direta de reforço ou 

punição (MALOTT, 1993). As regras são controles 

que contingenciam o comportamento (resposta) de 

um ou diversos indivíduos, denominado de 

comportamento governados por regras (MALOTT, 

1993), também encontrado na literatura como 

comportamento controlados por regras. Essas regras 

são uma descrição verbal de uma contingência 

comportamental, que tem a finalidade de controlar 

respostas relevantes (MALOTT, 1993). 
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As regras são o princípio elementar da teoria do 

comportamento governado por regras, a qual têm 

sido aplicada na análise do comportamento 

organizacional, que de acordo com Malott (1993), 

pode ser aplicada na análise da cultura em geral e da 

cultura organizacional. Malott (1993), evidencia que 

a análise da cultura organizacional, mediante 

contingências de ação direta, proporciona resultados 

limitados, assim propõe que a cultura organizacional 

também seja analisada por contingências de ação 

indireta. 

 

2.4. Comportamento controlado / governado por 

regras 

O comportamento (resposta) é controlado / 

governado por regras, quando está sob controle de 

um tipo de estímulo discriminativo verbal (fala ou 

escrita) (MALOTT, 1993; BAUM, 2006). O 

comportamento controlado por regras ou 

comportamento governado por regras, ocorre 

mediante contingências (reforço ou punição) 

verbais, sendo modelado por consequências 

(resultados ou efeitos) imediatas (MALOTT, 1993; 

BAUM, 2006; MOREIRA E MEDEIROS, 2007; 

SOUZA JÚNIOR, LOPES E CIRINO, 2007; 

CANÇADO, SOARES E CIRINO, 2007). 

Os estímulos discriminativos no comportamento 

controlado por regras (Figura 5), são entendidos 

como regras, ordens, instruções e conselhos 

(comportamento verbal do falante - SD), que têm a 

finalidade de controlar o comportamento do 

indivíduo (comportamento-C), o cumprimento das 

regras discriminadas pelo falante, comportamento 

desejado, pode ser reforçado (reforço positivo / 

reforço negativo - SR), o não cumprimento das 

regras discriminadas pelo falante, comportamento 

indesejado, pode ser punido (punição positiva / 

negativa - SR) (BAUM, 2006). 

 
Figura 5. Componentes do comportamento controlado por 

Regras. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Baum 

(2006). 

 

É fundamental que o comportamento controlado 

por regras, envolva duas relações (Figura 6), “uma 

de longo prazo, a relação última – a razão primeira 

da regra – e outra de curto prazo, a relação de 

reforço próxima por seguir a regra” (BAUM, 2006, 

P. 172). Tanto a relação de curto e longo prazo, 

influenciam o mesmo comportamento, a de curto 

prazo incita e a de longo prazo fortalece. 

 

 

Figura 6. Componentes das duas relações de reforço do 

comportamento controlado por regras: (SD) Estímulo 
discriminativo e (SR) Reforçador. 

 
Fonte: Adaptado de Baum (2006). 

 

Uma regra deve ser definida como uma 

contingência específica (estímulo discriminativo), 

que detalhe a relação entre um antecedente, uma 

resposta e uma consequência (HOUMANFAR, 

RODRIGUES E SMITH, 2009). As regras podem 

ser explícitas, implícitas, acuradas e imprecisas 

(HOUMANFAR, RODRIGUES E SMITH, 2009). 

As regras explícitas, detalham a contingência em 

termos de antecedentes, comportamentos e suas 

consequências sem ambiguidades, enquanto regras 

implícitas, deixa ambíguo alguns detalhes 

(HOUMANFAR, RODRIGUES E SMITH, 2009). 

As regras acuradas, descrevem as contingências 

precisamente, enquanto as regras imprecisas, não 

descrevem (HOUMANFAR, RODRIGUES E 

SMITH, 2009). 

As regras são pensadas, para afetar o 

comportamento pela descrição da relação 

contingente entre antecedentes, respostas e 

consequências (HOUMANFAR, RODRIGUES E 

SMITH, 2009). Quando uma regra não é explícita, 

derivada das relações entre componentes das regras 

e o local de trabalho, o qual pode ser baseado na 

história de aprendizado, não necessariamente a 

contingência, diferentes pessoas podem ter 

diferentes entendimento da regra, devido as 

diferentes histórias de aprendizado (HOUMANFAR, 

RODRIGUES E SMITH, 2009). 

Os efeitos das regras, podem ser demostrados 

através da resposta de cada indivíduo, nas 

contingências comportamentais entrelaçadas 

(HOUMANFAR, RODRIGUES E SMITH, 2009). 

Contingências comportamentais entrelaçadas, 

consiste na sequência de comportamento individual, 

determinada pelas contingências prevalecentes no 

nível individual de análise (HOUMANFAR, 

RODRIGUES E SMITH, 2009).  

O nível de consistência ou variabilidade das 

contingências comportamentais entrelaçadas, podem 

ser afetadas por informações organizacionais, 

disseminadas por contingências verbais específicas 

(HOUMANFAR, RODRIGUES E SMITH, 2009). 

A variação de respostas promovidas pela instrução 

incompleta (regras incompletas), podem dificultar 
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ou reduzi o desempenho eficaz de uma organização 

(HOUMANFAR, RODRIGUES E SMITH, 2009). 

A complexidade de uma regra, também podem 

afetar as contingências comportamentais 

entrelaçadas (HOUMANFAR, RODRIGUES E 

SMITH, 2009). Uma característica essencial da 

regra, é a fonte de consequência, sendo assim, é 

importante em uma regra, a especificação das 

consequências que serão entregue as pessoas 

(HOUMANFAR, RODRIGUES E SMITH, 2009). 

Conforme demostrado, o comportamento 

controlado / governado por regras, tem sido aplicado 

na análise do comportamento organizacional, Malott 

(1993) defende que este conceito, seja aplicado na 

análise da cultura em geral e da cultura 

organizacional em particular. Outro conceito da 

psicologia comportamental, que pode ser utilizado 

para estudar a cultura em nível organizacional, é a 

metacontingência. 

 

2.5. Metacontingência 
Metacontingência é uma unidade de análise que 

pode ser utilizada para descrever práticas culturais, 

suas variações e o produto agregado dessas 

variações (GLENN, 1988; NUNES ET AL., 2017). 

Nas organizações, a metacontingência têm três 

componentes; contingência comportamental 

entrelaçadas, produto agregado e sistema receptor de 

demanda (Figura 7) (GLENN E MALOTT, 2004; 

NUNES ET AL., 2017). 

 
Figura 7. Componentes da metacontingência: (A) 

contingências comportamentais entrelaçadas, (B) produto 

agregado e (C) sistema receptor de demanda. 

 
Fonte: Adaptado de Glenn e Malott (2004, p. 

100). 

 

Contingências comportamentais entrelaçadas 

(A), são a inter-relação do comportamento de duas 

ou mais pessoas (GLENN E MALOTT, 2004; 

NUNES ET AL., 2017). O resultado dessa inter-

relação (entrelaçamento), é o produto agregado (B), 

que pode ou não ser selecionado pelo sistema 

receptor de demanda (C), que podem ser indivíduos 

externos à organização, outras organizações ou até 

os próprios membros da organização (GLENN E 

MALOTT, 2004; NUNES ET AL., 2017). O sistema 

receptor de demanda, funciona como ambiente de 

seleção de contingências comportamentais 

entrelaçadas, podendo selecionar ou não, as 

contingências comportamentais entrelaçadas 

(GLENN E MALOTT, 2004; NUNES ET AL., 

2017). As contingências entrelaçadas, tem a 

finalidade de modelar o comportamento dos 

indivíduos (contingência comportamental) para 

alcance da consequência comum a todos, o produto 

agregado que seja selecionado pelo sistema receptor 

de demanda (NUNES ET AL., 2017). As 

contingências comportamentais entrelaçadas, podem 

deixar de existir quando não houver demanda de 

seus produtos (GLENN E MALOTT, 2004; NUNES 

ET AL., 2017). 

Portanto, nas organizações o comportamento 

dos indivíduos é muito importante, a 

sustentabilidade de uma organização depende de 

como esses comportamentos são combinados e da 

formação de unidades de seleção (GLENN E 

MALOTT, 2004; NUNES ET AL., 2017). Essas 

unidades de seleção, são as linhagens culturais 

compostas por múltiplas linhagens operantes 

(GLENN E MALOTT, 2004; NUNES ET AL., 

2017). 

 

3. ESTUDO EMPÍRICO DA CULTURA 

ORGANIZACIONAL A PARTIR DA 

ANÁLISE COMPORTAMENTAL   

Alguns estudos empíricos já foram realizados 

utilizando as unidades de análise, metacontingência 

e comportamento controlado / governado por regras, 

como por exemplo os de Mawhinney (2009) e de 

Tsukahara (2016). Mawhinney (2009) examinou a 

cultura das organizações Alaska Airlines e Banco 

Barings, a partir das práticas comportamentais e 

suas principais consequências, mediante a 

metacontingência, comportamento governado por 

regras e esquemas de reforçamento. O autor 

encontrou que algumas práticas comportamentais, 

podem ter consequências potencialmente danosas as 

organizações. Por exemplo na companhia aérea 

Alaska Airlines, a não realização corretamente de 

manutenção nas aeronaves (prática 

comportamental), teve como consequência um 

acidente em que 88 pessoas morreram. No caso da 

Alaska Airlines, foi constatado a existência de 

variação nas práticas comportamentais relacionado a 

manutenção das aeronaves, o que levou a 

organização posteriormente ao acidente, a 

desenvolver um plano de ação para padronização e 

formalização dos procedimentos de manutenção 

(Mawhinney, 2009). No Banco Barings para 

promoverem alto desempenho, descumpriram 

responsabilidades para limitar riscos, colocando em 

risco a sobrevivência do banco. No Barings existia o 

desinteresse de fiscalização por parte de alguns 

supervisores, sobre as operações realizadas por Nick 

Leeson, o que facilitou que realizasse fraudes para 
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encobrir prejuízos que teve em algumas operações 

financeiras (Mawhinney, 2009). Conforme 

demonstrado nos casos, práticas comportamentais 

simples, que muitas das vezes passam 

despercebidas, podem ter consequências graves a 

uma organização. A sobrevivência da organização, 

deve ser o valor de quem está na função de planejar 

as práticas comportamentais (presidentes, diretores, 

gerentes, supervisores, líderes etc.), que é a 

manifestação da cultura da organização em termos 

práticos. 

Tsukahara (2016) mediante o comportamento 

governado por regras, investigou como as regras 

externas (estímulos ambientais externos) 

influenciam no desenvolvimento de regras internas 

de funcionamento de uma organização federal de 

ensino público, pertinente as práticas gestoras de 

recursos humanos. A partir do cruzamento de dados 

de documentos externos (Leis, Normas, Resoluções, 

Decretos, emitida pelo governo) com documentos 

internos (documentos elaborados pelo próprio órgão, 

como Estatuto, Regulamento, Resolução, Portaria, 

Instruções Normativas, Ata dos Conselhos 

Superiores), a autora encontrou que as regras 

externas, de certa maneira explicam grande parte do 

surgimento das regras internas, que por sua vez 

influência nas práticas gestoras (práticas culturais). 

Em vista disso, evidencia que as regras têm um 

papel substancial nas organizações, tendo a 

capacidade de influenciar e controlar 

comportamentos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foi apresentado a evolução dos conceitos 

básicos da análise do comportamento, para estudo 

funcional da cultura a partir da perspectiva 

comportamental. Interessados no estudo da cultura 

organizacional, encontram nas unidades de análise 

metacontingência e comportamento controlado / 

governado por regras, instrumental teórico para 

analisar, descrever e explicar relações 

comportamentais de seres humanos nas organizações 

ao longo do tempo e planejamento dessas relações 

comportamentais.  
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Resumo: Problemas de otimização são comuns na vida diária do ser humano e aparecem quando se procura 
melhorar algo já existente ou quando se planeja ou se desenvolve com o máximo de eficiência. É o processo 
no qual se busca uma solução para um problema, que gere o máximo benefício, segundo algum critério. 
Existem diversos métodos e/ou técnicas que são utilizados(as) na resolução de problemas de otimização. Este 
trabalho é fruto de um projeto de iniciação científica que objetivava estudar alguns métodos clássicos de 
otimização sem restrição. Por razões pedagógicas, visando aprimorar o aprendizado destes métodos e maior 
conquista de raciocínio lógico de programação computacional, o projeto objetivava também a implementação 
de códigos computacionais dos métodos estudados. A fim de verificar a eficácia e desempenho dos códigos 
computacionais implementados, eles foram testados em algumas funções matemáticas de referência. Os 
resultados dos testes são apresentados e algumas considerações são pontuadas. 
 
Palavras-chave: Otimização. Métodos Clássicos. Irrestritos. 
  

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

Diversas situações problemas são encontradas 
com facilidade no cotidiano do ser humano, as quais 
buscam determinar uma solução que gere mais 
benefícios. Um exemplo disso é a seguinte situação: 
“Um fazendeiro tem 1200� de cerca e quer cercar 
um campo retangular que está na margem de um rio 
reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais 
são as dimensões do campo que tem a maior área?” 
(STEWART, 2013, p. 294). 

Problemas como esse são solucionados com a 
ferramenta otimização que correlaciona a 
matemática à computação. Ela tem ampla aplicação 
em diversas áreas, tais como: matemática, física, 
química, biologia, engenharia, arquitetura, 
economia, dentre outras. 

Otimização consiste em encontrar uma solução 
ou um conjunto de soluções ótimas para uma 
determinada função ou conjunto de funções que 
modela(m) o problema (OLIVEIRA, 2012). No 
processo de otimização, essas funções são 
denominadas funções objetivo e suas variáveis são 
conhecidas como variáveis de projeto. 

Matematicamente, a solução ótima corresponde 
ao ponto em que o valor da função objetivo atinge 
um valor extremo - máximo ou mínimo – 
denominado ponto ótimo e o valor da função no 
ponto ótimo é chamado valor ótimo (ROSA, 2015). 

Quanto maior o número de funções e/ou o 

número de variáveis, maior é a dificuldade em se 
determinar o conjunto de soluções ótimas. Com isto, 
tem-se a necessidade do desenvolvimento de 
técnicas matemáticas e computacionais que 
melhorem o processo de otimização 
(VANDEPLAATS, 1999). 

Os métodos de otimização se dividem em dois 
grupos: os métodos baseados no cálculo diferencial 
(Deterministic Optimization) que, na sua maioria, 
servem-se do cálculo do gradiente para orientar o 
processo iterativo e dependem de um ponto inicial 
para começar a busca (VANDERPLAATS, 1999) e 
os métodos aleatórios (Random Strategies). No 
grupo dos métodos aleatórios se encontram alguns 
métodos de ordem zero e aqueles inspirados em 
fenômenos que ocorrem na natureza, tais como: 
Algoritmos Genéticos, Evolução Diferencial 
Enxame de Partículas e Colônia de Vagalumes, o 
Recozimento Simulado (Simulated Annealing). 

No processo de otimização podem haver 
restrições sobre a função objetivo e/ou sobre as 
variáveis de projeto. Essas restrições são funções 
matemáticas ou intervalos limitantes. Caso haja 
restrições, de acordo com Vanderplaasts (1999), o 
processo de otimização é denominado de problema 
de otimização com restrição; caso contrário 
denomina-se problema de otimização irrestrito (ou 
sem restrição).  

A função objetivo e as funções de restrições 
podem ser funções lineares ou não lineares em 
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relação às variáveis de projeto, implícitas ou 
explícitas. O processo de otimização depende de 
alguns fatores como a complexidade da função 
objetivo, o número de variáveis que a compõe e se 
há ou não restrições impostas sobre a função 
objetivo ou sobre as suas respectivas variáveis. Em 
muitos casos não se pode determinar a solução ótima 
analiticamente “Assim, é necessário usar um 
algoritmo numérico, que corresponde a aplicar 
procedimentos iterativos de cálculos, que a cada 
passo procuram melhorar a solução atual, até que o 
ótimo seja encontrado ou que algum critério seja 
satisfeito”. (OLIVEIRA, 2012, p. 1, grifo dos 
autores). 

Na maioria das vezes não se pode garantir a 
existência e unicidade de uma solução ótima. Isto 
ocorre devido à existência de várias soluções, mal 
condicionamento numérico ou lenta convergência. 
Assim, na prática, a estratégia que se utiliza é 
inicializar o processo de otimização com diferentes 
pontos iniciais, ��; caso se encontre o mesmo valor 
para o extremo da função objetivo, tem-se alguma 
garantia de ótimo global. 

Em geral, os métodos clássicos de otimização, 
dependem de informações que se tem da função 
objetivo. Segundo Vanderplaasts (1999), os que 
dependem somente da avaliação da função objetivo 
são chamados de métodos de ordem zero, os que 
dependem também da derivada de primeira ordem 
da função objetivo (gradiente) são denominados de 
métodos de primeira ordem e os que, além disso, 
dependem também de avaliações da segunda 
derivada (hessiana) são denominados métodos de 
segunda ordem. 

Como fruto de um projeto de iniciação científica 
que objetivava estudar alguns métodos clássicos de 
otimização sem restrição, este trabalho tem como 
objetivo estudar alguns métodos clássicos de ordem 
zero, de primeira ordem e de segunda ordem. 
Visando aprimorar o aprendizado destes métodos e 
maior contato com a programação computacional, o 
projeto objetivava também a implementação de 
códigos computacionais dos métodos estudados. A 
fim de verificar a eficácia dos códigos 
computacionais implementados, eles foram testados 
em algumas funções matemáticas de referência. Por 
fim, os resultados dos testes são apresentados e 
algumas considerações são pontuadas.  

 
2. O PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO  

 
O problema de otimização geral é dado por 

                                                                                    
��������� �(�); � = (��, ��, … , ��) ∈ ��,       (1)                                                                                        

 
sujeita a: 
                                                                                 
��(�) ≥ 0,   � = 1, 2, … , �                                       (2)                                        

 
ℎ�(�) = 0,   � = 1, 2, … , �                                    (3) 

 
��

� ≤ �� ≤ ��
�, � = 1, 2, … , �                                 (4) 

sendo que �: �� → � é a função objetivo, as funções 
�� são as restrições de desigualdade, as funções ℎ� 

são as restrições de igualdade e ��
� e ��

� são os 
limites inferior e superior, respectivamente, da 
variável ��, � = 1, 2, … , �, que limitam a sua 
variação. O conjunto de �� dos pontos em que que 
as exigências impostas pelas restrições são 
satisfeitas é denominada região viável � ou conjunto 
factível �. 

Definição 2.1. Um ponto �∗ da região viável � 
é um ponto de mínimo local da função objetivo � 
em � se, e somente se, existe � > 0 tal que �(�) ≥
�(�∗) para todo � de � e que satisfaz ‖� − �∗‖ <
�. Se �(�) ≥ �(�∗) para todo � de �, o ponto �∗é 
chamado ponto de mínimo global de f em �. 

De modo análogo, define-se ponto de máximo 
local e global de � em �. Pelo fato de “maximizar 

�” ser equivalente a “minimizar – � (função oposta a 
�)” é que se pode, sem perda de generalidade, tratar 
apenas do problema de minimização de �.  Dessa 
forma, os métodos apresentados neste trabalho 
tratam apenas do procedimento de minimização da 
função objetivo. 

 
2.1. Condições de Otimalidade para 

Minimização sem Restrições 
 

Por se tratar de minimização sem restrições, o 
conjunto factível é todo o ��. O vetor gradiente e a 
matriz hessiana da função � no ponto � são 
denotados, respectivamente, por ∇�(�) e �(�). 

a) Condição necessária de primeira ordem: 
Seja �: �� → �, � ∈ ��. Se �∗ é um ponto 
de mínimo local de � em ��, então 
∇�(�∗) = 0. 

b) Condições necessárias de segunda 
ordem: Seja �: �� → �, � ∈ ��. Se �∗ é 
um ponto de mínimo local de � em ��, 
então ∇�(�∗) = 0 e �(�∗) é semidefinida 
positiva. 

c) Condições suficientes de segunda ordem: 
Seja �: �� → �, � ∈ ��. Se �∗ ∈ ��, 
∇�(�∗) = 0 e �(�∗) > 0, então �∗ é um 
mínimo local de � em ��. 
 

3. OTIMIZAÇÃO IRRESTRITA  
 

O processo de otimização irrestrito se dá através 
de aplicações iterativas. A maioria dos algoritmos de 
otimização requerem um ponto inicial �� =
(��

�, ��
�, … , ��

�), composto pelas variáveis de projeto 
iniciais, como ponto de partida. A partir disso, o 
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processo é atualizado iterativamente da seguinte 
maneira: 

�� = ���� +  ��
∗��,                                              (5) 

                                              
onde o índice � corresponde ao número da iteração, 
�� é o vetor que designa as variáveis de projeto, �� 
equivale à direção de busca na qual a função tem o 
menor crescimento e �∗ é um múltiplo escalar 
(tamanho do passo) que indica o quanto se deve 
percorrer na direção ��. A utilização da Eq. (5) 
consiste em dois pontos importantes: 1) determinar a 
direção de busca �� e 2) determinar o múltiplo 
escalar ótimo �∗. 

A determinação do múltiplo escalar ótimo �∗ é 
realizada com uma busca unidimensional na direção 
do vetor ��. Ou seja, após o conhecimento desta 
direção de busca, a função objetivo avaliada no vetor 
��, dado pela Eq. (5), torna-se uma função da 
variável � apenas e, então, algum método de busca 
unidirecional ou unidimensional é usado para que o 
ponto ótimo (�∗) possa ser encontrado. 

Um dos métodos utilizados para essa busca 
unidimensional do múltiplo escalar ótimo �∗ é o 
método da seção áurea. Esse método é utilizado para 
determinar o ponto ótimo de funções com uma 
variável real que possuem um único valor extremo 
global (ditas funções unimodais) em um 
intervalo [�, �]. “Este intervalo é chamado de 
intervalo de incerteza, pois não se sabe a localização 
exata do ponto de ótimo. A ideia desse método 
numérico é reduzir, a cada iteração, o intervalo de 
incerteza até chegar-se a um intervalo tão pequeno 
quanto se queira” (ROSA, 2015, p. 14). Maiores 
detalhes sobre o método da seção áurea pode ser 
visto em Rosa (2015) e Vanderplaats (1999). 

Outro método é o da interpolação polinomial, 
que, em suma, trata-se da aproximação da função 
unidimensional �(�) = �(� + ��), da variável �, 
por uma função polinomial. Neste caso, o �∗ de 
�(�) é tomado, aproximadamente, como o ótimo da 
função polinomial. 
 
3.1. Busca Unidimensional e Interpolação 

Quadrática  
 
No procedimento de interpolação, aproxima-se 

uma função qualquer por uma função polinomial. 
Isso é feito determinando os coeficientes da função 
polinomial. No caso da interpolação quadrática, a 
função é aproximada por uma função quadrática 
dada pela Eq. (6) 
 
�(�) =  ���� + ��� + ��,                                         (6)                                            
 
cujo ponto crítico é dado por 
 

�∗ =  −
 �� 

 ��� 
.                                                           (7)  

 
Um modo de obter esta interpolação é a partir 

do conhecimento de três pontos da função original, 

���, �(��)�, ���, �(��)� e � ��, �(��)�.  A 

determinação dos coeficientes ��e �� da função 
quadrática é dada pelas expressões apresentadas nas 
Eqs. (8) e (9). 

 �� =
� �(��)��(��)�/(�����)� ��(��)��(��)�/(����� ) 

�����
  (8) 

                           

 �� =
�(��)��(��)

�����
− ��( �� + ��)                           (9)     

                                            
Uma maneira de se obter os três pontos é 

atribuindo valores a � na Eq. (5); por exemplo, �� =
0, �� = 1 2⁄  e �� = 1, e daí calcular �(��) =
�(�� + ����), usando a direção de busca �� 
conhecida. Caso �� seja positivo, o ponto é de 
mínimo e o múltiplo escalar ótimo �∗ é obtido pela 
Eq. (7); caso �� seja negativo, o ponto é de máximo. 

 
3.2. Método de Powell 

 
O método de Powell é um dos mais confiáveis e 

mais populares dos métodos de ordem zero 
(VANDERPLAATS, 1999). Ele é baseado no 
conceito de direções conjugadas. Duas direções �� e 
�� são conjugadas se 
 
(��)���� = 0,                                                     (10) 
 
sendo � a matriz hessiana. 

Neste método define-se primeiramente uma base 
vetorial para o espaço de otimização trabalhado. 
Normalmente adota-se a canônica, isto é, toma-se 
como as primeiras direções de busca �� as direções 
coordenadas, � = 1, 2, … , �. Estas direções não são 
usualmente conjugadas, porém a partir delas pode-se 
construí-las. Explora-se, então, sequencialmente a 
minimização unidimensional de cada uma destas 
direções de acordo com a Eq. (5). Ao encerrar este 
primeiro ciclo, conectando-se o ponto final e o ponto 
inicial deste processo, obtendo-se a (� + 1)-ésima 
direção. Esta nova direção, dita conjugada, formada 
pela minimização da função em cada uma das 
direções da base adotada, substituirá a primeira da 
base. Explora-se novamente cada uma das direções 
da nova base, formando-se então outra direção 
conjugada neste ciclo, que substituirá então a 
segunda direção da base inicial. Este processo será 
repetido até que a função tenha convergido para um 
mínimo. 

Conforme Vanderplaats (1999), é conveniente 
armazenar as informações das direções em uma 
matriz �. Na prática, inicia-se o método com a 
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matriz identidade � ×  � (as colunas são os vetores 
de busca unidirecionais ��). Após a minimização em 
cada direção usando a Eq. (5), o vetor �� na matriz 
� é substituído por ��

∗�� e, ao final de � iterações 
tem-se 
 
� = [��

∗��  ��
∗��   ⋯ ��

∗ ��].               (11) 
 

Cria-se, assim, um direção conjugada 
 

���� = ∑ ��
∗���

��� = soma das colunas de �.      (12) 
 

Em seguida, minimiza-se nesta direção para 
obter o parâmetro ����

∗ . 
 
3.3. Método de Máximas Descidas 

 
O método de máximas descidas é um dos 

métodos clássicos de primeira ordem. Segundo 
Vanderplaats (1999), ele apresenta a pior 
performance entre os métodos de primeira ordem. 
Sua importância está no fato de permitir estabelecer 
o ponto inicial para métodos mais sofisticados. 

Este método toma como direção de busca a 
oposta ao gradiente da função objetivo, isto é,  
 
�� = −∇�(����).                                     (13) 

 
Ele não utiliza informações sobre iterações 

anteriores. O procedimento é iniciado atribuindo-se 
um ponto inicial ��, depois calcula-se a direção de 
busca e determina-se o múltiplo escalar ótimo por 
meio de busca unidirecional. Em seguida, a Eq. (5) é 
utilizada para atualizar o vetor �. Essas etapas são 
repetidas até que algum critério de convergência seja 
satisfeito. 
 
3.4. Método de Newton 

 
O método de Newton é um método clássico de 

segunda ordem que, além de avaliações da função 
objetivo, utiliza-se também de informações sobre o 
gradiente e sobre a matriz hessiana da função 
objetivo. 

A direção de busca do método de Newton é 
definida por 
 
�� = −∇�(��)���(��) .                                    (14) 
 

Matematicamente, devido a aproximação da 
função até 2ª ordem, os métodos de 2ª ordem tendem 
a ser mais precisos, porém apresentam sérios 
problemas numéricos para a obtenção da matriz 
hessiana � e de sua inversa. Todavia, neste 
algoritmo não há necessidade de se encontrar a 
inversa da matriz hessiana, bastando resolver o 
sistema de equações, dado pela Eq. (15), utilizando o 

método de eliminação de Gauss. 
 
�(��)�� = −∇�(��)                                     (15) 
 

A fim de diminuir o tempo computacional do 
método, Vanderplaats (1999) sugere que se calcule 
� após cada conjunto de algumas iterações e ∇f a 
cada iteração. Tal sugestão se baseia na suposição de 
que as segundas derivadas da função não variem tão 
rapidamente e, assim, não necessitam ser calculadas 
tão frequentemente como a informação das 
primeiras derivadas. 
 
4. METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento 
deste trabalho é a que se segue.  

Para o entendimento dos conceitos de 
otimização e dos métodos apresentados neste 
trabalho foram desenvolvidas pesquisas 
bibliográficas, dentre as quais, destacam-se Rosa 
(2015), Vanderplaats (1999), Brandão (2010) e 
Oliveira (2012). 

Alguns softwares possuem sub-rotinas em que 
os métodos aqui abordados já estão implementados e 
que funcionam razoavelmente bem, porém o usuário 
fica limitado ao fornecimento da função objetivo e 
de alguns parâmetros, conforme o caso.  Por razões 
pedagógicas e visando maior conquista de raciocínio 
lógico de programação computacional, os autores 
deste trabalho optaram por implementarem seus 
próprios códigos computacionais de cada um dos 
métodos de otimização irrestrita apresentados neste 
trabalho. O Matlab©, versão R2015a, foi a 
linguagem de programação escolhida para a 
implementação dos métodos. Para os testes foram 
escolhidas, na literatura, cinco funções matemáticas, 
visando verificar a eficácia dos métodos, mas 
principalmente, com o intuito de verificar o 
potencial da implementação realizada. A Tabela 1 
apresenta estas funções, a solução ótima (ponto 
ótimo e valor ótimo), obtida analiticamente, e 
também o espaço de busca. 
 

Tabela 1: Funções Matemáticas sem Restrições. 

Função
Solução 

Ótima

Espaço 

de Busca

1) 
[-2,2]

2) 

[-10,10]

3) [-4, 15]

4) [-2,2]

5) [-2,2]

� �, � = 100 �� − �� � +
1 − � �

� �, � = 20 + �� − 10cos 2��
+�� − 10cos 2��

� �, � =
�� − 10 � +

� − 10 �

�
��

� �, � = �� + �� − 1 

� �, � = �� − �� + �� − ��

(±1,1,0)

(0,0,0)

(± 10, 10,0)

(0,0, −1)

(0,0,2)
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Os métodos foram executados 10 (dez) vezes 
para cada ponto inicial escolhido dentro do espaço 
de busca da função objetivo. Para cada função 
testada, a média dos valores ótimos obtidos com as 
10 execuções foi calculada. O resultado considerado 
como o ponto ótimo é aquele que gerou o valor 
ótimo mais próximo da média dos valores ótimos 
das execuções. 
 
5. RESULTADOS  
 

Aqui, por simplicidade, a função da primeira 
linha da Tab. 1 será referida como função (1), a da 
segunda linha como função (2) e assim por diante. 

Com base nos dados obtidos e apresentados na 
Tab. 2, percebe-se, porém sem comprovação, que 
quanto maior a distância entre o ponto inicial e o 
ponto ótimo, mais impreciso é o valor obtido com o 
método de Powell. O mesmo não ocorre para os 
demais métodos. 
 
Tabela 2: Resultados obtidos com o Método de 
Powell.  

Função
Ponto 

Ótimo

Valor 

Ótimo

Tempo 

(s)

Ponto 

Inicial

(-0,50; 0,26) 0,56 12,78 (-0,5; 2,0)

(-1,00; 1,00) 0,00 23,86 (-2,0; 2,0)

(-0,84; -0.34) 20,84 30,21 (3,0; 2,0)

(8,81; 6,08) 121,84 16,09 (8,0; 5,0)

(NaN; NaN) NaN 163,75 (4,0; -1,0)

(NaN; NaN) NaN 146,20 (-10,0; 4,0)

(0,00; 0,00) -1,00 16,81 (-1,0; 2,0)

(0,00; 0,00) -1,00 10,88 (-2,0; -2,0)

(0,00; 0,00) 2,00 17,42 (-2,0; 2,0)

(0,36; -0,83) 2,34 12,41 (2,0; 1,0)
5

1

2

3

4

 
      O método de Powell obteve o ponto ótimo e o 
valor ótimo com precisão em um tempo curto (em 
média 45,041 seg), exceto para as funções (1), (2) e 
(3).  Para essas funções, o método obteve um valor 
distante do ótimo, e não conseguiu determiná-lo 
(apresentou como resultado a indeterminação 
“NAN”) para a função (3), como exibido na Tab. 2. 

O método de primeira ordem das Máximas 
Descidas também apresentou como resposta o termo 
“NAN”, indicando indeterminação, para as funções 
(1) e (3). Percebeu-se, nestes casos, ao analisar o 
procedimento de otimização deste método, iteração a 
iteração, que ele funciona bem nas primeiras 
iterações, atingindo o objetivo de minimizar a 
função de modo rápido, porém, a partir de 
determinada iteração, o valor do gradiente no ponto 
se torna grande e na iteração seguinte o valor da 
função é maior do que o da iteração anterior, 
contrariando o objetivo de minimização. Suspeita-se 

de uma limitação do método e que a implementação 
deve ser melhorada de modo a acrescentar alguma 
sofisticação no método, levando-o a ter uma melhor 
performance. Ou seja, entende-se que se deve buscar 
na literatura indicativos de efetivar tais sofisticações 
no método. 

Apesar disso, o método de Máximas Descidas se 
mostrou mais eficiente que o método de ordem zero 
(Método de Powell), uma vez que obteve o ótimo 
com precisão independentemente do ponto inicial 
dado, como pode ser observado na Tab. 3.  

 
Tabela 3: Resultados Obtidos com o Método de 
Máximas Descidas. 

Função
Ponto 

Ótimo

Valor 

Ótimo

Tempo 

(s)

Ponto 

Inicial

(0,0;  0,0) 0,00 13,99 (3,0;   2,0)

(0,0;  0,0) 0,00 6,85 (-10,0;  10,0)

(0,0;  0,0) -1,00 15,96 (-1,0;   2,0)

(0,0;  0,0) -1,00 8,61 (-2,0;   -2,0)

(0,0;  0,0) 2,00 13,57 (2,0;   1,0)

(0,0;  0,0) 2,00 11,69 (-2,0;   2,0)

2

4

5

 
      O método de Newton não apresentou resultados 
satisfatórios, uma vez que não são todos os pontos 
que satisfazem a condição da matriz Hessiana ser 
positiva. Quando esta condição não é satisfeita, o 
processo de otimização é finalizado sem ter obtido o 
valor e o ponto ótimo. Para os casos em que esse 
critério foi satisfeito, o método alcançou o ótimo 
com precisão de forma rápida. Os resultados deste 
método são exibidos na Tab. 4. 
 
Tabela 4: Resultados Obtidos com o Método de 
Newton.

Função
Ponto 

Ótimo

Valor 

Ótimo

Tempo 

(s)

Ponto 

Inicial

(-0.50; 2,00) 307,25 9,64 (-0.5;  2,0)

(-1,00; 1,00) 0,00 8,10 (-2,0;  2,0)

(2.98; 1.99) 12,93 6,32 (3,0;  2,0)

(-9.95; 9.95) 198,98 6,80 (-10,0;  10,0)

(-4,00; 1,00) 1,61 4,15 (-4,0;  1,0)

(2,00; 6,00) 1,48 5,25 (2,0;  6,0)

(0,00; 0,00) -1,00 4,55 (-1,0;  2,0)

(0,00; 0,00) -1,00 5,02 (-2,0;  -2,0)

(0,00; 0,00) 2,00 5,72 (2,0;  1,0)

(0,00; 0,00) 2,00 6,60 (-2,0;  -2,0)
5

1

2

3

4

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Neste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa 
bibliográfica a respeito de otimização. Foram 
estudados o método de Powell, o método de 
Máximas Descidas e o método de Newton. 
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Embora alguns softwares possuem sub-rotinas 
em que estes métodos já estão implementados, 
funcionando razoavelmente bem, indo de encontro a 
um dos objetivos e por razões pedagógicas e visando 
maior conquista de raciocínio lógico de 
programação computacional, os autores deste 
trabalho optaram por implementarem seus próprios 
códigos computacionais dos métodos citados. 

Foram realizados testes em cinco funções 
matemáticas escolhidas na literatura, visando 
verificar a eficácia dos métodos, mas 
principalmente, com o intuito de verificar o 
potencial da implementação realizada. 

O método de primeira ordem e o de Newton 
(segunda ordem), apesar de terem sidos mais 
eficientes, apresentaram problemas para algumas 
funções testadas. Isto devido à maior complexidade 
destas funções, de deficiências do próprio método 
em si e mais provavelmente por um esbarramento na 
lógica computacional na implementação dos 
métodos, fruto da dificuldade que programação 
computacional muitas vezes acarreta. 

Acredita-se que os problemas devido à lógica 
computacional possam ser diminuídos com algumas 
sofisticações na programação computacional. Para 
isto, deve-se buscar na literatura por indicações de 
melhorias na implementação, que possam, pelo 
menos, minimizá-los e tornar melhor o desempenho 
computacional dos programas. 
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Resumo: A técnica de compostagem de materiais orgânicos é uma prática muito antiga, adotada pelas 
primeiras civilizações, que consistia em amontoar grandes quantidades de dejetos e materiais palhosos 
por meses, em geral, com reviramento mensal. Ainda nos dias atuais a compostagem é uma ótima 
alternativa para o aproveitamento dos resíduos orgânicos reciclando-os e transformando-os em adubo. 
Nesse sentido torna-se importante inserir essa técnica como alternativa para destinação adequada e 
sustentável aos resíduos orgânicos provenientes da comunidade universitária. O objetivo do presente 
trabalho foi aplicar o método da compostagem para produção de composto orgânico a partir de podas de 
grama e folhas recolhidas nas dependências da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão.  
Foram montadas leiras compostas pelo material misto coletado (podas de grama e folhas) misturado com 
esterco bovino. A leira foi revolvida duas vezes por semana e monitoradas diariamente a fim de obter-se 
adubo orgânico de alta qualidade com baixo custo. Pode-se concluir que a prática de compostagem 
certamente é uma das melhores opções quando se trata do reaproveitamento de resíduos orgânicos, visto 
que esta proporciona um produto final possível de ser utilizado como condicionado de solo. Além disso, o 
custo benefício envolvido se torna um de seus principais atrativos, pois a prática possibilita a aquisição de 
esterco de boa qualidade e com baixos investimentos. 
 
Palavras-Chave: Compostagem. Resíduos. Prática sustentável. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A técnica de compostagem de materiais 

orgânicos é uma prática muito antiga, adotada 
pelas primeiras civilizações, que consistia em 
amontoar grandes quantidades de dejetos e 
materiais palhosos. O material era revirado duas 
vezes, durante o período de compostagem que 
durava seis meses. Entretanto, O 
desenvolvimento posterior do processo 
envolveu menores ciclos de reviramento e a 
molhagem freqüente da massa de compostagem, 
a fim de fornecer a quantidade de ar e a 
umidade necessárias para acelerar o processo 
(HOWARD, 1938, citado por PAIVA, 2014). 

Na Europa do século XX, foram 
desenvolvidas pesquisas, principalmente sobre 
sistemas fechados, deixando de lado o sistema 
em leiras, pois se tinha como objetivo uma 
maior manutenção do controle sobre o processo, 
além de proporcionar condições para a obtenção 
de compostos em menor tempo (PAIVA, 2014). 
Entretanto, os sistemas fechados são de elevado 

custo tanto de implantação quanto operacional, 
quando comparado ao sistema de leiras. 

Nos dias atuais os processos de 
compostagem mais utilizados são: em leiras 
(com reviramento manual ou mecanizado) ou 
leiras estáticas (com aeração passiva ou forçada, 
com o uso de ventiladores). Além dessas 
modalidades existem a compostagem por meio 
de reatores fechados, composteiras e a 
vermicompostagem (que utiliza minhocas para 
auxiliar na decomposição). 

O debate sobre essa prática traz uma 
conscientização acerca da sustentabilidade e se 
torna necessário devido à grande quantidade de 
resíduos orgânicos desperdiçados e também ao 
descarte inadequado dos mesmos. Tais resíduos 
quando devidamente processados, como através 
do processo de compostagem, deixam de ser um 
passivo passando a ser um condicionador de 
solo. 

Assim sendo, este trabalho teve como 
objetivos o estudo foram: a) conhecer o 
processo de compostagem de materiais 
orgânicos, levantar todos os fatores que o 
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influencia, verificando as perdas e ganhos na 
qualidade do composto e salientando ainda sua 
viabilidade econômica; b) aplicar os 
conhecimentos adquiridos a um estudo de caso 
na compostagem de resíduos de podas de grama 
e folhas da Regional Catalão da UFG. 

Os procedimentos metodológicos de 
pesquisa envolveram duas etapas, sendo a 
primeira compreendida pela leitura e revisões 
bibliográficas e a segunda um estudo de teor 
prático realizado em campo. 

Para tais estudos, fundamenta-se 
teoricamente em autores renomados na área em 
questão, sendo estes: Pereira Neto (2007), 
Inácio e Miller (2009) e Paiva (2014). Além 
destes, outros títulos de livros, teses, 
dissertações e artigos serviram como 
complemento bibliográfico conforme 
necessidade da pesquisa. 

Há uma gama expressiva de pesquisas que 
envolvem o tema, porém poucas se preocupam 
com a popularização da prática de 
compostagem, seja essa de grande ou pequena 
extensão, portanto espera-se que este pré-
projeto possa proporcionar contribuições 
significativas para efetivar a difusão da 
compostagem. 

 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O ser humano estabeleceu que todo material 
resultante de suas mais diversas atividades não 
lhe sendo mais útil, é considerado lixo. Grande 
parcela dos resíduos produzidos pelo homem é 
de natureza orgânica, resultantes das atividades 
industriais, comerciais, domiciliares e agrícolas. 
A grande quantidade de resíduos gerados 
preconiza a adoção de sistemas descentralizados 
obedecendo a um planejamento integrado com 
ênfase às ações de minimização, reciclagem e 
reaproveitamento. A forma mais eficiente de 
reciclagem de resíduos orgânicos é por 
intermédio dos processos de compostagem. 

Compostagem pode ser definida como um 
processo biológico de decomposição de 
materiais orgânicos, realizada por 
microrganismos encontrados nos resíduos, que 
sob condições controladas e benéficas ao seu 
desenvolvimento, produzem um material 
estável, livre de patógeno e rico em macros e 
micronutrientes, que, posteriormente, pode ser 
aplicado na terra como adubo (PEREIRA 
NETO, 2007). 

Muitos resíduos que são descartados em 
residências, fazendas, restaurantes e indústrias 
podem ser aproveitados na compostagem. 
Conforme NUNES (2009), os restos de capim 
da alimentação animal, restos de vegetais 
resultantes de capinas, colheitas e podas de 

plantas, algas, plantas aquáticas, cascas de 
verduras e frutas ou mesmo restos de origem 
animal, como estercos, ossos, casca de ovos, 
penas, vísceras, cascas de mariscos, entre 
outros, são excelentes matéria prima para 
produção de adubo orgânico. 

No processo de compostagem estes 
materiais serão misturados e combinados de 
forma planejada, a fim de controlar 
características como pH, temperatura, umidade, 
relação carbono/ nitrogênio (C/N) e dimensões 
físicas. Estes são fatores que afetam diretamente 
o produto final. É importante destacar que esses 
parâmetros apresentam limites técnicos, que são 
imposições operacionais para o bom andamento 
do processo (INACÍO E MILLER, 2009). 

De acordo com PEREIRA NETO (1996), 
na teoria, a indicação do volume de água ideal 
para obter a degradação dos resíduos orgânicos 
é 100%, mas na prática isso é inviável, já que é 
necessário obter uma leira ou pilha com 
configuração geométrica definida e ter um fluxo 
de ar adequado para a oxigenação do material e 
dos agentes de degradação. As leiras devem ter 
altura entre 1,20 e 1,50 metros e largura em 
torno de 2,00 metros. Já o comprimento 
depende da quantidade de material e do espaço 
disponível para a compostagem. As pilhas 
podem ter formato cônico ou prismático. 

A umidade pode variar conforme os 
materiais que estão no composto, mas o valor de 
umidade geralmente varia de 40% a 60%, com 
exceção da compostagem de lodos de esgoto, 
que tem uma umidade de aproximadamente 
80% (PAIVA, 2014). 

A relação C/N de um substrato orgânico 
têm influência direta sobre as atividades 
microbiana, pois o carbono é fonte de energia, e 
é usado para a formação da estrutura celular dos 
microrganismos, enquanto que o nitrogênio 
influencia na formação de proteína como DNA 
e RNA, interferindo diretamente na reprodução 
e no crescimento da população das espécies de 
bactérias e fungos. Essa relação resulta em 
maior ou menor período de tempo para a 
humificação. Quanto maior a relação C/N, 
maior o tempo de decomposição. A 
recomendação é que esta relação varie de 30:1 a 
40:1, visto que, acima de 50:1, já e considerada 
alta (INÁCIO E MILLER, 2009).  

Já o tamanho das partículas pode variar, 
mas geralmente é indicado que elas tenham o 
comprimento entre 1,3 cm e 7,6 cm. Bertoldi et 
al (1983), salienta que é essencial que o material 
seja reduzido, mas que continue tendo 
interstícios suficientes para a promover boa 
circulação de ar, já que partículas muito finas, 
promovem a compactação da leira.  

A temperatura é um fator dominante no 
processo, sendo que ela é a responsável por 
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diversificar a população de microrganismos 
decompositores. A temperatura tem um 
intervalo aceitável de 45 ºC a 70 ºC (HERBETS 
et al, 2005).  

PEREIRA NETO (2007) afirma, por meio 
de dados experimentais obtidos pelo 
Laboratório de Engenharia Sanitária, da 
Universidade Federal de Viçosa, que a 
compostagem pode se desenvolver em uma 
faixa ampla de pH que varia de 4,5 e 9,5. Pode-
se salientar ainda que as faixas extremas são 
controladas de forma espontânea e natural pelos 
microrganismos através da decomposição de 
compostos que geram subprodutos ácidos ou 
básicos, conforme o meio. 

A Concentração de Sólidos Voláteis (SV) 
tem relação direta com o teor de matéria 
orgânica da massa a ser compostada (PAIVA, 
2014). Assim, o monitoramento contínuo do 
parâmetro SV é utilizado para a avaliação da 
degradação da matéria orgânica, que tende a 
diminuir à medida que os materiais orgânicos 
são decompostos, ou seja, que a matéria 
orgânica é mineralizada (ISMAEL et al.,2013). 

A compostagem de resíduos orgânicos tem, 
portanto, grande relevância, pois atende vários 
objetivos distintos, tais como sanitários, 
econômicos, ambientais, agrícolas e sociais, 
trazendo benefícios gerais para todos e 
solucionando problemas de forma rápida e 
simples. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 
O projeto foi realizado na Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Regional Catalão. A 
escolha desta instituição se deu pela razão de 
que a mesma possui um grande número de 
materiais palhosos provenientes de podas e 
capinas, que eram simplesmente descartados no 
aterro sanitário, por dispor de espaço adequado 
para a realização do processo e, sobretudo, por 
oferecer a possibilidade de divulgação da 
implementação deste projeto sustentável.  

O caráter deste estudo é quantitativo e 
qualitativo centrado na análise do composto 
desenvolvido. A abordagem quantitativa diz 
respeito ao objetivo da pesquisa em analisar a 
quantidade de composto obtida estudando a 
viabilidade de sua implementação, o qualitativo 
refere-se às análises dos agentes que afetam a 
qualidade do composto. 

O projeto foi dividido em duas etapas, uma 
de revisão bibliográfica e outra experimental. 

A revisão bibliográfica (primeira etapa) 
teve por objetivo conhecer o processo, as 
variáveis que interferem no seu 
desenvolvimento, questões operacionais e os 
principais autores dessa área de estudo. 

Na segunda etapa (etapa experimental) foi 
montada uma leira com materiais palhosos 
(resíduos de capinas e podas de arvore, ricos em 
carbono) e material rico em nitrogênio (esterco 
bovino). 

Os materiais palhosos foram conseguidos 
por meio de doação dos órgãos responsáveis 
pela destinação de podas e capinas da Regional 
Catalão. Enquanto o esterco foi conseguido por 
meio de doação de pequenos proprietários 
rurais. O local que foi destinado à construção da 
leira, era de solo batido com uma área 
aproximada de 48 m2.  

Para a montagem da leira foram utilizados 
carrinhos de mão, enxadas, pás, e baldes de 
medidas. E para o completo controle do 
processo se fez necessário o uso de balanças de 
mão e um termômetro digital. 

O procedimento para a montagem da leira, 
primeiramente se deu com a determinação da 
relação C/N dos resíduos. Para garantir uma 
adequada relação C/N, entre 20 a 40:1, fez-se a 
mistura mantendo as proporções de 70% em 
peso de resíduos de capina e podas e 30% de 
esterco (PEREIRA NETO, 2007).  

 A ordem de colocação dos materiais na 
leira se deu colocando uma primeira camada de 
material palhoso e a segunda de esterco, e logo 
após esses materiais foram revirados e 
molhados. Posteriormente à mistura, foi 
construída a leira com a seção transversal em 
forma aproximada triangular, com dimensões de 
1,5 m de largura x 1,80 m de comprimento x 
1,10 m de altura. A quantidade de material gasto 
para montar a leira com essas dimensões foi de 
460 kg. 

 O ciclo de reviramento manual e 
manutenção da umidade se deu a cada 3 dias, 
método esse sugerido pelo Laboratório de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (LESA), da 
Universidade Federal de Viçosa Minas Gerais 
(UFV) e teve duração de dois meses. Alguns 
cuidados tiveram que ser tomados durante o 
processo de reviramento manual da leira, onde a 
camada superficial deveria se torna o material 
central da massa de compostagem e vice-versa. 
Além disso, buscou garantir uma umidade do 
material entre 50 e 60%, conforme 
recomendado por Pereira Neto (2007) e Paiva 
(2014). Os mesmos autores relataram que ao 
final do processo de compostagem o composto 
apresenta coloração escura e cheiro de terra 
molhada. 

Já a aferição da temperatura foi diária, 
recolhida em três pontos da leira (topo, meio, 
base), utilizando o termômetro digital. A 
medição de temperatura também teve duração 
de 2 meses, não sendo mais necessárias a partir 
do 60º dia pois a uma estabilização da 
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temperatura, e o composto entra em um estado 
de maturação. 

No termino do processo de maturação, que 
se deu com 120 dias, foram recolhidas amostras 
de forma uniforme para submissão a análises 
laboratoriais. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante todo o processo da compostagem, 
buscou-se um equilíbrio água oxigênio, 
mantendo-se a leira de compostagem com um 
teor de umidade na ordem de 55%, uma vez que 
umidades superiores a 60% levariam a 
anaerobiose e inferiores a 40% reduziriam a 
atividade biológica (PEREIRA NETO, 2007). 
Além disso, o método de reviramento e controle 
de umidade foi satisfatório, pois não houve 
emanação de odores e produção de chorume 
pela mistura. 

Analisando os dados de temperatura 
coletados na leira, foi possível verificar que 
houve uma grande variação da mesma durante o 
processo de compostagem. A temperatura média 
da fase termófila ficou com 55,24 ºC, o que está 
dentro do recomendado por INÁCIO E 
MILLER (2009), que consideram uma faixa 
ideal de temperatura para essa fase de 50 a 60 
ºC. Depois dos 35 dias houve uma gradativa 
diminuição da temperatura, até atingir a 
estabilidade com a temperatura de 32 ºC, o que 
caracteriza a fase mesófila. 

Após o período de maturação que durou um 
mês, foi possível fazer a análise de parâmetros 
visuais do composto. O qual foi obtido um 
composto homogêneo de coloração bem escura, 
sem odor, e com boa porosidade. Essas 
propriedades adquiridas pelo composto nesse 
requisito alcançaram o padrão de qualidade de 
um bom composto conforme Herbets et al. 
(2005). 

Para verificar a qualidade do adubo 
produzido, foram analisadas no laboratório de 
saneamento da UFG. Algumas características 
físico-químicas, que são relevantes na 
determinação da qualidade do composto como: 
umidade e sólidos voláteis. 

 O resultado de umidade do composto final 
com 120 dias, usando o método de aquecimento 
direto, ficou na média de 54,33%, o que 
PEREIRA NETO (1996) afirma uma excelente 
umidade para um composto.  

Já o resultado de sólidos voláteis (SV) no 
composto final foi de 32% o que representa um 
produto final com grande estabilidade da 
matéria orgânica. Esse valor significa que 
somente 32% do composto final ainda é matéria 
orgânica, ou seja, 68% já é matéria mineralizada 
(PAIVA, 2014). Uma das justificativas para ter 

se obtidos tal resultado, foi o uso de esterco já 
curado, não fresco.   

Em termos quantitativos, foi produzido 338 
KG de adubo, portanto houve uma redução de 
30% do peso total da mistura inicial. De acordo 
com Pereira Neto (2007) e Paiva (2014) essa 
redução se deve, principalmente, devido a 
conversão do carbono orgânico em CO2, 
conversão do nitrogênio orgânico em NH4, 
evaporação da água e perdas de nutrientes por 
lixiviação. 

 
 

5. CONCLUSÃO 
 

Por meio da revisão bibliográfica foi 
possível conhecer e entender o processo de 
compostagem, as variáveis que interferem no 
seu desenvolvimento, os problemas inerentes 
aos aspectos operacionais, bem como suas 
vantagens e limitações.  Ainda, conforme dados 
da literatura, por meio da compostagem é 
possível transformar o que viraria lixo em adubo 
de alta qualidade nutricional, que pode ser 
usado nos canteiros da universidade ou mesmo 
vendido. 

No tange a parte pratica deste trabalho 
verificou-se que o desempenho da leira montada 
e operada para compostagem de resíduos de 
jardinagem, avaliada nesta pesquisa, foi 
satisfatório. Ao final, foram obtidos bons 
parâmetros como umidade e aspecto visual do 
composto final.  

Pode se concluir que o processo de 
compostagem é simples, e seu custo benefício 
satisfatório.  
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Resumo: Este trabalho objetiva mostrar um estudo de métodos clássicos e heuŕısticos Bio-Inspirados na solução
de problemas numéricos de engenharia. Neste contexto foram escolhidos três métodos Bio-Inspirados e um método
clássico capaz de minimizar modelos matemáticos. Em todos os métodos, foi adotado a Penalidade Exterior e
Lagrangeano Aumentado para considerar as restrições das funções. No método determińıstico, que é que funciona
por meio da derivada da função e aproximações de gradiente foi adotado o método de Newton. Nos métodos
Heuŕısticos, foi usado o Enxame de Part́ıculas, Colônia de Formigas e Colônia de Vaga-lumes. Para a análise da
performance desses métodos, usa-se modelo de um problema de otimização de custos de uma coluna tubular sob
compressão definifo por Nigdeli, G. e Yang (2016). Os resultados para esse problema nos métodos apresentados
são então comparados com os resultados da literatura.

Palavras-chave: Otimização Clássica. Otimização Evolutiva. Sistemas Bio-Inspirados. Análise
Numérica

1. INTRODUÇÃO

Conforme define Nocedal e Wright (2006),
tudo pode ser otimizado. As pessoas otimizam
e investidores buscam a relação perfeita para
criar portfólios que evitem um grande risco,
e em contrapartida apresentem altas taxas de
retorno. Dentro do ambiente de manufatura, há
uma busca constante pela máxima eficiência e
eficácia operacional desde a fase de concepção do
projeto ou mesmo já em processos consumados.
A natureza por sua vez, otimiza seus sistemas
f́ısicos para um estado que leve ao mı́nimo gasto
de energia. As moléculas em um sistema qúımico
isolado reagem uma com as outras até que o
total de energia potencial de seus elétrons sejam
minimizados. Raios de luz buscam caminhos que
minimizem seu tempo de viagem.

Dentro do referido contexto, o presente
trabalho visa comparar os resultados obtidos
da análise de um problema de engenharia
relacionado a Otimização de Custo de uma
Coluna Tubular sob Compressão definido por
Nigdeli, G. e Yang (2016) através da aplicação
de um método de otimização clássica e outros
três métodos de otimização heuŕısticas Bio-
Inspirados.

Este artigo está estruturado da seguinte

forma: na secção (2) apresenta-se uma introdução
e detalhes sobre os métodos de otimização
clássica e Bio-Inspirados utilizados na análise
do problema de engenharia. Na secção (3)
apresenta o método de penalidades utilizados
para tratar as restrições do modelo. Na
secção (4) faz-se uma breve apresentação do
problema de engenharia. A secção (5) apresenta
a implementação dos métodos propostos e
experimentos computacionais para a solução
do problema, e na secção (6) são tecidas
as conclusões e considerações finais sobre esse
trabalho.

2. MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO
CLÁSSICAS E HEURÍSTICAS

Com o objetivo de encontrar soluções que
analisam numericamente funções e problemas,
foram criados no decorrer da história métodos
numéricos capazes de aproximar linearmente ou
não funções em busca do seu valor ótimo.
Nesta secção são descritos de forma conceitual
métodos de otimização para a comparação de
performance numérica de métodos através do
modelo proposto.
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2.1. Método de Newton

O método de Newton, utiliza da segunda
derivada da função objetivo para minimizar f
por meio de uma aproximação local. O método
emprega γk = 1 sem a busca linear. Já para
minimização quadrática em q(xk+1) devemos ter
σq

σxk+1
= 0, logo:

∇k +Hk(xk+1 − xk) = 0 (1)

ou

xk+1 = xk −H−1
k ∇k (2)

A parcela H−1
k serve como um fator de

correção na direção oposta ao gradiente (∇) para
aceleração do processo iterativo conforme mostra
a equação abaixo:

dk = −H−1
k ∇k (3)

2.2. ACO – Ant Colony Optimization

O algoritmo Ant Colony Optimization, tradu-
zido para o português como Colônia de Formigas
(CF), proposto por Dorigo, Maniezzo e Colorni
(1996), se baseia no comportamento do trabalho
em equipe das formigas que a levam ao encontro
da fonte de alimentos.

Este algoritmo foi proposto a prinćıpio para
encontrar a solução do problema do Cacheiro
Viajante, que é um problema bem explorado pela
literatura, onde o objetivo é minimizar o percurso
de viajem a n cidades de um único vendedor
ambulante. As formigas, quando encontram
alimentos, liberam feromônios que servem como
sinal para a colônia vir a sua fonte (provável
solução). Desta forma, agentes computacionais
são posicionados sobre um grafo e percorrem o
sistema até que uma condição de parada seja
satisfeita.

O CF pode ser descrito conforme mostra
abaixo:

2.3. Colônia de Vagalumes

O algoritmo da Colônia de Vagalumes (CV)
foi proposto por Yang (2013) e é fundamentado
nas caracteŕısticas de bioluminescência dos
vagalumes.

Conforme mostra Yang (2013), três funções já
foram descobertas a respeito do comportamento
dos vaga-lumes, mesmo a biologia não conhe-
cendo no total a utilidade de suas emissões de
luz, são elas: (i) ferramenta de atração (visando
acasalamento) e comunicação entre eles; (ii) isca

Algorithm 1 Algoritmo ACO, fonte: Dorigo,
Maniezzo e Colorni (1996)

1: Inicialize
2: repita
3: A Cada Iteração
4: repita
5: Cada formiga aplica uma regra de

transição para construir a próxima etapa da
solução

6: Aplica-se a atualização local de fe-
romônios

7: até que todas as formigas tenham criado
uma solução completa

8: Aplica-se o procedimento de busca local
9: Aplica-se o procedimento de atualização

global de feromônios
10: até que o critério de parada seja satisfeito

para atrair potenciais presas; (iii) forma de aler-
tar entre si os predadores a seu redor.

No algoritmo proposto por Yang (2013), duas
caracteŕısticas principais devem ser observadas:
como funciona a variação da intensidade de luz
emitida e percebida entre eles; e como é a
formulação da atratividade entre eles. Tratando-
se da intensidade da emissividade de luz do
vaga-lume, pode-se dizer que ela é proporcional
a função objetivo, todavia essa intensidade
percebida decai ao longo que a distância entre
eles aumenta. Logo, a intensidade de luz é dada
conforme abaixo:

I(r) = Ioe
(γr2) (4)

onde Io é a intensidade de luz emitida, r é
a distância Euclidiana entre os vaga-lumes i, o
vaga-lume mais brilhante e j, vaga-lume menos
brilhante. γ é o parâmetro de absorção da luz
pelo meio. Desta forma, o fator de atratividade
β pode ser formulado como:

β = β0e
(−γr2) (5)

onde, β0 é a atratividade para uma distância
r = 0. Logo, a movimentação de um passo de
tempo t de um vaga-lume i em direção a um vaga-
lume j é formulada por:

xti = xt−1
i + β(xt−1

j − xt−1
i ) +α(rand− 0, 5) (6)

Onde o segundo termo do lado direito insere o
fator de atratividade e o terceiro termo é regulado
pelo parâmetro α que insere aleatoriamente o
caminho percorrido pelo vaga-lume e rand é um
número aleatório entre 0 e 1.
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O pseudocódigo proposto por Yang (2013)
pode ser visto abaixo:

Algorithm 2 Algoritmo da Colônia de Vagalu-
mes, fonte: Yang (2013)

1: Inicialize
2: Definir a função objetivo J(x), x =

(x1, x2, ..., xn)τ

3: Definir os parâmetros b, β0, α, ngen
4: para i = 1 até MaxIt faça
5: Calcular a intensidade de Luz I0 para xi

proporcionalmente a J(xi)

6: para j = 1 até o número de Vaga-lumes
faça

7: Calcular o fator de atratividade
8: Mover o vaga-lume j em direção aos

vaga-lumes mais brilhantes
9: Verificar se o vaga-lume está dentro

dos limites propostos
10: fim para
11: fim para
12: Resultado Alcançado

2.4. Enxame de Part́ıculas

O método de Enxame de Part́ıculas (EP) foi
proposto por Kennedy, Eberhart e Shi (2001),
tem como objetivo principal a comunicação entre
os indiv́ıduos (part́ıculas). Um indiv́ıduo que
chega próximo ao ponto ótimo do problema
espećıfico comunica a todos (enxame)e então
todos vão para perto dele e se inicia novamente
a busca, assim todos comunicam seus resultados
bons concomitantemente, até que se alcance o
objetivo principal. Basicamente, é como um
grupo de empresas que tem filiais em uma
determinada região, todas buscando o mesmo
objetivo e comunicando as filiais dos resultados
encontrados, até que o resultado principal seja
alcançado.

O algoritmo definido por Kennedy, Eberhart
e Shi (2001) está descrito abaixo:

Algorithm 3 Algoritmo PSO, fonte: Kennedy,
Eberhart e Shi (2001)

1: Inicialize
2: para i = [1, ..., T ] até satisfazer todas

part́ıculas faça
3: Definir os parâmetros do ACV
4: se f(T, xi) < f(T.pbest) então
5: T.pbest = (t.xi)
6: fim se
7: fim para

3. FUNÇÕES DE PENALIDADE

Nesta secção se apresenta as funções de
penalidade utilizadas para tratar os problemas de
modelo que utilizam de restrições. Atualmente
a maioria dos métodos de otimização não
consideram restrições durante a otimização das
funções e então, métodos capazes de tratar tais
restrições foram criadas com o objetivo de unificar
e atingir o ótimo das funções sem violar suas
caracteŕısticas.

3.1. Lagrangeano Aumentado

O Lagrangeano Aumentado ou MMLA é uma
aproximação clássica para resolver problemas de
otimização restrita. Esse método se assemelha
com os de penalidades em que eles substituem
um problema de otimização restrita por uma
série de problemas sem restrições (função uni-
dimensional) e adiciona um termo penalidade
ao objetivo. O Lagrangeano Aumentado
se difere porque acrescenta ainda um outro
termo, projetado para ser um multiplicador de
Lagrangeano.

O Lagrangeano Aumentado pode ser aplicado
para métodos de zero, primeira e segunda ordem.
No caso deste trabalho, vamos tratar da aplicação
dentro de todos os métodos apresentados para
quesitos de minimização. Usando o MMLA
para considerar restrições do problema temos a
função pseudo-objetivo definida conforme mostra
Vanderplaats (1999) por:

A(X,λ, rp) = f(X)+

n∑

k=1

λkhk(x)+

n∑

k=1

rp[hk(X)]2

(7)
onde hk(x) são as n restrições do problema.

O ponto ótimo da solução é atingido quando o
gradiente da Função A(X,λ, rp) é igual a 0.

3.2. Penalidade Exterior

A Penalidade Exterior ou MFPE é conside-
rado uma das formas mais fáceis de otimizar
funções com restrições. Assim como no Lagran-
geano Aumentado, o MFPE pode ser aplicados
para métodos de ordem zero, primeira e segunda
ordem. Basicamente a MFPE pode ser definida
por:

P (X, rp) = f(X)+

n∑

k=1

{max[0, gk(X)]}2+

n∑

k=1

rp[hk(X)]2

(8)
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Se todas as restrições estiverem satisfeitas,
então P (X, rp) = 0. Portanto, neste caso,
a função uni-dimensional é equivalente igual a
função objetivo original. Quando as restrições
gk(X) e hk(X) são violadas os quadrados dessa
função são adicionados a função como penalidade
para limitação da região viável.

4. PROBLEMA DA COLUNA TUBU-
LAR

Os sistemas mecânicos e estruturas em
geral quando estão submetidos a carregamentos,
podem falhar de várias formas, o que vai depender
do material usado, do tipo de estrutura, das
condições de apoio, entre outras considerações.
Quando se projeta um elemento, é necessário
que ele satisfaça requisitos espećıficos de tensão,
deflexão e estabilidade.

Este trabalho, toma como referência o estudo
de um problema de engenharia mecânica de
Nigdeli, G. e Yang (2016) para otimizar o custo
de uma coluna tubular sob compressão, onde
os autores do modelo utilizaram do algoritmo
de Polinização de Flores para achar o ótimo da
função objetivo.

Abaixo apresentamos a função objetivo com
suas restrições e variáveis de projetos:

f(d, t) = 9, 8dt+ 2d (9)

Sujeito à:

g1 =
P

πdtσy
− 1 ≤ 0 (10)

g2 =
PL2

π3Edt(d2 + t2)
− 1 ≤ 0 (11)

g3 =
2

d
− 1 ≤ 0 (12)

g4 =
d

14
− 1 ≤ 0 (13)

g5 =
0, 2

t
− 1 ≤ 0 (14)

g6 =
t

0, 8
− 1 ≤ 0 (15)

Sendo as descrições de cada variável e seus
valores dados conforme tabela 1 abaixo:

Onde, d e t estão entre 2 a 14 cm e 0.2 a 0.8
cm respectivamente.

Utilizando desde problema de engenharia,
este trabalho busca analisar a performance de
analise numérica em termos de Otimização

Tabela 1. Descrição e dados do problema

Variável Descrição Valor Especificado

1 P Força Axial 2500 Kgf
2 d Diâmetro do Tubo A Encontrar
3 t Espessura do Tubo A Encontrar
4 σy Tensão de Escoamento 500 Kgf/cm2

5 L Comprimento da Coluna 250 cm
6 E Módulo de Elasticidade 0, 85 ∗ 106

Fonte: os autores

dos métodos descritos na secção anterior para
encontrar a custo mı́nimo desta coluna tubular
sobre compressão.

5. RESULTADOS

Para a realização dos experimentos foi
implementado o método de de Newton. Já
os métodos heuŕısticos Bio-Inspirados utilizamos
implementações de (S., 2017) para o método CF,
Yang (2013) para o método CV, e Lobato (2008)
para o método EP.

Para o método de Newton por MFPE foi
usado um número máximo de iterações igual a
500, valores de X∗ iniciais igual a 1 e critério de
parada com erro absoluto menor ou igual a 1e−6 e
rp igual a 1 na primeira iteração. No Newton por
MMLA foi usado um número máximo de iterações
igual a 500, valores de X∗ iniciais igual a −100 e
critério de parada com erro absoluto menor ou
igual a 1e−6, rp igual a 1e3 e λ igual a 0 na
primeira iteração.

No CF os parâmetros adotados para a
execução dos experimentos foram 500 para o
número máximo de Iteração, 10 para o tamanho
da população de formigas, 40 para o tamanho da
amostra, 0.5 como fator de feromônios e 1.

Os parâmetros do método CV são N , Nger,β,
e α. O parâmetro N determina o de população de
vaga-lumes (a amostra) é igual a 100. O Nger é o
número de avaliações posśıveis da função, ou seja,
o número máximo de gerações é definido igual
a 500. O β igual a 0.7, onde este é o fator de
atratividade responsável por aproximar a amostra
da população de vaga-lumes. O α é o critério de
inserção, que define a aleatoriedade do caminho
que a população de vaga-lumes irá percorrer é
definido igual a 0.25.

O método EP tem como o número máximo
de iterações definido igual a 500 como único
parâmetro e foi usado na Pseudo-objetivo os
parâmetros de rp igual a 1e10 e λ igual a 0 na
primeira iteração para MMLA e MFPE.

Todos os métodos estão implementados em
linguagem MatLab e estão subdivididos em
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funções para melhor organização dos algoritmos.
Os métodos foram experimentados em um
computador com Processador 2.5 Ghz Intel Core
i5 e 10gb de Memória no ambiente operacional
MACOS X El Capitan.

Em algumas ocasiões foi necessário criar mais
restrições que não excediam o limite máximo e
mı́nimo de d e t pois os métodos não definiam
valores máximos e mı́nimos que X∗ podiam
assumir.

A Tabela 2 e a Tabela 3 a seguir mostram os
resultados obtidos nos métodos de Newton e CF
e então CV e EP respectivamente. Os resultados
são então comparados com os de Nigdeli, G. e
Yang (2016) para mostrar a eficiência de cada um
deles.

Tabela 2. Comparação das Análises Numéricas
Newton e CF

Nigdeli, G. e Yang (2016)
Newton CF

Variáveis MFPE MMLA MFPE MMLA

d 5.451 4.889 9.109 5.451 5.467
t 0.292 0.415 0.2 0.292 0.291
g1 0 -0.215 -0.126 0 0
g2 0 -0.028 -0.686 0 -0.006
g3 -0.633 -0.591 -0.78 -0.633 -0.634
g4 -0.61 -0.651 -0.349 -0.611 -0.61
g5 -0.315 -0.518 0 -0.315 -0.313
g6 -0.635 -0.482 -0.75 -0.635 -0.636
Fmin 26.499 29.64 36.071 26.499 26.53

Tempo - 0.677 122.08 5.997 6.763

Fonte: Os autores

Tabela 3. Comparação das Análises Numéricas
CV e EP

CV EP
MFPE MMLA MFPE MMLA

d 5.452 5.452 5.451 5.451
t 0.292 0.292 0.292 0.292
g1 0 0 0 0
g2 0 0 0 0
g3 -0.633 -0.633 -0.633 -0.633
g4 -0.611 -0.611 -0.611 -0.611
g5 -0.315 -0.315 -0.315 -0.315
g6 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635
Fmin 26.5 26.501 26.499 26.499

Tempo 109.177 102.497 8.564 7.99

Fonte: Os autores

Pode se observar que o Método de Newton
convergiu, porém não obteve um resultado
satisfatório para o problema proposto. Nos
métodos Heuŕısticos podemos observar que todos
os métodos obtiveram resultados dentro do
esperado conforme aponta a literatura. Os
critérios que diferenciam a performance dos

algoritmos por MMLA podem ser vistos no ponto
de convergência de cada um conforme mostra a
Figura 1.

Figura 1. Gráfico de Comparação de Con-
vergência dos Métodos Heuŕısticos

Fonte: os autores.

O algoritmo de EP convergiu entre 0-20
iterações, já o CV convergiu entre 50-100
iterações, e o CF convergiu entre 0-20. O
que mais diferencia entre eles é o tempo de
processamento, onde o Método do CF é o mais
rápido dentro os métodos Heuŕısticos em ambas
funções de penalidade e o de Newton é o mais
rápido dentro todos eles, porém não obteve
valores satisfatórios de convergência.

6. CONCLUSÕES

Das discussões apresentadas no caṕıtulo an-
terior é posśıvel concluir que métodos heuŕısticos
são mais eficazes para otimização de Funções em
ambas formas de penalidade (MFPE/MMLA),
porém tais métodos por serem heuŕısticos, não re-
tornam valores exatos para o problema dada sua
aleatoriedade de execução.

Métodos determińısticos são bastante eficazes
para aproximação de funções, porém como
eles utilizam do gradiente das funções podem
ocorrer casos de que a função não seja derivável
impedindo o método de encontrar o mı́nimo da
função dada.

Um exemplo que ocorreu no estudo, foi o
método de newton que apesar de ter convergido
não retornou resultados compat́ıveis com o
existente. Talvez uma análise acurada no
gradiente da função fosse necessária para melhor
convergência e redução de iterações dentro do
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método.
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Resumo: O uso de equações diferenciais no tratamento de imagens é uma ferramenta que tem sido usada por 

vários pesquisadores nos últimos anos, devido aos bons resultados que esta técnica tem produzido nos mais 

diversos tipos de problemas envolvendo processamento de imagens. O uso de Equações Diferenciais Parciais 

(EDP´s) permite um tratamento bastante amplo em imagens, desde deformações, que são vistas como curvas ou 

superfícies em espaços euclidianos apropriados, até propriedades como independência de malhas, usadas na 

discretização de problemas envolvendo computação gráfica. Neste trabalho realizou-se uma revisão numérica 

dos principais métodos, recentemente utilizados, na remoção de ruídos nos quais se baseiam em equações 

diferenciais parciais não lineares; testou-se também, contribuições computacionais aos modelos de 

discretizações das equações diferenciais parciais envolvidas. Para atingir os objetivos, iniciou-se com uma 

análise teórica dos modelos de equações diferenciais parciais não lineares envolvidas no processo. Foram feitos 

alguns comentários sobre questões envolvendo os espaços de funções apropriados para adequar os modelos de 

equações. Questões envolvendo as não linearidades também foram tratadas.  

Palavras-chave: Equação não linear de difusão. Detecção de Fronteira. Processamento de imagens. Remoção 

de ruídos.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  

O uso de equações diferenciais no tratamento e 

remoção de ruídos em imagens tem sido usado por 

vários pesquisadores nos últimos anos, devido aos 

bons resultados que esta técnica tem apresentado nos 

diversos tipos de problemas envolvendo 

processamento de imagens. O uso de edp’s no 

tratamento e remoção de ruídos em imagens pode 

ser aplicado das mais diferentes formas, indo de 

deformações de objetos, que pode ser vistos como 

curvas, no caso de modelagens bidimensionais, até 

superfícies tridimensionais passando por técnicas de 

geração de malhas para problemas em computação 

gráfica, ver (BARCELOS, 2003).  

Do ponto de vista da modelagem matemática, 

uma imagem pode ser vista como sendo uma função 

de intensidade u(x,y), onde o par (x,y) representa o 

vetor posição  ⃗    ⃗    ⃗, e para o caso 

tridimensional temos u(x,y,z), sendo que neste c aso 

e vetor posição é designado por  ⃗    ⃗    ⃗    ⃗⃗.  

Como aplicações, segundo (BARCELOS, 

2003), o processamento de imagens tem sido útil em 

áreas como: imagens médicas, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética, imagens 

por fontes magnéticas, raios-X, imagens por fontes 

elétricas; tratamento de imagens por satélite, 

imagens aéreas para fins militares entre outras 

aplicações. 

Um dos temas centrais envolvendo pesquisas em 

imagens diz respeito à remoção de sinais de 

interferência, também conhecidos como ruídos. Os 

ruídos são responsáveis por comprometer a 

qualidade de informações transmitida pela imagem, 

e por este motivo as pesquisas recentes têm 

direcionado os esforços em métodos capazes de 

eliminar ao máximo os ruídos, sem comprometer a 

qualidade da informação que se deseja transmitir 

com a imagem. Neste sentido as técnicas de remoção 

de ruídos com detecção de bordo tem exercido um 

papel importante. Uma das técnicas importantes 

usadas para este fim são os filtros gaussianos. Esta 

técnica consiste em acoplar junto com o operador 

diferencial a função gaussiana, 
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Entretanto por ser um operador isotrópico, o 

filtro gaussiano suaviza demais a figura fazendo com 

a imagem perca características importantes em seu 

bordo. 

Várias técnicas foram introduzidas nos últimos 

anos com o intuito de combinar as boas propriedades 

regularizantes dos filtros gaussianos com operadores 

diferenciais, visando assim preservar as 

características de bordo das figuras, para maiores 

detalhes veja (ALVAREZ et al, 1997; ALVAREZ et 

al, 1992; BARCELOS, 2002; BARCELOS et al; 

2000 e CATTÉ et al, 1992).  

Com o intuito de dar uma contribuição ao estudo 

de processamento de imagens, foram introduzidos os 

modelos clássicos de processamento de sinais e a 

partir de tais modelos, as contribuições recentes 

foram analisadas. É apresentada uma discussão 

detalhada sobre os algoritmos numéricos usados 

para discretizar as equações diferenciais parciais 

usadas nos modelos. Nesta parte do trabalho 

apresenta-se a contribuição dos autores no sentido de 

melhorar o desempenho na eliminação de ruídos.  

O artigo encerra-se com uma seção sobre os 

resultados numéricos. 

2. OS MODELOS 

Um dos modelos mais simples de filtro linear, 

(KOENDERINK, 1984), são os baseados nas 

equações diferenciais parciais que modelam 

processos de difusão, sendo a mais conhecida, a 

equação do calor 

            (     )   (   )                (1) 

sendo      sendo o domínio da imagem.  

Da teoria geral de operadores diferenciais  

lineares, podemos associar à Eq. (1) uma família de 

operadores lineares, limitados em um espaço de 

funções apropriado que é construído a partir das 

soluções da Eq. (1). Esta construção se baseia na 

transformada de Fourier da Eq. (1), transformando 

um problema dinâmico, no domínio do tempo 

    , em um problema algébrico, no domínio da 

frequência    . A ação do operador também 

muda, de diferenciação passa a ação de 

multiplicação. Entretanto, como nosso enfoque é em 

equações não lineares, usaremos a abordagem por 

meio do princípio variacional de Hamilton. Esta 

técnica consiste em, através de integração por partes, 

usando as funções testes, obter o funcional energia 

potencial, cuja expressão é dada por 

 ( )  ∫         ∫         
                        (2) 

O decaimento do funcional energia E está 

diretamente associado à estabilidade dos autovalores 

do semigrupo gerado pelo operador          . 

  Como foi dito anteriormente, o operador 

laplaciano           possui uma propriedade 

altamente regularizante. Isto faz com que as 

informações contidas na fronteira sejam perdidas. 

Uma importante contribuição, no sentido de tentar 

evitar esta perda foi dada em (MALIK, 1990), que 

considerou a convolução do filtro gaussiano    com 

o tensor curvatura   , cujo modelo é dado por  

      ( (  )  )      

                                                                         (3) 

 (     )   (   ). 

Na Equação (3), se o tensor curvatura    for grande 

um gradiente de fluxo é gerado entre o bordo e o 

interior da imagem, fazendo com que as 

características da fronteira sejam preservadas. Para 

atingir estas propriedades, a função g deve ser 

escolhida de forma apropriada. Uma opção usada na 

literatura é que g deve ser uma função não crescente, 

suave, tal que g(0)=1 e  ( )       ( )    
          . 

   Usando as propriedades de isotropia do filtro 

gaussiano    e as propriedades do tensor curvatura 

das em (MALIK, 1990 e ALVAREZ et al, 1992) 

propuseram o seguinte modelo, para tratar a 

isotropia do filtro gaussiano preservando as 

informações de contorno, 

    (       )      (
  

    
),                         (4) 

 (     )   (   )                                                (5) 

                                                            (6) 

Nas Equações (4)-(6), vemos a difusão não linear 

dada pela Eq; (4), a condição inicial, t = 0, dada pela 

Eq. (5) com condição de Newman na fronteira.  

BARCELO, et al (2002) propôs o seguinte 

modelo de equação de difusão não linear, para tratar 

da detecção de fronteiras com remoção de ruídos 

    *        (
  

    
)             (   )+                                                        

(7) 

 (     )   (   )                                                (8) 

             

3. IMPLEMENTAÇÃO NUMÉRICA  
 

Nesta seção foram considerados os esquemas 

numéricos aplicados como algoritmos a serem 
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utilizados nas rotinas para os cálculos das soluções 

das equações diferenciais. Os esquemas numéricos 

para o modelo de MALIK/PERONA são dados por: 

ux = (u(j,i+1,t)-u(j,i-1,t))/2 

uy = (u(j+1,i,t)-u(j-1,i,t))/2 

uxx = (u(j+1,i,t)-2*u(i,j,t)+u(j-1,i,t))/2 

uyy = (u(j,i+1,t)-2*u(j,i,t)+u(j,i-1,t))/2 

uxy = (u(j+1,i+1,t)-2*u(j-1,i-1,t)+u(j-1,i+1,t))/4 

g = 1/(1+ux^2+uy^2) 

gx =-2*(ux*uxx+uy*uxy)/(1+ux^2+uy^2)^2 

gy =-2*(ux*uxy+uy*uyy)/(1+ux^2+uy^2)^2 

L = g*(uxx+uyy)+gx*ux+gy*uy 

u(j,i,t+1) = u(j,i,t)+pt*L 

 

Os esquemas numéricos para as condições de 

contorno no modelo de MALIK/PERONO são: 

u(j,1,t+1) = u(j,2,t+1); u(j, N,t+1) = u(j,N-1,t+1) 

u(1,i,t+1) = u(2,i,t+1); u(M,i,t+1) = u(M-1,i,t+1) 

        

       Os esquemas numéricos para o modelo de 

ALVAREZ/LIONS/MOREL é dado por: 

td = (ux^2*uyy-

2*ux*uy*uxy+uy^2*uxx)/(ux^2+uy^2+10^-25) 

cvx = (1/2)*(cv(j,i+1,t)-cv(j,i-1,t)) 

cvy = (1/2)*(cv(j+1,i,t)-cv(j-1,i,t)) 

g = 1/(1+cvx^2+cvy^2) 

L = g*td 

u(j,i,t+1) = pt*L+u(j,i,t) 

 

 As condições de contorno para o modelo de 

ALVAREZ/LIONS/MOREL é dada por: 

u(j,1,t+1) = u(j,2,t+1); u(j,N,t+1) = u(j,N-1,t+1) 

u(1,i,t+1) = u(2,i,t+1); u(M,i,t+1) = u(M-1,i,t+1) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os códigos numéricos foram implementados e 

os resultados foram analisados para diferentes 

tempos de processamento e para diferentes níveis de 

ruídos aplicados a cada figura. Na primeira figura, 

aplicamos um nível de ruído no valor de 0.7 de 

média com um fator de desvio padrão igual a 0.15; o 

tempo de processamento foi de 0.22 segundos; a 

seguir tem-se a imagem recuperada. 

 Figura 1. Imagem Recuperada.  

 

Fonte: Autor, 2017 

Para os mesmos parâmetros da Fig. 1 recuperada 

a figura com ruído segue abaixo: 

Figura 2 Figura com adição de ruído. 

 

Fonte: Autor, 2017 

Para os parâmetros de ruído com 0.8 de média e 

0.20 de desvio padrão e com um tempo de 

processamento de 0.22 segundo, a figura recuperada 

foi a seguinte: 
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Figura 3. Figura recuperada. 

 

Fonte: Autor, 2017 

Para os mesmos parâmetros apresentados na 

Fig. 3 a figura com adição de ruído é dada por: 

 
Figura 4. Figura com adição de ruídos com os parâmetros 

da Fig. 3. 

 

Fonte: Autor, 2017 

Aumentando o tempo de processamento de 0.22 

para 0.55 e considerando os parâmetros de 0.7 de 

média e 0.15 de desvio padrão para a intensidade de 

ruído tem-se a seguinte figura recuperada 

Figura 5. Figura com adição de ruído e tempo de 

processamento de 0.55. 

 

Fonte: Autor, 2017 

Considerando os mesmos parâmetros da Fig. 5, 

a figura recuperada, usando o modelo de 

MALIK/PERONA, obtém-se: 

 
Figura 6. Figura recuperada, com um tempo de 

processamento de 0.55. 

 

Fonte: Autor, 2017 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados comprovam que o modelo de 

MALIK/PERONA, não obstante em ter sido um dos 

primeiro modelos de remoção de ruídos, com 

preservação de fronteira, apresentaram resultados 

insatisfatórios. Como proposta para futuros 

trabalhos, pretendemos dar prosseguimento ao 

estudo de modelos envolvendo equações diferenciais 

parciais no tratamento de imagens, na remoção de 

ruídos e preservação de características da fronteira. 
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Resumo. Com o avanço das tecnologias e sua utilidade têm-se a presença, cada vez mais constante, de 

sistemas de software nas mais diferentes áreas. Os smartphones são os dispositivos móveis mais 

presentes no dia a dia das pessoas, ocasionando um alanco no mercado destes. Dentre os serviços 

oferecidos, encontram-se os aplicativos, que são utilizados para desde um passa tempo a serviços que 

auxiliam em atividades essenciais. Neste sentido, dado a boa aceitação dos aplicativos de software para 

dispositivos móveis, esta pesquisa apresenta o desenvolvimento de um aplicativo para gerenciamento de 

serviços em uma Universidade. Pretende-se, por meio deste trabalho, facilitar e agilizar a execução de 

tarefas, uma vez que os smartphones estão cada vez mais próximos à população e os aplicativos têm sido 

diariamente utilizados pelos usuários. 

 
Palavras-chave: Android, desenvolvimento mobile, regional catalão. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a computação móvel tem 

passado por uma grande revolução e, consequente, 

avanço tecnológico, em que novas funcionalidades 

e recursos são disponibilizados aos usuários. Com 

isto, surgiu também a necessidade pelo uso de 

dispositivos móveis cada vez mais eficientes e 

sistemas de software relevantes e eficazes, 

embutidos a esses dispositivos. 

A computação móvel se refere ao uso da 

Internet a partir de um dispositivo móvel, ligado a 

uma rede sem fio (Gupta e Hilal, 2013), para 

disponibilizar serviços. Neste sentido, os 

dispositivos móveis estão se tornando cada vez 

mais presentes no cotidiano das pessoas e, em 

vezes, sendo necessários para prover facilidade na 

execução de tarefas. 

Um dispositivo móvel da Internet (Mobile 

Internet Device – MID) é um dispositivo capaz de 

fornecer acesso sem fio à Internet e facilitar 

oacesso aos serviços que esta disponibiliza, como 

serviços de comunicação, multimídia, 

informações, entretenimento e localização para 

uso pessoal (Sun e Bin, 2015). Não tendo por 

objetivo substituir o computador, uma vez que 

não há suporte necessário para isso devido a 

restrições de hardware, software e desempenho.  

Assim o objetivo é que os serviços de 

Internet estejam mais facilmente alcançáveis 

pelos usuários em qualquer momento e lugar, 

visto a facilidade da mobilidade e de acesso. 

Á medida que os avanços tecnológicos 

chegam, também há uma maior cobrança por 

parte da população de usuários que deseja que 

mais funcionalidades e recursos sejam 

disponibilizados nos dispositivos, mantendo a 

qualidade dos serviços oferecidos. Assim, os 

desenvolvedores precisam buscar por melhores 

práticas e inovações que sejam atraentes e 

relevantes e que estas sejam lançadas no mercado 

em tempo ágil, para que não perca a característica 

de ser inovadora. Além disso, devem se preocupar 

em disponibilizar serviços tecnológicos de fácil 

acesso, para que os usuários não se sintam 

desconfortáveis e sim encorajados a usá-los como 

apoio ao seu dia a dia. 

Em decorrência das novas tecnologias na 

área da computação móvel é possível a execução 

de atividades pelo usuário, evitando que ele 

precise se deslocar até um local para acessar um 

computador desktop. Com isso os celulares, 

smartphones, tablets e demais dispositivos 

móveis tem ganhando mercado e se tornando cada 

vez mais indispensáveis. 

Para tanto, dada a demanda pela 

disponibilização de funcionalidades e recursos 

computacionais, por meio dos celulares, e sua alta 

utilização, surgiram os chamados smartphones. 

Estes têm por característica disponibilizar os 
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serviços aos usuários, de telefonia, acesso a 

informação, multimídia, dentre outros, 

possibilitando o acesso à Internet e interligando as 

pessoas de uma maneira facilitada e natural. 

Devido à grande demanda por novas 

funcionalidades e as restrições de armazenamento 

e processamento, surgiu o conceito do uso de 

aplicativos (do inglês application ou app). Neste 

sentido, as funcionalidades não vêm pré-

instaladas nos smartphones, podendo ser baixadas 

de acordo com o perfil e necessidade do usuário. 

Os apps são softwares desenvolvidos e 

disponibilizados por grandes empresas de 

dispositivos móveis, podendo ser oferecidos 

gratuitamente ou vendidos. 

Pensando nessa praticidade, este trabalho 

tem como proposta principal o desenvolvimento 

de um aplicativo para guiar os alunos, 

professores, técnicos da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Regional Catalão (RC) e 

comunidade externa em relação à assuntos da 

Universidade e demais aspectos relevantes que 

circundam o ambiente. Ainda, o trabalho propõem 

a criação de um sistema de Ordem de Serviço 

(OS), junto ao aplicativo, para que o usuário 

possa informar à equipe de manutenção sobre 

aspectos referentes a problemas de infraestrutura 

na Regional. 

O aplicativo é denominado como App-Guia-

UFG (Aplicativo para guia da UFG-RC – este 

será aqui referenciado como App-UFG), tendo 

como foco a disponibilização de serviços e 

informações sobre a UFG-RC. 

Por  meio do aplicativo é possível ter 

conhecimento sobre informações antes 

conseguidas apenas pelo acesso ao site da 

Instituição. Assim, são apresentadas notícias, 

editais, eventos, cardápio do Restaurante 

Universitário (RU), telefones úteis, calendário 

acadêmico, horários de aulas, manual do aluno e 

anúncios em um único local, de maneira facilitada 

e organizada, e, principalmente, com acesso 

facilitado, já que estas são apresentadas pelo 

aplicativo por meio do dispositivo móvel. Além 

disso, será possível o relato e acompanhamento de 

solução de problemas de infraestrutura no qual 

ainda não possui um sistema especifico para a 

utilização dos alunos, onde os alunos podem 

inserir dados sobre problemas na Regional, os 

quais são encaminhados aos responsáveis para 

serem solucionados. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

De acordo com Araújo (2011), por meio de 

dispositivos inteligentes, móveis e estacionários, 

coordenando entre si, é possível prover aos 

usuários acesso imediato e universal a novos 

serviços, de forma transparente, visando aumentar 

a capabilidade humana, levando ao conceito de 

ubiquidade.  

A capacidade de acesso aos serviços faz com 

que a computação móvel se torne necessária aos 

usuários. Por meio da computação pervasiva, é 

possível inserir a computação no ambiente de 

forma invisível aos usuários, ou seja, o 

computador fica embarcado no dispositivo para 

que os recursos computacionais possam ser 

utilizados. O fornecimento de serviços multimídia 

é uma das características buscadas pelos usuários 

de aparelhos celulares e o que tem se tornando 

cada vez mais acessível. Na medida em que 

aumenta-se a implantação e abrangência das redes 

sem fio de maior capacidade de largura de banda, 

aumenta-se o potencial de processamento dos 

processadores de celulares e também a capacidade 

das baterias, tornando os celulares aparelhos 

necessários ao dia a dia. 

Estudos apontam que o uso dos smartphones 

tem crescido consideravelmente (Monteiro et al., 

2012) (Coutinho, 2014). De acordo com o site do 

Estadão (2016), considerando uma pesquisa 

realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São 

Paulo (FGV-SP), 27ª Pesquisa Anual de 

Administração e Uso de Tecnologia da 

Informação nas Empresas, no Brasil tem cerca de 

168 milhões de smartphones em uso no ano de 

2016, contra 152 milhões de celulares inteligentes 

em 2015. Dessa forma, houve um crescimento de 

9% e a expectativa é de que, nos próximos dois 

anos, esse número chegue a 236 milhões, tendo 

um crescimento de 40% em relação ao momento 

atual. 

Além de poupar tempo e facilitar nas tarefas 

cotidianas o uso de aplicativos corroboram para 

aspectos positivos do dia a dia, possibilitando o 

acesso a vários serviços em diferentes áreas, 

sejam para entretenimento, acompanhamento de 

aspectos referentes a saúde, finanças, trabalho, 

estudos, dentre outros. Ainda possuem vantagens 

como facilidade de uso, menores custo de acesso, 
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melhor uso dos recursos disponíveis e acesso 

offline. 

Neste sentido, para que os apps para 

dispositivos móveis sejam relevantes e úteis é 

importante seguir algumas estratégias durante o 

desenvolvimento do software, como: Manter 

simples: características desnecessárias não devem 

ser adicionadas, se possível inseri-las como uma 

aplicação secundária separada; Menor é melhor: 

aplicações menores usam menos memória no 

dispositivo e requerem menor tempo de 

instalação. Assim é interessante que as tarefas 

computacionalmente intensivas sejam feitas pelo 

servidor e o dispositivo móvel seja responsável 

por tratar a interface e quantidades mínimas de 

computação, considerando que o dispositivo 

possa se conectar ao servidor quando necessário 

(Araújo, 2011). 

 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Podemos citar como trabalhos relacionados 

o projeto de Foth et al. (2012), o qual foi 

desenvolvido e financiado pelo Queensland 

University of Technology (QUT) com a finalidade 

de implementar um aplicativo afim de avaliar a 

experiência do aluno, especialmente para coletar 

dados referentes a preparação, satisfação, humor, 

compreensão e entendimento do conteúdo dentro 

da unidade. Onde tais dados fornecem feedback 

para os professores utilizarem no 

desenvolvimento de um currículo de ensino 

melhor, aumentando a satisfação dos alunos em 

sala de aula. 

Observando os pontos apresentados o 

projeto de Foth et al. (2012) se assemelha ao aqui 

proposto pelo fato de utilizaram da plataforma 

mobile para fazer coleta de dados de seus usuários 

a fim de trazer uma melhoria ao meio acadêmico. 

No entanto, há uma clara diferença em relação a 

área de aplicação, uma vez que o proposto por 

Foth et al. (2012 tem como área a sala de aula, 

coletando dados para que possa ser feita uma 

melhoria na qualidade das aulas. Já, a pesquisa 

apresentada neste artigo tem como foco 

disponibilizar um sistema que esteja mais 

acessível aos usuários, para que estes possam ter 

acesso a informações facilitadas, bem como 

possibilitar que usuários sejam mais participativos 

na ajuda da manutenção da RC. 

Outro trabalho relevante é o apresentado por 

Sirisaengtaksin (2012), onde é apresentado um 

aplicativo que tem como principal função auxiliar 

novos alunos a encontrar suas salas de aula e 

acessar seus horários de forma remota, além de 

trazer a utilização de um mapa construído 

especificamente para o app, de modo que os 

novos alunos possam se localizar e se orientar no 

novo ambiente. Assim, é utilizado um mapa, 

desenvolvido especificamente para o aplicativo e 

retratando o cenário em estudo. Este projeto se 

assemelha à pesquisa apresentada neste artigo pela 

utilização de um mapa exclusivo para a orientação 

no Campus, aqui denominado Regional, de modo 

que seja possível marcar locais específicos e 

informar pontos para manutenção. Além do mapa 

ser também utilizado como guia para novos 

alunos, onde são informados onde se encontra 

cada departamento/setor. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este projeto tem como objetivo o 

desenvolvimento de um aplicativo de software para 

disponibilização de informações sobre o universo da 

UFG/RC, de maneira facilitada e acesso 

independente de localização. Ainda, por meio do 

aplicativo é possível que usuários informem sobre 

problemas observados pela Regional, os quais devem 

ser reparados pelo pessoal da manutenção. 
 

O projeto foi feito seguindo a metodologia 

de desenvolvimento incremental ágil, apresentada 

em Sommerville (2011). Nos processos ágeis o 

planejamento é incremental e é mais fácil 

modificar o processo para refletir alterações nos 

requisitos do cliente, uma vez que a especificação, 

desenvolvimento e validação são intercalados 

(Sommerville, 2011). Figura 1 é apresentada, 

suscintamente, as etapas seguidas pela 

metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1:. Metodologia de Pesquisa (adaptado de 

Lobato, 2007) 

 

Como apresentado na Figura 1, a 

metodologia de pesquisa foi composta de 3 etapas 

principais. O primeiro está relacionado ao 

levantamento bibliográfico para estudo da 

viabilidade da proposta, busca por trabalhos 
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científicos sobre o tema de pesquisa, bem como 

análise de ferramentas e ambientes para 

desenvolvimento de aplicativos para dispositivos 

móveis. A segunda etapa diz respeito à 

identificação das necessidades a serem inseridas 

no app como serviço, levantamento dos requisitos 

funcionais e não funcionais e elicitação dos 

mesmos, aspectos relacionados a qualidade de 

software, para análise pelo cliente e 

desenvolvedores. Por fim, a última etapa traz os 

testes, validação do app e análise pelo usuário. 

Esta etapa é composta por três tipos de análises, 

sendo estes: testes dos desenvolvedores e clientes, 

em busca de bugs a serem corrigidos durante os 

releases – tendo este já sido feito em módulos do 

projeto; aplicação do Estudo de Caso, para análise 

de novas funcionalidades e melhorias nas 

existentes; e execução de Experimento, para 

coleta de dados e resultados relevantes a 

utilização do App-UFG. 

Para desenvolvimento do app foram 

seguidas as seguintes etapas, apresentadas em 

Sommerville (2011): Especificação – definição do 

quê o sistema deve fazer; Projeto e 

Implementação – definição da organização e 

implementação do sistema; Validação – 

checagem de que o sistema faz o que o cliente 

deseja; Evolução – evolução em resposta a 

mudanças nas necessidades do cliente. 

Dada a necessidade do projeto um estudo foi 

feito em relação às tecnologias existentes para 

desenvolvimento de aplicativos de software, bem 

como das ferramentas para desenvolvimento. O 

cliente deste projeto são os representantes da 

UFG, RC, dos quais a necessidade do aplicativo 

foi levantada. Os requisitos do sistema foram 

identificados por meio de reuniões presenciais 

entre os stakeholders envolvidos no projeto 

(desenvolvedores colaboradores e clientes). Dado 

o escopo bem definido, os requisitos foram 

elicitados e validados. Durante o desenvolvimento 

as versões (releases) foram liberadas e testadas 

pelos stakeholders, estando já programado o teste 

com usuários finais. 

Ainda, como trabalho futuro, prevê-se o 

desenvolvimento e aplicação de um estudo de 

caso na Universidade para coleta de dados que 

possam ser usados para descoberta de melhorias 

para o aplicativo. Por fim, espera-se fazer um 

experimento real, onde o aplicativo estará em 

utilização e poderá ser verificada a quantidade de 

acesso, o retorno à Universidade, relacionado ao 

quanto os usuários tem utilizado o app e, 

consequentemente, tem tido informações sobre a 

Universidade e demais assuntos disponíveis. 

Adicionalmente, serão analisadas quantas OS 

foram abertas por meio do aplicativo e o quanto o 

seu uso tem colaborado para o gerenciamento da 

Universidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Nesta seção são apresentados os detalhes do 

desenvolvimento do app, em relação a 

características, requisitos definidos, bem como as 

ferramentas e linguagens utilizadas para 

implementação. 

 

5.1. DESENVOLVIMENTO MOBILE 

 

Para desenvolvimento do App foi utilizada a 

arquitetura de projeto MVP – Model View Presenter. 

View – responsável apenas por cuidar de 

elementos da UI. 

Presenter – É a ligação entre View e Model, 

possui papel de mediador entre eles. Ele é 

encarregado de atualizar o view quando o model é 

alterado e de sincronizar o model em relação ao 

view.  

Model - São os objetos que serão manipulados. 

Um objeto Model implementa uma interface que 

expõe os campos que o presenter irá atualizar quando 

sofrerem alteração na view. 

 

 

5.1.1. OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

Para fazer a varredura no site da UFG-RC foi 

usado a biblioteca curry.php. Esta permite que o 

app seja alimentado automaticamente, a medida que 

as novas notícias sejam lançadas, sem a necessidade 

de copiar os dados para o Banco de Dados (BD) e 

depois alimentar o app, tornando-o rápido, eficiente 

e cuidando da integridade dos dados. 

 

5.2. REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

Os requisitos funcionais são aqueles que fazem 

parte do sistema, tendo a finalidade de agregar valor 

ao usuário, sendo referenciados por RF e o número. 

Como exemplificação, são apresentados, de maneira 

resumida, alguns requisitos funcionais identificados 

pelos stakeholders e implementados como 

funcionalidades do aplicativo. Os requisitos não 

funcionais não foram contemplados neste artigo. 
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Requisitos Funcionais: 

 RF1: O app deverá apresentar eventos da UFG-

RC, onde o usuário poderá fazer marcação para 

eventos favoritos. 

 RF2: O app disponibilizar notícias da UFG-RC, 

sendo estas atualizadas acordo com oficial. 

 RF3: O app disponibilizar editais da UFG-RC, 

sendo estes atualizadas acordo com oficial. 

 RF4: Deverá disponibilizar cardápio do RU da 

UFG-RC, sendo possível avaliar a refeição. 

 RF5: O app deverá disponibilizar telefones 

úteis. 

 RF6: O app deverá disponibilizar calendário 

acadêmico. 

 RF7: O app deverá possibilitar o cadastro do 

horário de aulas, individual para cada aluno, e 

permitir a visualização do horário. RF7.1: O 

aplicativo deverá disponibilizar o horário de 

aulas individual para cada discente, 

possibilitando o cadastro de marcações 

importantes (como lembretes de data de provas 

e trabalhos). 

 RF8: O app deverá possibilitar o cadastro de 

marcações importantes em forma de lembretes. 

RF8.1. O app deverá emitir alertas para o 

usuário das marcações feitas, seja em relação a 

alguma marcação pessoal ou novas notícias, 

lançamentos de editais, eventos, dentre outros 

alertas referentes às demais funcionalidades 

disponíveis. 

 RF9: O app deverá conter anúncios de interesse 

da comunidade acadêmica (com controle de 

gestão). 

 RF10: Cadastro de um pedido de manutenção, 

com fotos e descrição do local demandado. 

 RF11: Gerenciamento de categorias de 

problemas de manutenção.  
 

6. O GUIA APP-UFG 

 

Algumas telas são mostradas, de modo a 

ressaltar as funcionalidades mais importantes do 

sistema.  

Na Figura 2 é apresentada a tela de login para 

acesso ao sistema. Na Figura 2 (a) são apresentados 

os campos para login e senha, opção de recuperar a 

senha e novo cadastro de usuário. Se o usuário não 

estiver cadastrado é fornecida a tela para cadastro, 

Figura 2 (b), onde é solicitado que seja informado o 

perfil do usuário (estudante – curso – matrícula, 

professor/técnico – matrícula ou membro da 

comunidade). 

Adicionalmente é verificado, na Figura 2, que 

caso o usuário esqueça a senha basta clicar sobre o 

campo esqueceu a senha, e assim informar o e-mail 

cadastrado para que a senha seja enviada para o e-

mail do mesmo. 

Após a efetuação do login, é exibida a tela 

inicial, que possui um cardview com as últimas 

notícias disponibilizadas pela UFG-RC, Figura 3 (a). 

No menu Editais é possível acessar os editais e seus 

resultados, os quais são apresentados nas mesmas 

disposições das notícias, conforme Figura 3 (b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 2. Tela de Login  e de Cadastro de Usuário 

 

Para ambos o usuário tem a opção de marcar 

como favoritos, por meio da estrela, para que tenha 

acesso de forma mais rápida.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.Tela de Notícias e Tela dos Editais. 

 

O App-UFG também disponibiliza o cardápio 

do RU, Figura 4 (a), onde os usuários podem 

visualizar as refeições diárias durante a semana e 

avaliá-las no esquema de 1 estrela para ruim até 5 

para ótimo. As avaliações são inseridas, 

individualmente, no BD, onde um script PHP faz a 

atualização das notas conforme os usuários fazem 

as votações. Esta avaliação se fez relevante para 

que os gestores da UFG-RC e os profissionais 

responsáveis (como nutricionista, chefe de 

cozinha, coordenador do RU) possam receber 

feedback sobre o parecer das pessoas que 

frequentam e comem no RU. Na Figura 4 (b) são 
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exibidos alguns telefones úteis referentes à UFG-

RC. 

Uma das funcionalidades que possibilita ao 

usuário, mais especificamente o aluno, interagir 

diretamente com o app é relacionada ao cadastro 

do horário individual. Neste, os alunos poderão 

adicionar suas aulas, onde poderão acessar de 

qualquer lugar e sem correr o risco de 

esquecimento, pois o horário é vinculado a conta 

do aluno no BD. Assim, mesmo que o aluno 

troque de celular basta instalar novamente o App-

UFG para ter acesso a sua conta e 

particularidades. Um exemplo da tela de horário 

está na Figura 5, no entanto, ainda, sem cadastro 

de aulas e lembretes.  

Ainda, na Figura 5 (b) são apresentados os 

avisos, de acordo com o curso ao qual o usuário 

está vinculado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Tela Cardápio RU e Tela de 

Telefones Úteis. 

O app traz uma funcionalidade onde 

coordenadora do curso ou outros órgãos da UFG-RC 

poderão enviar avisos/notícias para determinados 

cursos, como por exemplo, de algum evento que está 

acontecendo, datas importantes, lançamento de 

editais, vagas de estágios, dentre outras informações. 

Ainda existe uma opção para consultar o calendário 

acadêmico/eventos (Figura 6) da Universidade onde 

toda a informação é buscada no site da UFG e assim 

alimenta o aplicativo. Uma tela de apresentação é 

disponibilizada no app, que traz os objetivos do 

projeto, as pessoas envolvidas, bem como a versão 

do mesmo. Esta tela foi desenvolvida com vistas 

explicar sobre o app, colher resultados sobre as 

opiniões dos usuários após utilizá-lo por meio de 

uma avaliação do App-UFG e, ainda, possibilitar 

contato com demais pesquisadores que tenham 

interesse em desenvolvimento de aplicativos para 

dispositivos móveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Tela de Horário e Tela de Avisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6 - Tela do Calendário Acadêmico: 

 

O App-UFG conta com o módulo Web, onde 

os gestores, coordenadores de curso cadastram 

notícias específicas a serem enviadas pelo App-

UFG, visto que as notícias da UFG-RC são 

alimentadas através do site da Instituição 

 

7. CONCLUSÕES 
 

O App-UFG aborda temas referentes a 

serviços imediatos da Universidade, como 

notícias, editais, cardápio do RU, bem como 

assuntos de interesse pessoal do usuário, como 

cadastro de horário e possibilidade de inserção de 

lembretes como avisos, dentre outros. Ainda 

apresenta o módulo de Ordem de Serviço, não 

apresentado seus detalhes neste artigo, o qual tem 

por objetivo permitir que os usuários informem 

sobre problemas encontrados pela Regional. 

Espera-se que os usuários estejam integrados aos 

assuntos que circundam a Universidade e 

percebam a importância em contribuir, por meio 

de feedbacks, com opiniões e avaliações. O 

desenvolvimento do App-UFG foi importante 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 663



para facilitar e aproximar o conhecimento por 

meio de um dispositivo frequentemente usado 

pelos usuários, o smartphone. Assim, espera-se 

que os usuários tenham acesso a diferentes 

serviços contemplados pelo app e o usem como 

apoio no seu dia-a-dia. 

Uma vantagem apresentada nesta pesquisa 

está relacionada à capacidade de agrupar 

diferentes serviços e informações em um único 

local que os usuários possam ter acesso, de 

maneira facilitada e otimizada, o que antes era 

conseguido apenas acessando vários links de sites. 

Dessa forma, espera-se que o tempo de busca 

pelas informações seja minimizado e o acesso 

seja mais prazeroso, visto que serviços interativos 

e dinâmicos são oferecidos. 

Como trabalho futuro, espera-se que possa 

ser analisada a interação do usuário com o app, 

através de um Estudo de Caso e um Experimento, 

de modo a verificar o uso do aplicativo, bem 

como as contribuições deste no cenário da 
 
Universidade, considerando aspectos da 

privacidade do usuário. Para tanto, um projeto 

será encaminhado ao Conselho de Ética, sobre o 

planejamento do estudo com os usuários. 
 

O app está em sua versão inicial, sendo 

considerado o core do projeto App-UFG. No 

entanto, novas funcionalidades já estão previstas e 

em fase de implementação, as quais serão, 

futuramente, adicionadas. Como exemplo pode-se 

citar: a abertura de Ordem de Serviço (App-OS), 

para notificar aos gestores da UFG-RC sobre 

problemas na RC; o cadastro de eventos (App-

Event). 
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Resumo: O presente artigo surge da inquietação de formandos do curso de Educação Física frente à questão 

da erotização feminina e do desejo de refletir sobre estratégias de ação pedagógica nas escolas. Ao longo da 

disciplina “Educação, Comunicação e Mídias” essa questão foi melhor problematizada e pautou a realização 

de uma pesquisa exploratória cujo objetivo foi analisar a possibilidade do uso de imagens da mídia virtual como 

ferramentas para as aulas de educação física. Metodologicamente, realizamos inicialmente uma revisão de 

bibliografia na base Google Acadêmico com os descritores “erotização”, “erotização precoce” e “padrões 

corporais” restringindo o período nos últimos cinco anos. Alguns artigos foram estudados e debatidos em sala. 

Na sequencia foram escolhidas imagens na mesma base que passaram por processo de análise para verificar o 

potencial para discussão e reflexão com base nos sentidos que oferecem (interpretações). Ao final da pesquisa 

vimos que a literatura sobre erotização destaca que tem havido uma preocupação maior em “proteger a 

infância” (reflexo de legislações como o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e da atuação do Conselho 

Nacional de Auto Regulamentação Publicitária (CONAR)). Entretanto a erotização feminina é visível na 

dimensão das mídias, sobretudo, quando analisadas as propagandas. Consideramos que essa discussão poderia 

ser encabeçada nas escolas pelo profissional de Educação Física e por isso esperamos contribuir socializando 

nossa pesquisa para que os estereótipos corporais na sociedade contemporânea sejam assunto presente no 

cotidiano de jovens estudantes. 

 

Palavras-chave: Erotização Feminina. Padrões Corporais. Mídia. Educação Física Escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

Na atualidade as mídias virtuais ocupam 

lugar de destaque na dimensão da comunicação. Elas 

constituem um vasto universo (blogs, vlogs, páginas 

em redes etc) e predominam na disseminação das 

informações, substituindo especialmente para as 

juventudes, a função até pouco tempo atrás dada aos 

jornais, as revistas, a televisão, ao rádio e-ou aos 

livros e até a escola. A todo o momento sofremos o 

bombardeio de informações que direta ou 

indiretamente influenciam nossa construção 

identitária inclusive nossos padrões de estética 

corporal.  Alguns pesquisadores como Mendes (2008) 

consideram que as mídias são responsáveis por quase 

tudo o que é apresentado enquanto cultura na 

contemporaneidade e pouco percebemos como ela na 

verdade é uma forma cultural comercial, organizada 

no modelo de produção industrial, segundo fórmulas, 

códigos e normas convencionais, não obstante, 

simplistas.  

Daí parece ser prudente termos em mente 

que muito do que está na mídia é na verdade 

mercadoria, mesmo quando parece informação. Essa 

percepção seria útil aos jovens por serem grupos que 

buscam reconhecimento, identificação e aceitação 

social.  Há a nosso ver um subgrupo no interior das 

juventudes que merece atenção maior: o das 

mulheres. Elas são foco e público preferencial das 

mídias que é como dissemos um espaço que transmite 

cultura e modos de vida. São influenciadas desde 

muito cedo, no modo de vestir, de se portar, de andar 

e até na forma de falar. Desde crianças acessam e 

fazem uso de tecnologias que as aproxima dos meios 

comunicação de massa. O acesso das meninas a 

informações veiculadas pelos meios de comunicação 

as aproxima tanto do universo infantil quanto do 

universo adulto tornando a erotização uma ocorrência 
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comum e por vezes despercebida ou até mesmo 

valorizada. 

Acaso prestemos atenção na mídia virtual 

(nas propagandas, jogos e histórias) veremos que há 

um escamoteamento do universo adulto nos cenários  

do imaginário infantil, influenciando as crianças por 

meio de personagens de desenhos animados, heróis e 

princesas a uma imitação de condutas e características 

adultas. Cada vez mais aprimoradas as propagandas 

mostram-se experts em unir fantasia e realidade na 

projeção de sonhos de consumo. 

 Está não diferenciação entre universos 

adultos e infantis contribui para que no lugar de 

crianças encontremos “mini” adultos “e, 

principalmente, meninas-mulheres, que frequentam 

salões de beleza, dançam funk e usam sapatinho de 

salto alto.” (BREI, GARCIA, STREHLAU,2008, 

p.4). Na publicidade a figura feminina assume 

claramente um padrão que é o da mulher sedutora, 

magra e loira inatingível para muitas adultas mas 

perseguido, em sua gênese, desde infância. Ao buscar 

um padrão de corpo e de comportamentos se nega a 

corporalidade singular e a possibilidade de ser a si 

próprio ou nas palavras de Boris e Cesídio (2007) 

temos uma condição de refém de “modelos já 

estabelecidos significa que o ser humano perde sua 

originalidade e as particularidades do seu modo de 

existência.” (BORIS, CESÍDIO, 2007, p.467).  

A educação através da instituição “escola” 

precisa assumir seu papel na reflexão destas questões 

sobremaneira em sua atuação junto as juventudes. O 

professor de Educação Física por atuar na dimensão 

do corpo, da saúde pode e deve contribuir com essa 

ação que é formativa e preventiva. Por isso nossa 

pesquisa se realizou e é neste artigo socializada. 

 

DESENVOLVIMENTO 

As questões que orientaram a realização 

deste artigo surgiram na disciplina de “Educação, 

Comunicação e Mídias, ofertada no sétimo período 

do curso de Licenciatura em Educação Física que 

apresenta como objetivo abordar temas que confluam 

a relação entre a educação, a comunicação e as 

mídias. Todos os alunos da disciplina realizaram em 

grupo pesquisas que de algum modo se estruturam 

nesse cenário. Realizamos a nossa neste tema que é o 

da erotização feminina. Pela escassez de tempo 

tomamos como norte um modelo que é o da pesquisa 

exploratória intentando uma aproximação inicial com 

a temática tendo-a como proposição à escola.  

 Para o desenvolvimento da pesquisa 

realizamos uma pesquisa bibliográfica ou 

levantamento tendo como base o Google Acadêmico. 

Buscamos artigos com os seguintes descritores: 

“erotização”, erotização precoce” e “padrões 

corporais”. Selecionamos os mais referenciados para 

melhor compreender o debate sobre o processo de 

erotização feminino e suas conexões com a cultura 

corporal, o corpo.  

Já em um segundo momento, efetuamos uma 

busca de imagens veiculadas na plataforma do 

Google, no intuito de obter imagens do universo da 

propaganda que trouxessem como protagonistas 

mulheres adultas e crianças do sexo feminino.  

Propagandas sobre maquiagens, vestuário, 

aparelhos celulares e brinquedos foram as mais 

encontradas.  As crianças visivelmente são vistas 

como veículos de consumo e a infância é tempo e 

espaço social apreciado e desejado. Há muita 

dubiedade que inquieta e está relacionada a fusão 

entre universos. Em algumas propagandas não 

sabemos realmente o que está sendo vendido. 

A publicidade e as mídias de massa 

utilizam exaustivamente imagens de crianças, 

especialmente, nas publicidades voltadas para da 

indústria da moda. No Brasil existe o Conselho 

Nacional de Auto Regulamentação Publicitária 

(CONAR), um órgão que garante o respeito, a 

dignidade, a ingenuidade, a credulidade, a 

inexperiência e o sentimento de lealdade do público-

alvo.  

 A análise de algumas imagens frente ao 

que sustenta a literatura nos trouxe alguns resultados 

que são apresentados e discutidos na sequencia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Brei, Garcia e Strehlau (2008) apontam que 

no Brasil é possível identificar propagandas voltadas 

ao público infantil que, não só estimulam o consumo, 

mas propagandas estas que não respeitam fase de 

desenvolvimento das crianças, pois se utilizam de 

estratégias com apelos, argumentos eróticos e 

sensuais.  

No que se refere ao público infantil feminino 

identificamos que várias propagadas representando a 

criança como uma mulher adulta, aspecto este que 

podemos observar na imagem a baixo.     

Na sequência de imagens percebemos a 

erotização precoce da mulher. São imagens que 

mostram a valorização de um tipo de beleza e de 

objetos de consumo. O universo da cena remete a 

ambientes de luxo e há o uso de elementos de fetiche 
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como o salto alto e o batom, certamente ligados ao 

universo da mulher adulta. A erotização e 

sensualização da criança nesta propaganda acontece 

de maneira evidente, ela se dá “...por meio de 

acessórios e adereços, poses, roupas insinuantes, com 

tipologias provocativas e meninas seminuas em 

campanhas.” (NEU, BERLEZE, 2015, p.12). 

Na imagem destacada o teor explorado pela 

campanha publicitária não condiz com a faixa etária 

acaso seja visto por meninas em primeira infância. A 

propaganda exibe uma mensagem que converte a uma 

sensualidade e maturidade que não é condizente com 

o período infantil. Esta não separação do mundo 

infantil com o do adulto contribui para que ocorra a 

adultização da criança, abduzindo-a do universo 

infantil. Já nesta outra imagem que iremos apresentar 

logo a baixo se opõe a imagem analisada 

anteriormente.  

Entendemos que as imagens acima expostas 

acontecem em lógica diferente pois há um certo 

respeito ao universo infantil. A criança brinca com os 

acessórios, sapatos e com a maquiagem num 

movimento de aproximação do comportamento do 

adulto. Neste universo que é mais lúdico a criança não 

está exposta como no exemplo anterior. Portanto, 

universo do adulto é trazido para a criança. 

A publicidade manifesta em todo o caso uma 

preferência corporal. Na maior parte dos casos 

analisados prevalece o estereótipo das mulheres 

brancas, loiras e de cabelos lisos. Este aspecto não é 

diferente na publicidade que envolve as mulheres 

adultas, este mesmo padrão é utilizado por parte da 

maioria das empresas de marketing. 

Sendo um padrão de beleza que é mais 

evidente nas campanhas publicitárias vinculadas na 

televisão e nas revistas, estas publicações maciças e 

constantes são determinantes para a construção de 

novas ideias sociais. Os meios de vinculação de 

anúncios que utilizam a figura da mulher em seus 

anúncios constroem novas ideias sociais. Eles 

acentuam o padrão de beleza fato que contribui para 

a disseminação de estereótipos corporais. 

 Trazemos como exemplo as propagandas de 

cervejas, segundo Uzêda (2008), estas publicidades 

utilizam representações que são leituras e 

interpretações da realidade. Elas referem-se à relação 

dos sujeitos com a cultura e seu universo simbólico.  

Essas representações são estabelecidas como 

realidade através das instituições como a mídia. À 

medida que associam comportamentos, valores, 

atitudes a um ou a outro gênero, as representações 

midiáticas ajudam, a formular o que reconhecemos 

como feminilidade e masculinidade, estando 

imbuídas, portanto as relações de poder entre os 

gêneros. 

 

 

Verifica-se na imagem acima uma modelo 

que segura uma cerveja de 300ml, e na outra mão uma 

de 350ml de recipiente diferente, e em baixo dos seios 

da modelo aparece escrito 600ml. A propaganda 

segue com a mensagem no canto inferior esquerdo: 

“Faça sua escolha” evidenciando à objetificação do 

corpo da mulher.  

Testemunhamos o quanto é apelativo este 

tipo de publicidade, nas campanhas vinculada por 

esse tipo de propaganda a figura da mulher torna-se 

uma ferramenta utilizada pela mídia para 

comercializar produtos.  

Algumas propagandas erguem-se gerando 

polêmicas por causa do seu conteúdo, evidentemente, 

coberto de segundas intenções, conotando um 

segundo sentido ao que é vendido, a mulher está nas 

propagandas para ser “consumida” assim como a 

cerveja. Tornando-a objeto, que para ser adquirida 

basta ser escolhida.  

Uma rápida pesquisa na internet sobre capas 

de revistas nos possibilitou analisar dezenas de 
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exemplares, pudemos observar o padrão de beleza 

presente nas revistas, que é caracterizado por 

mulheres joviais, magras, brancas, bonitas, dentes 

brancos, maquiadas e trajam peças justas, marcando 

bem as formas do corpo.  

A figura da mulher novamente é tratada 

como uma ferramenta da mídia para a obtenção de 

lucro. O corpo ali exibido não representa a 

pluralidade feminina e as vezes nem faz referência ao 

produto ali comercializado, conforme afirmam os 

autores Geni e Luciano (2014, p.05) 

O corpo referenciado na 

publicidade comunga de algumas 

características idênticas: 

jovialidade, sensualidade, saúde, 

um corpo que tem molejo, dentes 

brancos, cabelos brilhantes, curvas 

bem desenhadas, músculos 

definidos. Apenas o que há de 

melhor é mostrado, portanto, 

somente o corpo “belo” é utilizado 

pela linguagem publicitária, por 

conferir ao produto anunciado 

qualidades de excelência, 

qualidades míticas, transferindo ao 

produto o sonho do consumidor em 

vencer as derrotas de seu próprio 

corpo.  

A violência quanto ao gênero feminino fica 

explícito de forma que seu valor é colocado quanto ao 

seu corpo.  Essa colocação é confirmada no presente 

artigo, conforme afirma Cruz (2008, p.06).   

A propaganda incita a    

sensualidade, 

sexualizando e   

generalizando a cerveja,  

atribuindo a ela valores     

socialmente 

reconhecidos como   

femininos. A voz da 

locutora; a música de 

streptease; os sussurros e 

gemidos reforçam     a 

sensualidade e a 

erotização do comercial.   

Dessa forma, podemos fazer uma análise de 

como os meios de comunicação são grandes 

influenciadores na formação desses valores 

atribuídos a mulher, de comportamentos, de valores e 

na construção de padrões corporais, que na verdade 

representam uma violência simbólica ao gênero 

feminino.  

Essa exposição e violência ao corpo da mulher 

está presente constantemente em todos os aspectos da 

sociedade, transformando a imagem da mulher como 

um “objeto de consumo” dos homens na sociedade.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir das discussões e dos resultados 

constatamos que a erotização da mulher e a criação de 

estereótipos corporais se inicia precocemente, no 

entanto, identificamos que existe uma preocupação 

em se proteger a infância no espaço das mídias. 

Aspecto este que se fica claro com a criação de 

diretrizes presentes no Conselho Nacional de Auto 

Regulamentação Publicitária (CONAR), que objetiva 

proteger as crianças enquanto consumidoras, porém 

como apresentado nas discussões, várias campanhas 

publicitarias não respeitam as singularidades do 

público os quais são destino as propagandas. 

 A erotização e padronização do corpo da 

mulher é um processo que tem início na infância e 

torna explicita na fase adulta, como o apontado nas 

imagens apresentadas nas propagandas de cerveja.  

Fato este, que se apresenta como uma violência 

simbólica contra a mulher e que contribui com a perda 

da identidade, do que nos torna singular e únicos 

enquanto seres humanos. 

Diante das reflexões levantadas, entendemos 

como fundamental não só o professor de Educação 

Física, mas toda escola considerar e problematizar o 

conteúdo que a mídia exibe aos alunos já que a mesma 

está presente diariamente na rotina dos alunos 

transmitindo informações que alimenta padrões e 

modelos. Dessa forma, o assunto aqui abordado 

contribui para a formação crítica do aluno e no 

entendimento do mundo.  
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Resumo: O presente artigo trata sobre os estudos afro-brasileiros e africanos a partir da lei 10.639/03, e debate 
o uso das histórias em quadrinhos, especificamente charges e cartuns encontrados nas mídias digitais, para 
abordar as questões raciais com ênfase ao sentido visual. A intenção deste estudo é analisar o que está sendo 
produzido e publicado em redes virtuais, e como esses recursos podem contribuir didaticamente na educação 
étnico-racial, de forma a auxiliar o processo de ensino e compreender a diversidade de culturas e raças no 
Brasil. A metodologia usada é interpretação das histórias em quadrinhos a partir da História Cultural, o que 
envolve pesquisa bibliográfica referente aos personagens afrodescendentes e africanos. O estudo apontou que o 
contexto social apresentado na maioria das figuras, deve ser trabalhado com muita cautela pelos profissionais 
do ensino, pois são carregados de críticas aos preconceitos raciais e culturais, que devem ser desconstruídos 
corretamente em uma perspectiva histórica, para evitar agravos às desigualdades já existentes. 
 
Palavras-chave: Estudos afro-brasileiros. Charges e cartuns afrodescendentes. Educação Étnico-racial. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

Em geral quando nos referimos à África, a visão 
que temos é generalizada e estereotipada, sempre 
pensamos em pobreza, doenças, crianças magras, 
desnutridas, que passam fome e vivem em moradias 
precárias. A questão é que a África, assim como os 
negros que a habitam, sofre certo tipo de preconceito 
em relação às condições que foram apresentadas ao 
longo do seu contexto histórico.  

Sabemos que existem países na África que 
realmente apresentam traços de pobreza extrema, 
mas não podemos deixar de olhar para o nordeste 
brasileiro que também já vivenciou cenas 
semelhantes, porém não foram generalizadas ao país 
inteiro. 

 Nesse sentido, podemos observar que é um caso 
de pouco conhecimento e, considerando as 
desigualdades referentes às etnias e raças, é que foi 
criada e aprovada a lei 10.639/03. 

No ano de 2003 foi aprovada a lei 10.639 que 
altera as Leis de Diretrizes e Bases (LDB) e institui 
a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura 
afro-brasileira e africana nas escolas, com o objetivo 
de educar os cidadãos quanto à diversidade racial e o 
respeito aos direitos e às culturas de cada um. 

A partir da criação da referida lei, as práticas 
educativas criadas nas escolas para a execução do 
ensino sobre a África foram surgindo. Atualmente, 
notamos que o tema se popularizou e vem sendo 
tratado com grande relevância nas instituições de 
ensino.  

De acordo com as abordagens relacionadas à 
educação étnico-racial e aos estudos sobre África, 
cultura afro-brasileira e africana, e a necessidade de 

novos métodos para tratar deste assunto, é que 
pensamos em trabalhar o uso da história em 
quadrinhos, com enfoque principal em charges e 
cartuns, para assim conhecermos o que vem sendo 
produzido e retratado nos meios midiáticos, e 
também analisar o que é produtivo, eficiente, ético e 
eficaz para transmitir o conhecimento referente ao 
tema. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Para desenvolver esta proposta, vamos utilizar 

primeiramente um referencial conceitual da História 
Cultural, tal como o conceito de representação 
(CHARTIER, 2002).  

Para lembrarmos um pouco, o autor ressalta as 
relações entre o mundo e as representações pautadas 
na correspondência destas com a realidade.  Diante 
de várias abordagens que questionam tal debate, 
Chartier afirma que “não existe história possível se 
não se articulam as representações das práticas e as 
práticas das representações” (CHARTIER, 2002, p. 
16). 

A pesquisa bibliográfica se faz importante para 
fundamentar algumas teorias necessárias de revisão, 
e a outra parte será pesquisada na internet, em rede 
universal, à procura de charges e cartuns atualmente 
publicados sobre a História da África, a educação 
étnico-racial, a cultura afro-brasileira e os 
afrodescendentes. 

Esse método foi escolhido considerando que, 
atualmente o meio de comunicação mais acessado 
são as redes virtuais, e dentre as de maior acesso 
estão as principais redes sociais como o facebook, 
instagram e twitter. Com base nestas informações e 
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com o intuito de aproximar o máximo dos conteúdos 
repassados por estes meios de comunicação, é que 
escolhemos as mídias virtuais como fontes de 
pesquisa, pois nessas a África e seus sujeitos 
possuem formas claras de representação que podem 
levar a interpretações diversas, por vezes carregadas 
de preconceito e desconhecimento da realidade 
histórica ali vivida. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O processo de imigração no Brasil foi o fator 

principal para a formação da cultura brasileira. 
Assim que os portugueses deram início à 
colonização no Brasil, os indígenas já habitavam o 
país e os africanos chegaram para ser utilizados 
como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. Logo 
depois, com as plantações de café, e com a própria 
abolição da escravatura, a imigração aumentou de 
forma sistemática e chegaram ao país à procura de 
emprego, os suíços, turcos, japoneses, italianos, 
dentre outros. 

Dessa forma, começou a mistura de etnias e 
raças, e por isso o Brasil se tornou um país 
multicultural. É impossível fechar os olhos à 
influência de outros países na identidade nacional 
brasileira, tanto na cultura, como na economia, na 
tecnologia, etc. 

A discriminação racial se originou a partir da 
posição de desvantagem que o negro ocupou no 
processo histórico, em que a imagem do branco foi 
construída como o detentor do poder e da 
supremacia sobre o negro africano que era 
escravizado.   

Sobre o racismo, BANTON & MILES (1994) 
explicam como foi definida e eram tratadas as 
crenças da superioridade racial, e como o termo foi 
mudando e incorporando mais significados: 

 
Até o final dos anos 1960, a maioria dos 
dicionários e livros escolares definiam [o 
racismo] como uma doutrina, dogma, ideologia, 
ou conjunto de crenças. O núcleo dessa doutrina 
era de que a raça determinava a cultura, e daí 
derivam as crenças na superioridade racial. Nos 
anos 1970, a palavra foi usada em sentido 
ampliado para incorporar práticas e atitudes, 
assim como crenças; nesse sentido, racismo 
[passa a] denota[r] todo o complexo de fatores 
que produzem discriminação racial e, algumas 
vezes, frouxamente, designa também aqueles 
[fatores] que produzem desvantagens raciais. 
(BANTON & MILES, 1994, p. 276) 

 
Infelizmente não há como negar que essa teoria 

se concretizou e se desdobrou em diversos tipos de 
preconceitos e discriminações que convivemos nos 
dias atuais. Podemos corroborar essa afirmação na 
obra de Gilberto Freyre:  

 

Com relação ao Brasil, que o diga o ditado: 
“Branca para casar, mulata para f..., negra para 
trabalhar”; ditado em que se sente, ao lado do 
convencialismo social da superioridade da 
mulher branca e da inferioridade da preta, a 
preferência sexual pela mulata... (FREYRE, 
2003, pág.72) 

 
É preciso entender que somos iguais e vencer as 

barreiras das desigualdades para viver em harmonia, 
alcançar o progresso e o bom convívio em 
sociedade. 

Percebemos que os negros foram vítimas 
também do preconceito histórico que os colocou em 
posição desvantajosa, e hoje é considerado que 
exista uma dívida da sociedade com o grupo, a qual 
está tentando ser superada através das lutas de 
movimentos sociais juntamente com as políticas 
públicas, como por exemplo, a lei 10.639/03, as 
cotas e as ações afirmativas criadas pelo governo 
para incentivar a participação de negros, pardos, 
indígenas e quilombolas nas universidades e nos 
concursos públicos. 

Nesse sentido, a educação tem papel 
fundamental, pois a escola e os profissionais da 
educação são a esperança de conseguir desenvolver 
a consciência histórica do sujeito no aspecto social 
de igualdade. A partir disso, é que apresentamos a 
proposta deste artigo, ao pensar em trabalhar o tema, 
visamos problematizar as possibilidades didáticas da 
história em quadrinhos, e a forma lúdica em 
conjunto com o humor. 

A principal função das charges e/ou cartum é 
chamar a atenção para um determinado fato. O 
cartunista deve ter uma visão crítica e ter a 
preocupação com o que está desenhando para que 
não seja racista, preconceituoso ou machista. O 
racismo é crime e uma forma de violação aos direito 
humanos. Em seguida, vamos observar a charge e 
analisar o que ela tem a nos dizer: 

 
Figura 1. Mito da Democracia Racial 

 
Disponível em: <http://professorinha-
sandrynnha.blogspot.com.br> 
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A charge nos mostra a figura de um negro sendo 
praticamente esmagado por uma grande mão branca, 
que o obriga a afirmar que não há racismo no Brasil, 
a principal questão percebida de imediato é o que 
esta mão representa e quer impor neste caso.  

Atualmente vivemos o que pode ser chamado 
como o mito da democracia racial, pois há quem 
negue que exista racismo no Brasil. Essas pessoas 
geralmente são contra as ações afirmativas, como 
cotas no ensino e em alguns setores sociais. A mão 
que sufoca o negro na figura pode ser entendida 
como uma representação de um conjunto de práticas 
opressoras contra as lutas do movimento, que 
envolvem a sociedade e o poder que está nas mãos 
do governo e do judiciário. Vejamos o que 
MUNANGA (2004) ponderou sobre tal: 

 
No Brasil o mito de democracia racial bloqueou 
durante muitos anos o debate nacional sobre as 
políticas de ação afirmativa” e paralelamente o 
mito do sincretismo cultural ou da cultura 
mestiça (nacional) atrasou também o debate 
nacional sobre a implantação do 
multiculturalismo no sistema educacional 
brasileiro.(MUNANGA, 2004, p.11) 

 
Figura 2. Educação Étnico-racial 
 

 
Disponível em: 

<http://rosamargaridacarvalho.blogspot.com.br/> 
 

A figura 2 nos mostra as diversas dúvidas em 
relação ao ensino e implantação da educação étnico-
racial. Podemos observar pelos balões, alguns 
questionamentos do que se deve ensinar ou não nas 
escolas. Ao mesmo tempo, esses balões expõem uma 
série de equívocos ao se debater a questão. Não são 
somente professores com tais dúvidas, todo o 
sistema de ensino passa por esta realidade, pois os 
estudos afro-brasileiros e africanos estão sempre 
direcionados para algo a ser descoberto. 

Segundo RODRIGUES (2008), os brasileiros 
não tem conhecimento sobre os povos negros e 
cultivam ideias erradas sobre suas origens e cultura: 

 
Neste país não nos furtamos a desprezar o 
conhecimento sobre os povos negros que tanto 
contribuíram para colonizar o país, mantendo a 
mais ampla ignorância sobre tudo o que diz 
respeito a eles; tem-se até dado crédito a ideias 
erradas sobre a origem de nossos negros e suas 
manifestações de cultura. E isso tudo pode 
servir para nossa condenação por, mais tarde, 
não conseguirmos ter uma idéia justa da sua 
influência em nosso povo. (RODRIGUES, 
2008, p.31) 

 
Temos que concordar com o aviso do autor, e 

admitirmos que no momento também estamos 
aprendendo e somos leigos no assunto ainda, nosso 
conhecimento por enquanto é limitado, e portanto 
caminhamos por terrenos desconhecidos quando se 
trata de questões raciais. 

Durante a seleção do material para ser analisado 
neste artigo, foi observado que o humor crítico 
presente nas figuras mostra o ponto de vista 
discriminatório das relações raciais em geral, que se 
não for devidamente trabalhado, com orientações 
corretas, com ênfase ao contexto histórico e cultural, 
associado aos conceitos de respeito e cidadania, 
poderão agravar ainda mais a situação de racismo e 
desigualdade social que presenciamos. 

Portanto, temos que nos orientar e procurar a 
adequação ao processo que permeia todo o contexto 
étnico-racial da melhor forma, para diminuir e quem 
sabe um dia acabar com os preconceitos e as 
discriminações que sofrem os negros no Brasil.  

Com este intuito, formulou-se o presente 
trabalho, e assim seguiremos no desenvolvimento e 
aplicação deste método, que esperamos trazer 
significativas contribuições para a diminuição da 
carência no ensino-aprendizagem sobre a educação 
étnico-racial brasileira.. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
De acordo com o exposto, é notável a 

necessidade de resolver nossos problemas sociais 
para promover uma sociedade mais justa, aprender a 
ser mais tolerantes e respeitar o pluralismo cultural 
presente em nossas relações de convívio.  

É necessário tomar medidas urgentes para 
eliminar as diferenças entre etnias, raças e culturas. 
Temos tradições diferentes, mas somos todos da 
mesma espécie humana, o grande desafio é lidar 
com o outro.  

A cultura africana faz parte da identidade 
nacional brasileira e em muito contribuiu para 
formar nossos traços identitários, temos muito da 
cultura africana em nossa realidade e não 
percebemos. A todo instante, percebemos que é 
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preciso formar cidadãos conscientizados do 
multiculturalismo existente no Brasil e que sejam 
capazes de entender e aceitar com excelência esta 
condição. 

Vemos, portanto, o uso dos quadrinhos e 
charges como uma possibilidade de uso didático 
para problematizar os temas do racismo, do 
preconceito e da discriminação racial no Brasil. 
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Engenharia de Produção 

 
Resumo: As empresas tendem a procurar recursos para se preservar no mercado de forma a não perder lucro, 

nem qualidade; uma alternativa para que este objetivo seja atingido é produzir através da utilização das 

ferramentas Lean Manufacture. Este estudo tem como objetivo analisar o estoque de uma loja do sudeste goiano 

e assim propor a implantação de algumas ferramentas da produção enxuta, 5S e do Mapa de Fluxo de Valor, 

assim temos a importância da produção enxuta em uma loja varejista, analisando os benefícios de sua 

implementação. Assim com o resultado do estudo, foi proposto para a loja varejista de movies a implementação 

de algumas ferramentas da produção enxuta.  

 
 

Palavras-chave: Produção enxuta, Estoque, 5S, Mapeamento do Fluxo de valor. 

 
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

No atual cenário onde as empresas estão se 

tornando cada vez mais competitivas, os clientes 

estão mais exigentes, os avanços tecnológicos mais 

frequentes e a escassez de recursos naturais já se 

tornou um fato importante para que as empresas 

busquem melhorias, a fim de diminuir seus custos 

de produção (como matéria prima, mão-de-obra, 

estoques, etc.) e aumentar suas vendas, procurando 

alternativas que as possibilitam ganhar evidência e 

vantagem com relação aos demais 

empreendimentos. 

O Lean manufacturing (Produção enxuta), ou 

sistema Toyota de produção, como também é 

conhecido, surgiu como um modelo revolucionário 

devido ao uso de algumas ferramentas para reduzir 

os desperdícios nas linhas de produção, diminuindo 

o tempo de produção e seus custos e, 

consequentemente, aumentando a mesma. 

A produção enxuta utiliza uma grande 

quantidade de práticas gerenciais, como o JIT (Just 

in time), sistema de qualidade, manufatura celular 

entre outros. Essas práticas são usadas para  

eliminar desperdícios e reduzir o tempo de 

produção. 

Muitas empresas estão adotando o sistema de 

gestão desenvolvido pela Toyota para criar valor 

para o cliente e reduzir os custos totais 

simultaneamente, por meio da eliminação de 

desperdício nas atividades produtivas e 

administrativas, tanto em empresas de manufatura 

 
como de serviços (NOGUEIRA & CASTELINHO, 

2008). 

Assim, este estudo tem como objetivo analisar 

o estoque de uma loja do sudeste goiano e assim 

propor a implantação de algumas ferramentas da 

produção enxuta, 5S e do Mapa de Fluxo de Valor, 

podendo melhorar a organização do estoque e 

diminuir o tempo de entrega dos produtos. Assim 

temos a importância da produção enxuta em uma 

loja varejista, analisando na prática os benefícios de 

sua implementação. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os fundamentos da produção enxuta é a união 

de técnicas gerenciais com as máquinas resultando 

em produzir mais com menos recursos. A produção 

enxuta se diferencia tanto da produção artesanal 

quanto da produção em massa (BONAFÉ, 

CARDOSO; 2012). 

Na produção artesanal, os operadores 

qualificados, usando ferramentas manuais, fabricam 

cada produto de acordo com as especificações do 

comprador, são fabricados um de cada vez. Já na 

produção em massa, profissionais especializados 

desenvolvem produtos que são fabricados por 

trabalhadores não qualificados ou semi qualificados 

manuseando equipamentos caros e de finalidades 

específicas, produzindo assim produtos 

padronizados e em grandes quantidades. 

Na produção em massa, o tempo ocioso precisa 

ser evitado, pois o maquinário tem um elevado 

custo. Porém, a produção enxuta combina os 
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benefícios da produção artesanal, evitando o alto 

custo, com a produção em massa, ganhando 

agilidade (BONAFÉ, CARDOSO; 2012). 

O conceito de Manufatura Enxuta se difundiu 

pelo mundo e há diversas definições desta filosofia, 

conforme apresentado abaixo: 

Eliminar todo desperdício através de esforços 

concentrados da administração, pesquisa e 

desenvolvimento, produção, distribuição e todos os 

departamentos da companhia 

(SHINOHARA,1988). 

A eliminação de desperdícios e elementos 

desnecessários a fim de reduzir custos; a idéia 

básica é produzir apenas o necessário, no momento 

necessário e na quantidade requerida 

(OHNO,1997). 

Há de conferir o máximo número de funções e 

responsabilidades a todos os trabalhadores que 

adicionam valor ao produto na linha, e a adotar um 

sistema de tratamento de defeitos imediatamente 

acionado a cada problema identificado, capaz de 

alcançar a sua causa raiz (WOMACK,1992). 

Assim, a Produção Enxuta surgiu como um 

sistema de manufatura no qual o foco é aperfeiçoar 

os processos e procedimentos por meio da redução 

contínua de desperdícios. 

Há algumas metas estabelecidas pela Produção 

Enxuta em relação aos vários problemas de 

produção, como Lead Time zero; Setup zero; 

Defeitos zeros e movimentação zero. Essa forma, a 

essência da Produção Enxuta é a busca da 

eliminação de toda e qualquer perda. 

Para ter a eliminação dos desperdícios e 

alcance das metas estabelecidas a Produção Enxuta 

estabelece um conjunto de técnicas e ferramentas 

como o Layout Celular, o Kanban, o Mapa do 

Fluxo de Valor, 5S, dentre outras. 

 

2.1 Mapeamento do Fluxo de valor 

 

O Mapeamento do Fluxo de Valor tem sua 

particularidade, pois é uma ferramenta bastante 

interessante e tem sido uma das mais utilizadas no 

universo de aplicações da produção enxuta (LEAN 

SUMMIT, 1999). 

Nessa ferramenta, entende-se por fluxo de  

valor o conjunto de todas as atividades que ocorrem 

desde a obtenção de matéria prima até a entrega ao 

consumidor do produto final. Esta ferramenta, 

introduzida por Mike Rother e John Shook (1998), 

é um método de modelagem de empresas 

relativamente simples e de fácil desenvolvimento, 

com um procedimento para construção de cenários 

de manufatura. 

Esta modelagem leva em consideração tanto o 

fluxo de materiais como o fluxo de informações e 

ajuda bastante no processo de visualização da 

situação atual e na construção da situação futura. 

Por outro lado, ela é uma ferramenta que, assim 

como as outras da Produção Enxuta, se concentra 

mais nas questões relativas à redução do lead time 

(dimensão tempo) dos sistemas. 

A técnica de Mapeamento do Fluxo de Valor 

(VSM) apresenta um conjunto de símbolos 

padronizados utilizados em sua elaboração, 

podendo ser criados novos símbolos de acordo com 

a necessidade. Na “Fig. 1” podemos visualizar 

alguns dos símbolos mais utilizados. 

 

Figura 1. Símbolos utilizados para elaboração de 

um VSM 

 
Fonte: REZENDE (2015). 

 

2.2 5 S 

 

O “5S” é outra ferramenta muito usada no 

processo de implantação da Manufatura Enxuta. Ela 

surgiu no Japão e veio para o Brasil em conjunto 

com os princípios da Qualidade (VELOSO E 

SOARES, 2013). A sigla 5S originou-se de cinco 

palavras japonesas que se iniciam com a letra S: 

 Seiri - Senso de Utilização: Consiste em 

analisar o que é necessário e eliminar o que não é 

necessário. Esse senso é importante para combater  

a tendência das pessoas de guardar coisas. 

 Seiton - Senso de Ordenação: Este senso 

consiste em colocar tudo em ordem e com fácil 

acesso. Deve-se analisar onde e como as coisas são 

guardadas, definindo critérios, como lugar e modo 

adequados, para organizá-las. 

 Seisou - Senso de Limpeza: consiste em 

eliminar lixo e sujeira, fazer uma faxina geral. A 

limpeza regular fornece oportunidades de inspeções 

preventivas. 

 Seiketsu - Senso de Saúde: é importante 

estabelecer diretrizes para eliminar todas as causas 

de desordem e tornar o local de trabalho de fácil 

manutenção, desenvolvendo os primeiros três S’s. 

 Shitsuke - Senso de Autodisciplina: 

consiste basicamente, em disciplinar a prática dos 

“S” anteriores, mantendo todas as melhorias feitas. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esse estudo de caso teve duas abordagens, 

sendo a primeira uma pesquisa relacionada à 

produção enxuta e suas ferramentas, e a segunda 

um estudo de caso da proposta de aplicação da 

produção enxuta em uma empresa do setor lojista 

especializada em móveis. 
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Para este estudo, foi realizada uma entrevista 

semi estruturado com o gerente da empresa, que 

tinha como objetivo a coleta de dados importantes 

para a análise da pesquisa sobre a produção enxuta 

e suas ferramentas. 

Os dados coletados foram analisados e a partir 

deles foram definidos que as melhores ferramentas 

a serem utilizadas são 5S e VSM. 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 A empresa 

 

O estudo foi realizado em uma loja que atua no 

setor de móveis principalmente com estofados e 

guarda-roupas, a empresa analisada atende no 

sudeste goiano. 

Foram analisados os principais produtos da 

empresa, como o guarda-roupa com estoque de 

duração de 45 dias e os estofados com estoque de 

duração de 30 dias. A loja de moveis mantém suas 

vendas sob pedido, com isso diminui o seu estoque 

e consequentemente o seu custo. 

 

4.2 Propostas de melhorias 

 

Buscando auxiliar a empresa, elaborou-se um 

plano de ação com algumas atividades baseadas nas 

teorias do programa 5S, que podem ser 

desenvolvidas na busca da qualidade para melhoria 

contínua. As atividades bem como as ações a serem 

tomadas estão descritas no Quadro 1: 

 

Quadro 1. Propostas de implantação do 5S no 

estoque 

ATIVIDADES AÇÕES 

Utilização Na execução do senso de 

utilização SEIRI, pode-se 

exemplificar pelo uso esporádico 

de empilhadeiras, descarte de 

pallets estragados e sem chance 

de restauração podendo 

encaminhá-los para reciclagem, 

separação de estantes não 

utilizadas, deixando-as 

disponíveis para outros fins. Itens 

armazenados ou SKU’s (Stock 

Keeping Unit) parados, mas 

ainda em estoque, devem ser 

relacionados e informados ao 

gestor para realização de ações 

promocionais para liberar o 

estoque e o espaço podendo 
assim alojar novas mercadorias. 

Ordenação O senso de organização SEITON, 

pode ser aplicado na organização 

de corredores e estantes. A 

organização do estoque também 

deve ser realizada a fim de 

ordenar os produtos em ordem 
lógica e atual, resultando na 

 

 economia de tempo na procura 

por itens, exemplo: produtos com 

maior saída devem estar situados 

próximo à área de carregamento 

para entrega, já os produtos com 

menor índice de venda, podem 

ser alocados ao final da área de 

estoque. 

Limpeza Temos que na execução do 

terceiro senso, SEISO, 

relacionado à limpeza, a higiene 

em um ambiente de 

armazenagem é essencial. A 

eliminação de focos de poeira 

bem como a redução de sua 

origem com proteção em janelas, 

limpeza constante do chão e 

objetos devem ser 
providenciados. 

Saúde Para a aplicação do quarto senso 

SEIKETSU dirigido à saúde, 

deve-se cumprir os requisitos de 

limpeza e higiene empregados no 

SEISO. A informação visual 

clara também de corredores, 

estantes, códigos de produtos e 

ordenação FIFO (First In - First 

Out) devem, visualmente, ser de 

fácil entendimento para evitar a 

poluição visual e possíveis 
acidentes. 

Autodisciplina O quinto senso de autodisciplina 

SHITSUKE refere-se à prática de 

conservar as regras e o que foi 

obtido pelos sensos anteriores. 

Nessa parte deve- se reforçar 

fatores motivacionais e objetivos 

a serem alcançados, a fim de 

estimular os colaboradores a 

manter a ordem e tornar habitual 

as economias de custos 

alcançadas. Os colaboradores 

devem integrar-se de todas as 

etapas e sentirem-se 

comprometidos com o mesmo. 

Assim, desse modo será capaz de 

se atingir o quinto senso. 

Fonte: Autores (2017). 

 

O Mapa de fluxo de valor foi elaborado de 

acordo com que o gestor havia nos dado de 

informações. Os pedidos de novos produtos, 

estofados e guarda roupas, são realizados uma vez 

ao mês, assim, foi construído o VSM de acordo 

com as propostas de implantação do 5S no estoque. 

Como antes demorava até 48 horas para se realizar 

a entrega de um produto vendido, com a utilização 

do 5S para melhorar a organização estoque, é 

possível realizar as entregas no prazo de ate 24 

horas após o cliente finalizar a compra. Isso se dá 

pelo fato de as informações fluírem mais 
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rapidamente e pela organização do estoque de 

estofados e guarda roupas. 

Abaixo temos o mapeamento do fluxo de valor 

após a proposta de implantação do 5S. 

 

Figura 2. VSM após sugestão de implantação do 

5S. 

 
Fonte: Autores (2017). 

 

5. ANÁLISES E CONCLUSÕES 

 

Através da adoção da filosofia e da utilização 

dos princípios e ferramentas da Manufatura Enxuta, 

como Mapeamento de fluxo de valor e 5S, 

conseguiu-se alcançar os resultados previamente 

estabelecidos, propondo uma implantação do 5S no 

estoque da loja de móveis. A boa organização do 

estoque trás as empresas bons resultados, podendo 

economizar tempo e realizando um melhor serviço 

ao cliente, diminuindo o tempo de espera de seus 

produtos. 

A implantação desses resultados em um estado 

futuro pode servir como continuidade do artigo para 

futuras pesquisas. 
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Resumo: O presente artigo propõe-se analisar o comportamento da balança comercial do município de Catalão 

(GO) no período de 2007 a 2016, utilizando dados anuais do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC) e do Instituto Mauro Borges (IMB). As variáveis empregadas são exportação, importação e 

balança comercial. Para alcançar os objetivos, este trabalho aplicará prioritariamente análise dos métodos de 

estatística descritiva, interpretativo e de conteúdo. Os resultados apontam que durante os períodos analisados, 

o município de Catalão, apresentou variações negativas nos anos de 2009, 2012, 2014 e 2016 em suas 

exportações, sendo -17,79%, - 43,58%, - 21,01%, - 8,14 respectivamente, já as importações em 2009, 2013, 2014, 

2015, 2016 apresentou variação de -24,28%, -29,69%, -18,73%, 29,11%, 17,56% respectivamente. Sendo assim, 

quando se faz uma análise do saldo da balança comercial, nota-se um déficit recorrente no período analisado, 

sobretudo no ano de 2012, onde observa-se um saldo negativo de US$ 1,72 bilhões. 

 

Palavras-chave: Balança Comercial. Exportação. Importação. Evolução.
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A Balança comercial tem sido um assunto de 

destaque na recente literatura econômica, e pode ser 

definida como o resultado das transações de bens com 

o resto do mundo. De acordo com Machoski, 

Caldarelli e Camara (2015), a conjuntura econômica 

tem proporcionado uma importante oportunidade de 

análise na balança comercial frente as inúmeras 

variações que tem ocorrido.   

Frente a essa oportunidade ao analisar a 

conjuntura econômica do Brasil durante um período 

predeterminado de 10 anos nota-se grandes variações 

apresentando uma retração da economia e um câmbio 

depreciado. 

Com base nestas considerações, a problemática 

que orienta essa investigação é: qual foi a dinâmica 

da balança comercial do município de Catalão 

período compreendido entre 2007 a 2016? Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho é analisar o 

comportamento da balança comercial do município 

de Catalão (GO) no período de 2007 a 2016, 

utilizando dados anuais do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC) Instituto 

Mauro Borges (IMB). 

O presente trabalho está estruturado em cinco 

seções, incluindo esta introdução e as considerações 

finais. Na segunda seção-Desenvolvimento Teórico- 

destaca-se a importância das trocas comerciais sob à 

luz da Teoria Moderna do Comércio Internacional; na 

seção subsequente-Metodologia- destaca-se os 

métodos de análise estatística descritiva e 

interpretativa utilizados neste trabalho; na quarta 

seção análise de resultados- apresenta-se os dados das 

exportações e importações, de 2007 a 2016, do estado 

de Goiás e de Catalão (GO); e por fim, as 

considerações finais. 

 

2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 
  

Nos dias atuais, tem-se aprofundado o estudo do 

comércio exterior, em consequência ao maior estágio 

de conexões entre os diversos países e o maior fluxo 

de permutas em escala global (troca de bens, moeda, 

serviços etc.). A comercialização de produtos entre 

nações é alusiva às questões de crescimento e 

desenvolvimento econômico no que diz respeito ao 

conceito de economia, contendo em si a formação, 
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distribuição, acumulação e consumo das riquezas 

desenvolvidas.  

Há séculos o comércio internacional é objeto de 

análise de grandes teóricos, como exemplos, David 

Hume, Adam Smith, David Ricardo e Eli Filip 

Heckscher. Estes teóricos procuraram responder a 

seguinte pergunta: Por que os países comercializam 

entre si? Em 1919, o Modelo Heckscher – Ohlin, na 

tentativa de responder ao questionamento, postulou 

que cada nação se especializa e exporta o produto que 

usa com maior intensidade, o fator de produção mais 

abundante (ISTAKE, 2003). A Teoria supracitada 

evidenciou que uma nação é exportadora líquida de 

bens intensivos em seu fator abundante e importadora 

líquida de bens intensivos em seu fator escasso.  

De acordo com Vasconcellos (2006, p.357), “ nas 

últimas décadas, desenvolveu-se uma série de novas 

explicações para o comercio internacional, 

introduzindo questões relativas às economias de 

escala, demanda, incertezas, etc”. 

A balança comercial é definida a partir da 

diferença entre a quantidade exportada pela 

quantidade importada (BLANCHARD, 2007).  

Mankiw (2010, p. 22) conceitua importações como 

“(...) bens e serviços que os países estrangeiros 

vendem para nosso país”, ao passo que exportações 

são “(...)bens e serviços vendidos para outros países”.  

À vista disso, uma determinada região apresenta 

um déficit comercial (também chamado de balança 

comercial negativa, o que equivale a denominar a 

região como importadora líquida) quando a 

quantidade de importada supera a quantidade de 

exportada, e apresenta um superávit comercial 

(balança comercial positiva ou exportadora líquida) 

quando a quantidade de exportações excede a 

quantidade de importações (BLANCHARD, 2007; 

MANKIW, 2010).  

Goiás, situado na região Centro-Oeste do país, 

tem apresentado nos últimos anos boa performance 

exportadora. A pauta exportadora manifesta as 

vantagens competitivas de Goiás em recursos 

naturais, estando ainda concentrada em produtos 

básicos, sobretudo commodities agrícolas e minerais, 

são elas: complexos de soja e de carne, milho, cobre 

e ferroligas, principalmente. (IMB, 2016) 

Catalão é um município brasileiro localizado a 

sudeste do estado de Goiás. Sua população segundo 

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) 2016, é de 100.590 habitantes e 

seu PIB em 2014, tendo como ano referência 2010, é 

de mais de 5,714 bilhões de reais e o coloca como a 

quinta maior economia de Goiás naquele ano (IMB, 

2014).  

Nos últimos anos, Catalão tem sido destaque, 

inclusive na mídia nacional, referente às 

potencialidades econômicas do município. Anúncios 

recentes da ampliação de investimentos no Parque 

Industrial da cidade, especialmente no setor 

automobilístico e da produção minero-química, sem 

menosprezar o agronegócio – no qual, de acordo com 

o Jornal Valor Econômico (2012), conta com a 

instalação de uma empresa líder mundial na produção 

de sementes de alta tecnologia que, em 2012, 

inaugurou a maior e mais moderna unidade de 

beneficiamento de sementes de soja da companhia no 

mundo – deixam claro que o ciclo de grandiosidade 

econômica de Catalão continua em generoso 

progresso.  

 

3. METODOLOGIA  
 

Para alcançar os objetivos expostos, será aplicado 

prioritariamente a análise dos métodos descritivo 

interpretativo, no qual, será analisado os dados 

coletados. Posteriormente será realizado através da 

estatística descritiva um resumo dos aspectos, 

características dos dados importantes observados e 

subsecutivo no estudo ocorrerá a análise de conteúdo. 

Conforme autor Bardin (1977), Cavalcante et al. 

(2014) a análise de conteúdo representa uma coleta de 

dados onde observamos o processo de comunicação 

sistemático em todos os contextos, podendo ser por 

meio de fala ou de textos. Isto significa observação e 

compilação de dados secundários, com posterior 

interpretação, almejando concluir a análise dos 

números acolhidos averiguando os dados da balança 

comercial do município de Catalão. A pesquisa 

bibliográfica através da análise de conteúdo será, 

utilizada para atingir a finalidade de mensurar os 

dados e informações à luz das evidências e teorias 

econômicas vigentes.  

No presente trabalho, serão utilizados os dados 

das seguintes instituições: Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), assim como seu banco de dados AliceWeb; 

Instituto Mauro Borges (IMB); Secretaria de 

Comércio Exterior (SECEX), e; Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado de Goiás (SED-GO). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Principais Destinos dos Produtos Brasileiros  
 

Os principais destinos dos produtos do Brasil 

estão retratados na (Figura 1).  

Através dele, constata-se que China, Estados 

Unidos, Argentina, Holanda e Alemanha são os 

principais destinos das exportações brasileiras. A 

China foi o principal país, tendo importado um total 

de US$ 321,8 bilhões entre Jan/2007 a Dez/2016.  

Quando se trata dos produtos brasileiros que são 

exportados, não há muita mudança de valores e de 

categorias. De 2007 a 2014, a principal categoria de 

produtos exportados é a de “Minérios de Ferro e seus 

Concentrados”, o qual, em 2011, atingiu seu maior 

valor dentre os anos analisados chegando a exportar 
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cerca de US$ 41,8 bilhões, o que correspondeu a 

16,33% de participação do total acumulado no 

referido ano.  

A partir do ano de 2015 houve uma alteração na 

categoria do teto no ranking, no qual a categoria “Soja 

Mesmo Triturada” ocupa o lugar dos minérios de 

ferro, com a média de participação às margens de 

10,7%, o que representa US$ 20,98 bilhões em 2015 

e US$ 19,33 bilhões em 2016. “Minérios de Ferro e 

seus Concentrados” ocupa a segunda posição, 

seguido logo após pela categoria de “Óleos Brutos de 

Petróleo”. 

 
Figura 1. Principais Destinos das Exportações Brasil- 

Brasil- 2007 a 2016 (em milhões de US$ FOB) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC, 

2017. 

 

Para o estado de Goiás, o principal destino de 

suas exportações também é a China, seguido logo 

após pela Holanda, Rússia, Índia e Espanha. É notório 

o grande destaque da China em dados que refletem na 

elevação das exportações do referido estado, 

chegando a US$ 12,1 bilhões entre Jan/2007 a 

Dez/2016 (Figura 2).  
 

Figura 2. Principais Destinos das Exportações – Goiás- 

2007 a 2016 (em milhões de US$ FOB)

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC, 

2017. 

 

No primeiro quadriênio analisado (2007 – 2010), 

o Complexo Carne lidera os principais produtos 

exportados do Estado de Goiás, envolvendo a carne 

bovina, avícola, suína e outras, chegando a US$ 1,08 

bilhões em 2008, o correspondente a 25,6 % do total 

exportado no ano pelo referido estado. Em seguida 

encontra-se o Complexo Soja, onde também em 2008 

atingiu seu pico de exportação dentro desses anos 

com US$ 1,63 bilhões. 

A partir do ano de 2011 o Complexo Soja 

ultrapassou o Complexo Carne e vem liderando até os 

dias atuais. Em 2013 o Complexo Soja atingiu a 

marca de US$ 2,39 bilhões, maior até o momento, o 

que representa 33,97% do total exportado neste ano. 

Ainda no ano de 2013, destaca-se Complexo Carne 

que exportou um total de US$ 1,58 bilhões, ocupando 

a segunda posição e adiante, o Complexo Minério 

com US$ 1,31. 

No que diz respeito à Catalão, os principais 

destinos de suas exportações são China, Paraguai, 

Holanda, Argentina e Chile. Mais uma vez, como 

observado no Figura 3, a China recebe destaque dos 

países que mais importam produtos, nesse caso, do 

município de Catalão, chegando a US$ 196,3 milhões 

entre Jan/2007 a Dez/2016. O ano de 2011 chama 

atenção pelo seu destaque em exportação para o país 

asiático, chegando a US$ 60,6 milhões. 

Em 2007 e 2008, a categoria de produto mais 

exportado pelo município de Catalão era 

Veículos/Automóveis chegando a 28,54% de 

participação no total de exportação no ano de 2007. 

Em seguida vinha a categoria de Grãos de Soja 

participando com mais 25% do total exportado. A 

partir do ano de 2011, Grãos de Soja ocupou a 

primeira posição dos produtos mais exportados e 

permanece até os dias atuais. No ano de 2015 essa 

mesma categoria contava com uma participação de 

48,93% do total de produtos exportados pela cidade 

de Catalão, o equivalente a US$ 37,85 milhões, 

seguido por Veículos e Automóveis para transporte 

com 19,03% de participação.  

 No último ano, Grãos de Soja permanece na 

primeira posição com US$ 21,9 milhões, o que 

corresponde a 30,86 % do total exportado nesse ano, 

seguido logo após por “Aparelhos mecânicos (mesmo 

manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar 

líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; 

pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; 

máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor 

e aparelhos de jato semelhantes” com US$ 14,1 

milhões 

 
Figura 3. Principais Destinos Exportação-Catalão – 2007 a 

2016 (em milhões de US$ FOB) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC, 

2017. 

 

4.2. Principais Origens dos Produtos Brasileiros 

 

As principais origens dos produtos do Brasil 

estão indicadas na (Figura 4). Através dele, nota-se 

que Estados Unidos, China, Argentina, Alemanha e 

Nigéria são as principais origens das importações 

brasileiras. Os Estados Unidos foi o principal país, 
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tendo exportado um total de US$ 279 bilhões entre  

Jan/2007 a Dez/2016 para o Brasil, seguido pela 

China, US$ 269,9 bilhões.  

 
Figura 4- Principais Origens Importações- Brasil- 2007 a 

2016- (em milhões de US$ FOB) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC, 

2017. 

 

Entre os anos de 2007 a 2014, as categorias 

“Petróleo em Bruto” e “Óleos Brutos de Petróleo” 

estão na primeira posição dos produtos mais 

importados pelo Brasil. A explicação para tal fato é 

que o Brasil precisa importar um quinto do óleo que 

vai para as refinarias, devido ao fato do petróleo 

produzido no Brasil não ser do tipo petróleo leve, do 

qual é mais fácil extrair gasolina e outros derivados; 

do outro tipo, petróleo pesado, também é possível 

extrair gasolina, a diferença é que sai mais caro 

(CASTELLAR; FEIJÓ, 2016). 

A partir de 2015, acontece uma mudança no 

ranking de importação brasileira. “Medicamentos 

para medicina humana e veterinária” ocupa a segunda 

posição com US$ 445,5 milhões importados, abaixo 

apenas da categoria “Demais produtos 

manufaturados”, o qual segue na primeira posição 

com US$ 777,5 milhões; uma participação de 7,38% 

do total importado no referido ano. 

 
Figura 5- Principais Origens Importações- Goiás- 2007 a 

2016- (em milhões de US$ FOB) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC, 

2017. 

 

Para o estado de Goiás, a principal origem de suas 

importações é a Coréia do Sul, seguido logo após 

pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha e Tailândia. 

É explícita a elevação das importações nos anos de 

2010 e 2011 da Coréia do Sul, contribuindo para que 

o país liderasse o ranking dos países que mais 

exportam para o estado de Goiás, chegando a US$ 

8,29 bilhões entre Jan/2007 a Dez/2016 a (Figura 5). 

Apesar da China aparecer no cenário dos 

principais países que exportam para o Brasil com 

pouca diferença do primeiro colocado, o mesmo não 

acontece com o estado de Goiás, onde o referido país 

de encontra na sétima posição, com um total de US$ 

1,78 bilhões. 

Aprofundando na importação do Estado de 

Goiás, até o ano de 2013, a categoria de Veículos 

(automóveis, tratores, partes e acessórios) ocupava o 

primeiro lugar do ranking. A partir de 2013, os 

Produtos Farmacêuticos tomaram o topo e 

permanecem até os dias atuais como a categoria mais 

importada pelo estado goiano, seguido logo após por 

Adubos (fertilizantes) e Veículos (automóveis, 

tratores, partes e acessórios) em terceiro. Em 2016, 

Produtos Farmacêuticos chegaram a representar 

31,09% de participação na importação goiana. 

 
Figura 6- Principais Origens Importações- Catalão- 2007 a 

2016- (em milhões de US$ FOB) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDIC, 

2017. 

 

Em relação à Catalão, as principais origens de 

suas importações são Japão, Tailândia, Estados 

Unidos, Canadá e Bielorrússia (oficialmente 

República da Belarus). Como observado na (Figura 

6), o Japão recebe o destaque dos países que mais 

exportam produtos, nesse caso, para o município de 

Catalão, chegando a US$ 4,24 bilhões entre Jan./07 a 

Dez./16. O segundo colocado é a Tailândia com US$ 

2,31 bilhões, variação de -45% com relação ao país 

oriental. 

 Dando enfoque aos produtos importados pelo 

município de Catalão, destaca-se a categoria 

“Automóveis/Veículos e Acessórios” que, a partir de 

2010 se manteve no topo dos principais produtos, 

seguido por “Adubos e Fertilizantes”, categoria 

responsável pelas demais principais posições. No 

último ano, 2016, as categorias “Partes e Acessórios 

de Veículos” e “Automóveis de Passageiros e Outros 

Veículos” são responsáveis por 36,34% do total de 

importação no município, o correspondente a US$ 

220,6 milhões. 

 

4.3 Resultados da Balança Comercial 

 

Ao analisar os dados mensurados através dos 

bancos de dados MDIC, Alice Web, IMB, SECEX E 

SED-GO, obteve-se o valor das exportações, 

importações e saldo da balança comercial e suas 

respectivas variações. 
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Figura 7. Saldo da Balança Comercial Brasileira- 2007 a 

2016- (em milhões US$ FOB) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretária de 

Comércio Exterior (SECEX), 2017. 
 

Pode-se observar na Figura 7 que as exportações 

nos anos de 2009,2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 

fecha com uma redução, sendo a maior delas em 2009 

com 152 bilhões apresentando assim uma variação 

negativa de -22,71%. As importações nacionais 

também tiveram queda, nos anos de 2009, 2012,2014, 

2015, 2016 ocorram os piores resultados do país em 

relação as importações. O país importou cerca de 172 

bilhões em 2008, caindo para 127 bilhões em 2009 

apresentando uma variação de – 26,17%. Já o saldo 

da balança comercial teve maior desaceleração nos 

anos de 2013 e 2014, onde apresentou seu pior 

desempenho mantendo o saldo deficitário.  

 
Figura 8. Saldo da Balança Comercial- Goiás - 2007 a 2016- 

(em milhões US$ FOB) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretária de 

Comércio Exterior (SECEX), 2017. 
 

Já o estado de Goiás no período de 2007 a 2016 

apresentou-se seu melhor desempenho nas 

exportações sendo exportado em 2011 

aproximadamente 5 bilhões de US$ significando uma 

variação de 38,58%, já nos anos de 2009, 2013, 2014, 

2015 as exportações encontram-se desaceleradas 

representando respectivamente uma variação de -

11,65%, -3,72%, -0,89% e -15,75%. 

As importações em 2008 obtiveram variação 

positiva de aproximadamente 79,22%, já no ano de 

2015 sofreu desaceleração apresentando uma 

variação de -23,90%. Quando se observa o saldo da 

balança comercial dois períodos deficitários chamam 

atenção, sendo eles os anos de 2010 e 2011 onde 

apresentam o saldo deficitário de U$ 130 milhões e  

U$ 23 milhões, respectivamente. A (Figura 8) resume 

essas informações. 

O município de Catalão durante os períodos 

analisados as exportações apresentaram variações 

negativas nos anos de 2009, 2012, 2014 e 2016 sendo 

-17,79%, - 43,58%, - 21,01%, - 8,14 respectivamente, 

já as importações em 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 

apresentou variação de -24,28%, -29,69%, -18,73%, 

29,11%, 17,56% respectivamente. 

Quando se analisa o saldo da balança comercial 

nota-se um déficit recorrente no período analisado, 

sobre tudo no ano de 2012 onde observa-se um valor 

de 1,72 milhões de US$. A Figura 9 resume essas 

informações. 

 
Figura 9. Saldo da Balança Comercial- Catalão-  2007 a 

2016- (em mil US$ FOB) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretária de 

Comércio Exterior (SECEX), 2017. 
 

Em todos os períodos o saldo do município de 

Catalão se apresenta deficitário, em quanto no estado 

de Goiás isso ocorre somente duas vezes no período 

de 2010 e 2011. O maior superávit do saldo da 

balança comercial de Goiás acorre no período de 

2016 onde apresenta um saldo de U$ 3 bilhões, já no 

município de Catalão apresentou seu maior déficit no 

período 2012, no valor de aproximadamente U $ 1,72 

bilhões. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, ao analisar a conjuntura econômica do 

Brasil durante um período predeterminado de 10 anos 

nota-se grandes variações apresentando uma retração 

da economia e um câmbio depreciado. 

Com base nestas considerações, pergunta o que 

orienta essa investigação: qual foi a dinâmica da 

balança comercial de Catalão no período 

compreendido entre 2007 e 2016?  

Diante disso, os principais destinos e origens dos 

produtos brasileiros, no que diz respeito a Catalão que 

contribuíram para essa dinâmica da balança 

comercial, em relação aos destinos de suas 

exportações, são China, Paraguai, Holanda, 
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Argentina e Chile, a China recebe destaque dos países 

que mais importam produtos, nesse caso, do 

município de Catalão, chegando a US$ 196,3 milhões 

entre Dez./16 a Jan./07. O ano de 2011 chama atenção 

pelo seu destaque em exportação para o país asiático, 

chegando a US$ 60,6 milhões. 

Já em relação as principais origens das 

importações de Catalão, inclui-se o Japão, Tailândia, 

Estados Unidos, Canadá e Bielorrússia (oficialmente 

República da Belarus), o Japão recebe o destaque dos 

países que mais exportam produtos, nesse caso, para 

o município de Catalão, chegando a US$ 4,24 bilhões 

entre Jan./07 a Dez./16 . 

Assim, durante os períodos analisados, o 

município de Catalão, apresenta   variações negativas 

nos anos de 2009, 2012, 2014 e 2016 em suas 

exportações, sendo -17,79%, - 43,58%, - 21,01%, - 

8,14 respectivamente, já as importações em 2009, 

2013, 2014, 2015, 2016 apresentou variação de -

24,28%, -29,69%, -18,73%, 29,11%, 17,56% 

respectivamente. 

 Sendo assim, quando se faz uma análise do saldo 

da balança comercial, nota-se um déficit recorrente 

no período analisado, sobretudo no ano de 2012, onde 

observa-se um saldo negativo de US$ 1,72 bilhões. 
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Resumo: A análise da ação das cargas explosivas tem se tornado uma área de interesse de pesquisadores, uma 

vez que suas consequências sobre as estruturas podem levar ao colapso estrutural, ressaltando a importância da 

modelagem de explosões em ambientes com características específicas. Logo, este trabalho teve como objetivo 

estudar o comportamento de uma edificação sujeita a carregamentos explosivos. Para isso, foi tomado como 

objeto de estudo uma explosão em uma central de gás e seus efeitos sobre o restaurante ao qual a mesma é 

ligada. Realizaram-se inicialmente estudos bibliográficos relacionados ao tema para melhor compreensão da 

natureza de uma onda de choque e do comportamento das estruturas. Por consequência, a estrutura foi 

modelada como um sistema de um grau de liberdade, que foi, por sua vez, submetido a ondas de choque 

semiesféricas e esféricas, determinadas a partir da metodologia de Kingery e Bulmash, na forma de pulsos 

triangulares, e verificou-se que a estrutura sujeita a onda de choque esférica apresentou menores módulos de 

aceleração, velocidade e deslocamento em comparação a resposta da estrutura submetida a onda semiesférica. 

 

Palavras-chave: Carga de explosão. Ambientes não confinados. Modelo de um grau de liberdade. Pulso 

triangular. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO      

 

Não é incomum deparar-se com a veiculação 

de acidentes causados por explosões advindas de 

vazamentos de gás liquefeito de petróleo, que se 

encontra presente em praticamente todos os 

ambientes residenciais e comerciais. Apesar de se 

tratar de um tema sério e de elevada relevância, 

existe uma escassez de literatura técnico-científica 

nacional sobre a temática. 

Uma explosão é caracterizada pela produção e 

liberação de energia de maneira rápida, violenta e 

em larga escala, provocando variações na pressão 

(CASAGRANDE, 2006; NGO et al., 2007).  

Após o tempo de chegada ou aproximação (tA), 

identificam-se duas fases da onda de choque: uma 

positiva e uma negativa. Em condições ideais, a 

primeira fase é definida por valores de pressão 

superiores à pressão atmosférica local e a segunda 

fase representa módulos inferiores à pressão 

ambiente, gerando sucção nas estruturas, que ao 

final igualam-se à pressão local. Este 

comportamento ideal de uma onda genérica está 

apresentado na Fig. 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Histórico temporal da onda de choque 

 
Fonte: Adaptada de Autoridad 

Regulatoria Nuclear (1998) 

 

Na qual: 

tA = tempo de chegada ou aproximação. É o tempo 

decorrido do início da explosão até o momento no 

qual a onda de choque atinge um determinado ponto; 

t0+ = duração da fase positiva. Inicia-se quando a 

onda atinge um determinado ponto e encerra-se com 

o início da fase negativa; 

t0-  = duração da fase negativa. Inicia-se com o fim 

da fase positiva e encerra-se quando ocorre 

estabilização em relação à pressão ambiente; 

P0 = pressão ambiente de referência; 

Ps0+ = pressão máxima da fase positiva; 

Ps0- = pressão máxima da fase negativa;  

is+ = impulso específico positivo; 

is- = impulso específico negativo. 
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As ondas de choque podem ser classificadas 

em função da posição relativa entre a edificação e a 

fonte da explosão, da altura de detonação em relação 

ao solo e da distância horizontal entre o solo e a 

estrutura (SOLOMOS; KARLOS, 2013). Quando 

ela é gerada ao ar livre, ocorre propagação esférica, 

havendo possibilidade de interação com obstáculos. 

Se a fonte de detonação estiver próxima à uma 

superfície, como o solo, a onda interage com a 

superfície e, em seguida, propaga-se como uma onda 

semiesférica. 

 

2. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Um dos métodos mais utilizados para a 

modelagem de explosões não confinadas é o método 

do TNT equivalente. Como o TNT é um material 

que possui representações gráficas e analíticas para a 

definição dos parâmetros de sua onda de choque, 

esse método tem por base a consideração de 

equivalência entre o próprio TNT e um determinado 

material inflamável (CASAGRANDE, 2006), 

conforme Eq. (1).  

 

TNT

mat

matTNT
H

H
WW                                                   (1)                                    

 

Em que: 

WTNT = massa equivalente em TNT (kg); 

η = eficiência da explosão empírica; 

Wmat = massa do material inflamável a ser 

comparado ao TNT (kg); 

Hmat = calor de combustão do material inflamável a 

ser comparado ao TNT (MJ/kg); 

HTNT = calor de combustão do TNT (MJ/kg). 

Em relação à eficiência da explosão empírica, 

Bjerketvedt, Bakke e Wingerden (1997) citam que 

testes experimentais de outros autores revelaram 

uma eficiência de 3 a 5%, enquanto que, de acordo 

com Lees (1996) e Itália (2016), o valor a ser 

adotado para a eficiência situa-se entre 1 e 10%. 

 

2.1. Determinação do pico de pressão e da 

duração da fase positiva 

 

O relatório técnico de Kingery e Bulmash, 

publicado em 1984, é um dos mais utilizados para a 

determinação dos parâmetros da onda de choque 

(CHOCK, 1999). O mesmo contém equacionamento 

polinomial e curvas para os parâmetros 

(sobrepressão positiva, impulso positivo, velocidade 

da onda, tempo de aproximação e duração da fase 

positiva) de explosões esféricas e semiesféricas, que 

são determinados a partir da entrada da distância em 

escala, definida na Eq. (2). 

 

3
eq

W

R
Z                                                                (2) 

 

Em que: 

Z = distância em escala (m kg -1/3); 

R = distância entre o ponto de detonação e o alvo ou 

estrutura (m); 

Weq. = massa equivalente em TNT (kg). 

A Fig. 2 exemplifica a visualização dos 

parâmetros em escala logarítmica para a fase 

positiva de uma onda esférica. 

 
Figura 2. Parâmetros em escala para a fase positiva de 

uma onda esférica 

 
Fonte: Solomos e Karlos (2013) 

 

À pressão incidente deve ser somada uma 

parcela correspondente a pressão dinâmica, como 

apresentado na Eq. (3). 

 

0
qCPP

Ds
                                                          (3) 

 

Em que: 

P = pressão resultante (Pa); 

Ps = pressão incidente (Pa); 

CD = coeficiente de arrasto (adimensional); 

q0 = pressão dinâmica (Pa). 

 

2.2. Análise da estrutura como um sistema de um 

grau de liberdade 

 

Na análise com um grau de liberdade, a 

estrutura real é substituída por um sistema 

equivalente, no qual a massa é concentrada e uma 

mola de massa desprezível representa a resistência 

da estrutura contra a deformação (NGO et al., 2017), 

estando a mesma submetida ao carregamento 

externo e, adicionalmente, podendo ser considerado 
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o amortecimento da estrutura. Para este sistema, o 

movimento é descrito pela Eq. (4). 

 

   
   tFtyK

dt

tdy
C

dt

tyd
M 

2

2

                        (4)  

             

Em que: 

M = massa estrutural do sistema (kg);  

C = amortecimento do sistema (N s m-1); 

K = rigidez ou constante elástica do sistema (N m-1); 

F(t) = força em função do tempo (N); 

y(t) = deslocamento (m); 

dy(t)/dt = velocidade (m s-1); 

d2y(t)/dt = aceleração (m s-2). 

Por sua vez, o carregamento devido à explosão 

pode ser idealizado como um pulso triangular 

dependente do pico de pressão e da duração da fase 

positiva da onda, como visto na Fig. 3. 

 
Figura 3. Pulso triangular idealizado 

 
Fonte: Adapatada de Ngo et al (2007) 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O objeto de estudo deste trabalho, mostrado na 

Fig. 4, é a central de gás de um restaurante 

localizado na cidade de Catalão (GO). 

 
Figura 4. Objeto de estudo 

 
Fonte: Acervo próprio (2017)  

 

Como no momento destas análises o 

restaurante não estava em funcionamento, foi 

considerado que o armazenamento do gás liquefeito 

de petróleo se dá em recipientes cilíndricos cuja 

altura e diâmetros são, respectivamente, 1,35 metros 

e 0,75 metros, e considerando uma capacidade de 

190 quilogramas de hidrocarboneto (botijão P-190). 

As distâncias horizontal e vertical entre o ponto 

de detonação e o ponto de análise foram 

determinadas através de medições in loco, 

permitindo assim o cálculo da distância R entre estes 

pontos, equivalente a hipotenusa do triângulo reto. 

Por fim, a distância em escala Z foi determinada 

através da Eq. (2). Estes parâmetros são mostrados 

na Tab. 1. 

 

Tabela 1. Parâmetros utilizados para as análises 

Parâmetro Análise 

esférica 

Análise 

semiesférica 

Distância horizontal (m) 5,50 5,50 

Distância vertical (m) 3,26 4,42 

R (m) 6,39 7,06 

Z (m kg -1/3) 1,10890 1,22379 
Org.: Autoria própria (2017) 

 

A edificação analisada apresenta 66 pilares que 

somam uma massa de 46297,13 quilogramas. Para a 

altura destes foi adotada uma dimensão de 3,26 

metros, uma vez que a mesma é a altura de 

aproximadamente 47% dos pilares do edifício e, 

ainda, corresponde à altura daqueles que receberão o 

impacto da onda de choque diretamente durante a 

análise da fachada lateral. À altura de 3,26 metros, 

existem 31 vigas cuja massa resulta em 54480,13 

quilogramas. A massa total do sistema é fornecida 

através do somatório da massa total dos pilares e da 

massa das vigas à altura do pavimento considerado; 

portanto, a massa do sistema de um grau de 

liberdade é 100777,26 quilogramas.  

O amortecimento da estrutura pode ser 

determinado a partir da Eq. (5). 

 

 MC 2                                                             (5)                                                                         

 

Em que: 

C = amortecimento da estrutura (N s m-1); 

coeficiente de amortecimento (adimensional);

massa da estrutura (kg);

 = frequência natural de vibração do da estrutura 

(rad s-1).

Por sua vez, o coeficiente de amortecimento 

foi tomado igual a  = 0,02, considerando um 

edifício com estrutura aporticada de concreto, sem 

cortinas (ABNT, 1988).

A rigidez adotada está relacionada à direção 

de incidência da onda de choque e é igual a 

194621 N m-1, calculada a partir dos momentos 

axiais de inércia dos pilares da edificação, por meio 

da Eq. (6). 

 

3

12

L

IE
K                                                               (6)                                                                     

 

Em que: 

K = rigidez do sistema (N m-1) 

E = módulo de elasticidade (Pa); 

 

Tempo
t0

Ps0

P(t)
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I = inércia (m4); 

L = altura do pilar (m). 

O módulo de elasticidade foi determinado com 

base nas recomendações da NBR 6118 (ABNT, 

2014), para um concreto de 25 MPa e adotando-se o 

basalto como agregado. 

A obtenção da duração da fase positiva, assim 

como do pico de pressão, foi resultante da 

interpolação das curvas de Kingery-Bulmash, 

considerando-se a distância em escala (Z) como 

parâmetro de entrada. A pressão dinâmica também 

resultou da interpolação assistida pelo programa 

Dplot®, utilizando, neste caso, o pico de pressão 

incidente como dado de entrada. Na Tab. 2 estão 

sumarizados os valores de pressão incidente (Ps) e 

pressão dinâmica (q0), provenientes das 

interpolações, e pressão resultante (P), calculada a 

partir da Eq. (3), para os casos de ondas de choque 

semiesféricas e esféricas. 

 

Tabela 2. Valores de pressão incidente, pressão 

dinâmica e pressão resultante 

Parâmetro Análise 

semiesférica 

Análise 

semiesférica 

Ps (kPa) 874,14 741,62 

q0 (kPa) 1229,29 955,87 

P (kPa) 2103,44 1697,49 
Org.: Autoria própria (2017) 

 

Conhecidas as pressões resultantes para os 

casos semiesférico e esférico, o pulso triangular 

ficou caracterizado, sendo descrito pela Eq. (7) e Eq. 

(8), respectivamente. 

 

  









0126135,0
144,2103

t
tP                             (7)                                                                     

 

  









0105030,0
149,1697

t
tP                             (8)                                                                     

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conhecidas as características do modelo e 

utilizando o software Maple®, as respostas da 

estrutura foram determinadas, através do método de 

Runge-Kutta, em termos da aceleração, velocidade e 

deslocamento, como visto nas Fig. 5, Fig. 6 e Fig. 7, 

para os casos de ondas de choque semiesférica e 

esférica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aceleração no tempo para as ondas de choque 

(a) semiesférica e (b) esférica 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Acervo próprio (2017)  

 

A Fig. 5 demonstra que a aceleração máxima 

do sistema submetido à onda de choque semiesférica 

possui um módulo que representa aproximadamente 

o dobro da resposta obtida ao sistema sob o 

carregamento devido à onda esférica. 

Assim como a aceleração, os valores obtidos 

para a velocidade no caso esférico são inferiores aos 

resultados do caso semiesférico, como observado na 

Fig. 6. 

Pela análise da Fig. 7, verifica-se que o 

deslocamento máximo do sistema sujeito à onda 

esférica foi de 0,05 metros, enquanto o sistema 

submetido à onda semiesférica apresentou um 

deslocamento de 0,08 metros, portanto, o 

deslocamento para o caso semiesférico foi 60% 

superior quando comparado à análise esférica. 
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Figura 6. Velocidade no tempo para as ondas de choque 

(a) semiesférica e (b) esférica 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Acervo próprio (2017)  

 
Figura 7. Deslocamento no tempo para as ondas de 

choque (a) semiesférica e (b) esférica 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Acervo próprio (2017)  

Em suma, verificou-se que a onda semiesférica 

apresentou resultados superiores aos obtidos para a 

onda esférica. Estes resultados estão de acordo com 

o esperado, uma vez que o pico de pressão para o 

caso semiesférico resultou maior que para o esférico, 

por questões relacionadas à reflexão da onda 

semiesférica em contato com o solo. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Com o intuito de estudar o comportamento de 

uma edificação submetida a uma carga de explosão, 

realizou-se a aplicação de um carregamento 

dinâmico, na forma de um pulso triangular, cujos 

parâmetros foram determinados através da 

metodologia de Kingery-Bulmash, em um sistema 

de um grau de liberdade. 

Os estudos realizados mostraram que a ondas 

de choque semiesféricas tendem a apresentar 

maiores picos de pressão e, consequentemente, os 

módulos de aceleração, velocidade e deslocamento 

serão superiores quando comparados às ondas de 

choque esféricas. Atribuiu-se essa questão à reflexão 

da onda ao encontrar um obstáculo no seu sentido de 

propagação. 
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Resumo: O aumento dos nascimentos por cesárea é um fenômeno mundial e passou a proporcionar segurança à 

gestante e a seu filho em situações de maior complexidade. O presente estudo teve como objetivo evidenciar o 

perfil epidemiológico das cesarianas no Brasil, analisando qual população está mais susceptível, qual a 

preferência das pacientes, e a assistência dos profissionais. Para a confecção do estudo, utilizou-se o estudo de 

Revisão Integrativa (RI) fundamentada em buscas realizadas em bases de dados científicas LILACS, SciELO e 

BIREME via (BVS) entre os anos de 2010 a 2014. Os resultados foram demonstrados em forma descritiva, por 

meio de síntese dos achados apresentados de acordo com o ano e estado de publicação, base de dados, título do 

artigo, principais resultados e objetivos. Foram selecionados para o estudo um total de 11 artigos. Do total de 

artigos, 27% foram encontrados na LILACS, 45% na SciELO, 18% na BVS e 9% da BIREME. Quanto aos anos 

de publicação, 36% refere-se à 2010, 18% à 2011 e 2013 respectivamente e 27% à 2014. Vários fatores 

descritos na literatura influenciam na incidência de cesarianas, incluindo preferências médicas, fatores sociais, 

demográficos, culturais e econômicos. Nota-se a necessidade de mais informações a população sobre riscos e 

benefícios de cada tipo de parto, bem como proporcionar momentos em que as gestantes falem sobre seus medos 

e anseios. É indispensável que os profissionais de saúde sejam facilitadores nesse processo, sanando dúvidas 

acerca do ciclo gravídico-puerperal. 

 
Palavras-chave: Cesarean Section. Natural Childbirth. Public Health. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O aumento dos nascimentos por cesárea é um 

fenômeno em escala mundial e passou a 
proporcionar segurança à gestante e a seu filho em 
situações de maior complexidade (BRASIL, 2013).  

Em 2015 a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) divulgou um alerta sobre o excesso de 

cesarianas desnecessárias ocorridas em países como 

o Brasil (LEAL et al., 2014). O número de cesáreas 

cresceu de 38% em 2000 para 52% em 2010, 

constituindo-se num fenômeno que acomete as 

mulheres de todos os níveis socioeconômicos. Hoje 

o Brasil é líder no ranking do procedimento, somos o 

único país do globo a ter mais da metade de todos os 

nascimentos feitos por essa cirurgia, são cerca de 

três milhões de nascimentos por ano, onde 55,6% 

dos brasileiros vem ao mundo dessa forma 

(CECATTI, 2014).  
No Brasil a cesariana tem se tornado regra para 

a maioria dos partos, e se tornado cada vez mais 

 
popular entre as mulheres brasileiras. Vemos um 

procedimento cirúrgico que tem como intuito 

principal salvar a vida materna ou fetal, quando o 

parto vaginal acarretar riscos, se tornar um evento 

banal, atendendo mais a interesses próprios do que à 

necessidade obstétrica. Dessa forma, criou-se uma 

mistificação e naturalização da cesariana, 

desconsiderando que a cirurgia apresenta riscos 

inerentes ao próprio ato, tornando o cenário do 

nascimento preocupante (PADUA et al., 2010).  
O modelo brasileiro atual de assistência ao parto  

é centrado em intervenções obstétricas, muitas vezes 

invasivas e desnecessárias, como o uso de 

procedimentos e medicações para iniciar, acelerar, 

regular e monitorar o processo de nascimento. Toques 

vaginais excessivos, realização de episiotomia, 

dilacerando a genitália feminina, restrição a uma 

posição para parir, soroterapia, indução do parto por 

ocitocina, fazendo com que as contrações sejam mais 

dolorosas, restrição de água e alimento, pressão sobre o 

abdômen e o não uso de analgesias, fazendo com 
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que um parto que deveria ser natural se torne perigoso, 

doloroso e traumático, levando as mulheres a optarem 

por um parto cesáreo (CECATTI, 2014).  
Devido a esses fatores, nota-se que tem 

surgido um número crescente de grupos de discussão 

nas redes sociais, manifestações em passeatas e atos 

públicos, com a presença do parto e o crescimento 

da demanda por parto domiciliar como tema na 

mídia. Mulheres que possuem planos de saúde 

privado têm cada vez mais procurado maternidades 

públicas para ganharem seus bebês, uma vez que se 

tem a opção do parto normal, cada vez mais escassa 

no serviço privado (LEAL et al., 2014).  
As indicações de cesarianas devem ser 

respaldadas por evidências científicas e estudos de 

elevada qualidade para orientar o processo de tomada 

de decisão e tornar a prática obstétrica mais segura para 

todos os seus envolvidos (OLIVA, 2010).  
Muitas estratégias governamentais vêm sendo 

adotadas em prol da mudança de paradigmas na 

atenção ao parto, tendo a redução das taxas de 

cesariana como foco primordial, como, incentivos e 

campanhas ao parto normal, mudanças nas regras dos 

convênios, implantação de casas de parto, a inserção  
do(a) enfermeiro(a) obstetra/obstetrizes nos 
hospitais, dentre outras. Porém, ainda não se 
mostraram muito eficazes.  

Diante da problemática abordada o presente 

estudo teve como objetivo evidenciar o perfil 

epidemiológico das cesarianas no Brasil, analisando 

qual população está mais susceptível, qual a 

preferência das pacientes, e a assistência dos 

profissionais. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para a confecção do estudo, utilizou-se o estudo 

de Revisão Integrativa (RI). Este método de pesquisa 

objetiva à análise de trabalhos científicos e permite a 

sistematização de conhecimento sobre um 

determinado tema. A elaboração da RI consiste em 

seis etapas, sendo elas: 1-identificação do tema; 2-

definição da questão norteadora ou hipótese; 3-

estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão 

dos estudos; 4-definição das informações a serem 

retiradas dos trabalhos selecionados; 5-análise dos 

estudos incluídos; 6-interpretação dos dados e 

exposição da revisão (MENDES; SILVEIRA, 

GALVÃO, 2008).  
A RIL foi fundamentada em buscas realizadas 

em bases de dados científicas Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - 

LILACS, Scientific Eletronic Library Online – 

SciELO e Biblioteca Regional de Medicina-

BIREME via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), à 

procura de artigos nacionais publicados em 

português, nos últimos cinco anos, pois expõem 

aplicabilidades mais coerentes com a prática 

 
 
 

 
obstétrica atual. Para a estratégia de busca, foram 

utilizados os seguintes descritores: Cesariana no 

Brasil, partos no Brasil e aspectos das cesarianas. 

Definiu-se como critérios de inclusão: artigos e 

teses/dissertações completas em português entre os 

anos de 2010 a 2014. Os critérios de exclusão foram: 

artigos em outro idioma, livros e artigos que não 

contemplavam a temática do estudo.  
Os resultados foram demonstrados na forma 

descritiva, por meio de síntese dos achados 

apresentados e selecionados de acordo com o ano e 

estado de publicação, base de dados, título do artigo, 

principais resultados e objetivos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Por meio do processo de análise dos artigos 

inicialmente selecionados, considerando os critérios de 

inclusão e exclusão eleitos, foi possível identificar 68 

artigos pré-selecionados com títulos e resumos à cerca 

do tema tratado, os quais foram submetidos à nova 

análise e selecionados 34 para análise e selecionados 

para o estudo um total de 11 artigos mais relevantes 

que seguiam os critérios de inclusão.  
Do total de artigos, 5 (46%) foram encontrados 

na base de dados SciELO, 3 (27%) na LILACS, 2 

(18%) na BVS e 1 (9%) na BIREME e em relação 

aos anos de publicação, 4 (37%) referem-se a 2010, 

3 (27%) a 2014 e 2 (18%) a 2011 e 2013 

respectivamente.  
Vários fatores descritos na literatura influenciam 

na incidência de cesarianas, incluindo as 

preferências médicas, fatores sociais, demográficos, 

culturais, econômicos, estrutura física das 

instituições de saúde públicas e privadas, bem como 

interesses econômicos dos integrantes desse 

processo.  
Segundo dados de uma pesquisa nacional que 

visou estudar o parto e o nascimento no Brasil, 

possuir plano de saúde e até mesmo a cor da pele 

branca, indicando que quanto mais clara a cor da 

pele, maior a proporção do procedimento cirúrgico. 

Ter o parto financiado pelo setor privado, ampliou a 

chance de serem submetidas à cesariana em 4,3 

vezes e ter o mesmo profissional de saúde assistindo 

o parto e pré-natal, aumentou em 5,7 vezes a chance 

de parto cirúrgico (GAMA et al., 2014).  
As condições socioeconômicas interferem 

também na decisão pela via de parto. Um estudo 

descritivo com puérperas também constatou que o 

pagamento privado está ligado aos maiores índices 

de cesariana, já que o serviço público não permite a 

escolha da mulher pelo tipo de parto. Eles descrevem 

a associação entre maior renda familiar e o desejo 

por cesárea. Por outro lado, pode-se fazer alusão de 

que mulheres com menor renda familiar, por não 

conseguirem pagar pelo procedimento cirúrgico, 

sentem-se discriminadas quanto ao atendimento 

recebido (IORRA et al., 2011). 
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Estudos evidenciam que a preferência pelo parto 

abdominal está diretamente ligada à escolaridade da 

mulher, aumentando com os anos de estudo. Numa 

análise da morbidade neonatal e materna e 

mortalidade neonatal de acordo com o tipo de parto 

diz que há maior incidência de partos vaginais nas 

pacientes que estudaram até o ensino fundamental 

incompleto (CARDOSO; ALBERTI; PETROIANU, 

2010).  
A idade materna também tem relação com a 

prevalência da cirurgia. Observa-se uma preferência 

pelas mulheres desse tipo de parto com o avanço da 

idade (IORRA et al., 2011). Embora não existam 

justificativas biológicas clara para tal, a hipótese é de 

que mulheres mais velhas estão sujeitas a terem mais 

comorbidades como, hipertensão e doenças crônicas 

(GAMA et al., 2014).  
Importante fator a destacar tem relação com a 

realização do pré-natal. Sabe-se que quanto maior o 

número de consultas de pré-natal a gestante realiza, 

maior chance de ter a cesariana como via de parto. 

Provavelmente esse achado está relacionado ao fato 

de que as mulheres que têm mais consultas com 

profissionais médicos, têm mais oportunidade de 

convencimento da melhor via de parto, segundo a 

visão desse profissional, especialmente quando o 

parto é assistido pelo mesmo (GAMA et al., 2014),  
As taxas de complicações pós-cesariana foram 

significativamente mais altas entre as puérperas do 

SUS, as mesmas que não tiveram o mesmo médico no 

pré-natal e parto, e que tiveram quase a totalidade de 

suas cesarianas decididas intraparto, representando um 

acúmulo no risco de complicações. Sendo assim,  
a prevalência de complicações pós-cirúrgica 
mostrou-se muito maior entre as mulheres cujo parto 

se deu no sistema público, quando comparadas 

àquelas do sistema privado: 50% contra 0,8% 
respectivamente (FREITAS; SAVI, 2011).  

O período do dia muitas vezes influencia na 

prática obstétrica, é o que evidencia Osava et al. 

(2011) no seu estudo sobre cesarianas em um centro 

de parto normal. No período de 19h a 23h59min 

houve menos operação cesariana que o horário 

diurno, e o período da madrugada de meia-noite até 

6h59min, ainda menos. Presume-se que nos partos 

diurnos existe uma tendência de resolutividade de 

casos para “passagem de plantão”.  
Entre os fatores associados para intervir nos 

altos índices de cesáreas, é notório que a presença do 

acompanhante previsto pela Lei nº 11.108, de 7 de 

Abril de 2005, representa um importante fator de 

proteção para as desigualdades, intervenções 

desnecessárias e violência, uma vez que ocorre 

maior respeito, privacidade, menor tempo de espera, 

maior clareza nas explicações, maior possibilidade 

de fazer perguntas e maior participação nas decisões 

(PEREIRA, 2004; BRASIL, 2005). 

 
 
 

 
Portanto, a escolha e a não escolha da via de 

parto é influenciada tanto por fatores culturais, 

socioeconômicos, obstétricos, pelo subsistema de 

saúde privado ou público, como também por cor da 

pele, escolaridade, idade, pré-natal, presença de 

acompanhante, horário do dia e causas reais de 

indicações.  
No cenário brasileiro, destaca-se o uso crescente 

da cesariana, sem indicação médica evidente. A 

cesariana precisa ter indicação para sua realização, 

quando a evolução do trabalho de parto colocar mãe 

e/ou feto sob risco iminente ou presumido de morte 

ou morbidade grave (HADDAD; CECATTI, 2011).  
Pires D et al. (2010) notou que os relatos das 

entrevistadas permitiram identificar que além de 

fatores sociais a relação estabelecida durante a 

assistência pré-natal, e a qualidade da orientação 

recebida pela gestante, ou até mesmo a falta de 

informação a respeito do parto normal, gera medo e 

suas consequências, o que interfere na decisão da 

mulher e da família a favor do parto cesáreo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Evidências epidemiológicas mostram que o Brasil 

vive um cenário epidêmico de cesarianas 

desnecessárias e, sobretudo indesejadas. Vimos que 

existem vários aspectos relacionados à sua incidência. 

O alto índice da cirurgia no Brasil pode estar 

relacionado à forma como o parto é visto hoje, muitas 

vezes se tornando até mesmo um bem de consumo para 

quem pode pagar. Um fator importante que compõe as 

distorções que se associam a epidemia das cesáreas tem 

relação à forma como a sociedade considera a 

tecnologia do nascimento cirúrgico, um sinal de 

prestígio social e modernidade.  
Nota-se a necessidade de mais informações a 

população sobre os riscos e benefícios de cada tipo 

de parto, havendo mais espaço para que as gestantes 

falem abertamente sobre seus medos e anseios, 

sendo importante que o profissional tire todas as 

suas dúvidas, passe segurança e quebre mitos em 

relação ao trabalho de parto.  
Apenas ações conjuntas e consistentes entre 

gestores de saúde, gestores hospitalares, médicos, 

profissionais de saúde, instituições de ensino e 

educação perinatal realizada com a gestante, seu 

parceiro e demais familiares, que apoiasse e 

incentivasse essa preferência ao longo da gestação, 

podem ser capazes de melhorar a assistência 

obstétrica e reduzir o número de cesáreas 

desnecessárias. 
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finanças comportamentais. Sendo assim, objetiva-se analisar a produção científica sobre efeito manada no 

mercado financeiro, na área de Finanças Comportamentais, por meio de uma pesquisa bibliométrica na base 

de dados Portal periódicos CAPES, no período de 2006 a 2016. Foram levantados vinte artigos científicos, 

compostos por 37 autores. Como resultado, observou-se uma oscilação da produção nos anos investigados, bem 

como uma pulverização de autores, assim como as principais palavras-chave encontradas. O ano ápice de 

produção científica encontrado deu-se em 2016, com escritores em predominância do sexo masculino, em todos 

os anos nos quais houve publicações. Constatou-se também que a quantidade de referências internacionais é 

superior as nacionais e que os métodos mais utilizados foram qualitativos e teóricos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As repercussões das crises têm abalado a 

economia do mundo todo, gerando prejuízos e 

flutuações no mercado financeiro. E isso gera 

questionamentos a respeito da eficiência do 

mercado. A campo de estudo das finanças 

comportamentais busca analisar o impacto gerado 

por essas falhas no mercado financeiro. Um dos 

principais motivos de apreensões dos investidores 

brasileiros são as generalizadas demandas, 

conhecidas também como efeito manada. 

Com o propósito de contribuir para a literatura 

atual, este estudo objetiva realizar um mapeamento 

dos artigos publicados sobre o efeito manada no 

mercado financeiro brasileiro voltado para as 

Finanças Comportamentais, por meio de uma 

pesquisa bibliométrica na base de dados Portal 

Periódicos CAPES, no período compreendido entre 

os anos de 2006 e 2016. 

Diante disso, torna-se de ampla importância a 

erudição de um estudo bibliométrico sobre o efeito 

manada, sendo que esta investigação pode vir a 

calhar como apoio para maior compreensão deste 

tema complicado. Além disso, ao efetuar uma 

verificação de dados, pode-se salientar a conduta do 

progresso dos trabalhos científicos publicados ao 

longo do tempo, destacando vertentes que consintam 

com a orientação para pesquisas posteriores sobre o 

assunto. 

Além desta introdução, o artigo está ordenado da 

seguinte maneira: a seção dois apresenta a revisão de 

literatura sobre Finanças Comportamentais e Efeito 

Manada no mercado financeiro brasileiro; na seção 

três, são apresentados os procedimentos 

metodológicos; na seção quatro, expõe-se a análise e 

discussão dos resultados; na seção cinco, são 

apresentadas as considerações finais; e por último, 

os agradecimentos e referências. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Finanças Comportamentais 

 

Finanças Comportamentais, apesar de não ser 

um campo de estudo novo, passou a ser estudado 

com mais ênfase nos últimos tempos, por considerar 

que a psicologia sustenta a determinação do 

comportamento nos mercados financeiros (LIMA, 

2003). Finanças Comportamentais pode ser definida 

como sendo o campo da ciência que analisa o 

comportamento de investidores frente aos fatos no 

momento da decisão de investimento (LINTNER, 

1998). 

De maneira dissemelhante da teoria moderna de 

finanças (MTF), a finanças comportamentais busca 

fugir do pressuposto principal: que todos os 

investidores são racionais (KUTCHUKIAN, 2010). 

Para Shefrin (2000), a medida que se move para 

discutir as aplicações desses conceitos, deve-se ter 

em mente que a literatura em tomada de decisões 
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comportamentais sugere que as pessoas tendem a 

ser: 

• avessas à perda; 

• suscetíveis ao enquadramento que os leva a 

selecionar opções inferiores; 

• excessivamente confiantes; e 

• propensas ao viés de confirmação. 

 

Quadro 1: Diferenças entre a Moderna Teoria de 

Finanças e Finanças Comportamentais 

Moderna Teoria de 

Finanças 

Finanças 

Comportamentais 

Informação 

Homogênea. 

Informação tem custo, é 

recebida e processada de 

maneira diferente pelas 

pessoas; percepção errônea. 

Expectativas 

Homogêneas. 

Expectativas diferem entre 

as pessoas e ao longo do 

tempo. 

Investidores são 

racionais. 

Decisores têm racionalidade 

imperfeita, influenciada por 

heurísticas, 

representatividade, 

estruturação, reações 

exageradas, medo, otimismo 

etc. 

Total divisibilidade 

dos ativos 

Os ativos não são 

perfeitamente divisíveis ou 

acessíveis. 

Não há oportunidades 

consistentes de 

arbitragem, o 

mercado se ajusta. 

Há imperfeições de mercado 

que permitem arbitragem. 

Exemplo: US Funds x Bolsa 

de Tokio. Imprevisibilidade 

dos especuladores pode fazer 

com que arbitradores 

receiem apostar em 

operações de arbitragem. 

Agentes Price-takers, 

não têm como 

influenciar o 

mercado. 

Agentes têm excesso de 

confiança. Acreditam que 

podem mudar algo. Ilusão de 

controle da situação. 

Mercado é 

homogêneo, 

independentemente da 

experiência dos 

participantes. 

Investidores aprendem com 

o tempo; com o tempo têm a 

tendência de evitar 

overtrading, e aguardar mais 

tempo para obterem 

resultados, evitando vender 

antes da hora. 

Fonte: Kutchukian (2010, p. 17) 

  

2.2 Efeito Manada no Mercado Financeiro 
 

Efeito manada ou comportamento de manada 

retrata ocasiões em que um conjunto de pessoas age 

de maneira igual, embora não haja um rumo 

preestabelecido. O efeito manada consiste no 

movimento correlacionado de investidores 

(BIKHCHANDANI; SHARMA, 2001). 

A causa deste efeito é um assunto bastante 

discutido, e assume algumas possibilidades. Para 

Silva, Barbedo e Araújo (2015) tal efeito acontece a 

partir do momento em que o agente resolve imitar a 

decisão de investimento de algum outro investidor, 

por supor que o mesmo está mais a par das 

informações, confiando em tal ao invés de acreditar 

em suas conclusões próprias. No entanto, ao se 

deixar levar o investidor se encontra em uma posição 

na qual estará mais sujeito ao risco, por menosprezar 

as informações acessíveis até o momento presente, 

diminuindo assim, seu grau de aversão ao risco, o 

que vai contra o pressuposto de que todas as 

informações disponíveis são refletidas no preço. 

Kutchukian (2010) aponta que há outra possibilidade 

a qual está ligada aos choques e grandes quantidades 

de novas informações recebidas pelos investidores, 

fazendo com que se desencadeie um efeito manada 

sem que todas informações sejam totalmente 

analisadas. 

Para Perobelli, Vidal e Securato (2013), o 

acontecimento de uma crise em uma pátria pode 

conduzir investidores a reorganização de suas 

carteiras, repensando suas aplicações em diversos 

mercados, não levando em consideração os 

pormenores presentes entre os princípios 

econômicos do mercado. Silva et al (2016) apontam 

que esse tipo de transmissão de impactos pode 

desencadear um efeito manada, despertado por 

sintomas ilógicos, como aumento da aversão ao 

risco, sustos financeiros, perda de confiança, 

comportamentos de efeito manada, etc. 

Seguir o efeito manada no mercado financeiro 

pode ser tanto confortável quanto prejudicial. 

Primeiramente, o investidor sente uma necessidade 

de fazer o que o outro está fazendo, partindo da 

premissa de que há uma razão para o investidor 

modelo agir de tal forma em relação aos ativos. 

Então, se o investimento não for bem-sucedido o 

investidor terá uma falsa sensação de não perder 

sozinha, sendo que o medo real de quem segue o 

efeito manada é não enriquecer enquanto os demais 

estão enriquecendo. 

Para Vieira, Da Silveira e Righi (2013), o 

comportamento manada no mercado financeiro 

ocorre em momentos de crises, em situação primária 

os investidores se desfazem de seus investimentos, 

fazendo com que os preços do mercado caiam. Na 

situação secundária as relações financeiras 

decrescem, sendo que os investidores possuem 

maior propensão em investir em investimentos com 

baixo risco de perda, estabilizando assim a liquidez. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Para a construção desse artigo foi utilizado o 

método bibliométrico que torna possível o 

entendimento e mapeamento das pesquisas, assim 

como o método qualitativo e quantitativo, sendo que 

a análise dos dados será feita por meio da estatística 

descritiva. A bibliometria é um método de pesquisa 
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que possibilita descobrir uma porção limitada de 

periódicos fundamentais que se pressupõe dispor os 

artigos mais pertinentes apresentados a respeito de 

um deliberado conteúdo, advindo da prática definida 

no grupo científico de abastecer as referências 

bibliográficas de todo trabalho (CUNHA, 1985). 

A base de dados considerada neste estudo foi o 

Portal  de Periódicos da CAPES, que oferece acesso 

a textos completos de, aproximadamente, 38 mil 

periódicos, tanto internacionais quanto nacionais, 

incluindo patentes, dissertações, teses, normas 

técnicas e demais. 

A pesquisa delimitou-se entre o período de 2006 

a 2016, sendo vinte artigos elegidos, considerados e 

classificados no âmbito do efeito manada. 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A distribuição, por ano, dos 20 artigos 

científicos referentes ao efeito manada entre os anos 

de 2006 a 2016 está representada na Fig. 1, 

evidenciando uma oscilação na produção científica 

sobre o tema. 

 
Figura 1: Quantidade de artigos publicados por ano 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados 

levantados. 

 

Com vista na Fig. 1, acima, nota-se que nos anos 

de 2006, 2007 e 2015 não houve publicações 

referentes ao efeito manada no mercado financeiro 

brasileiro. Em sequência, nos anos 2008, 2009 e 

2010, constata-se um comportamento de 

estabilidade, começando a crescer a partir de 2011. 

No entanto, o crescimento é seguido por uma queda 

na produção científica sobre o efeito manada no 

mercado financeiro em 2013, sendo que a mesma 

permanece relativamente alta em comparação aos 

primeiros cinco anos. Em 2014, há um aumento 

novamente no desenvolvimento de pesquisas, 

atingindo o ápice em 2016. 

Participaram da produção dos artigos 37 autores, 

sendo que apenas um dos mesmos publicou mais de 

um artigo. Neste caso, cabe ressaltar que o autor 

mais prolífero é Ferrari, o qual desenvolveu dois 

estudos. 

Percebe-se uma pulverização de pesquisadores, 

o que pode danificar o fortalecimento teórico. 

Segundo Souza et al (2015), para que o 

fortalecimento teórico aconteça é imprescindível a 

interação e sequência dos estudos entre os 

pesquisadores. No entanto, tal aspecto não foi 

percebido nesse estudo. 

Como classificação por revista, obteve-se o 

seguinte resultado: dos vinte artigos, quatro foram 

publicados na Revista Brasileira de Finanças, quatro 

na Revista Exame, e os outros doze se dividiram 

entre as demais revistas, como pode ser visualizada 

na Tab. 1. 

 
Tabela 1: Classificação por revista 

Revistas Publicações 

por revista 

Acta Scientiarum 1 

Administracão Contemporânea 1 

Administracão de Empresas 1 

Brasileira de Finanças 4 

Brasileira de Gestão de Negócios 1 

Ciências da Administração 1 

Contabilidade 1 

Direito 1 

EIA 1 

Eletrônica de Estratégia e 

Negócios 

1 

Exame 4 

Finanças Aplicadas 1 

Gestão, Finanças E Contabilidade 1 

Informação & Sociedade 1 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados 

levantados. 

 

Com relação ao sexo dos autores, nota-se na Fig. 

2, que a maioria dos autores é do sexo masculino. 

 
Figura 2: Sexo dos autores 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados 

levantados. 

 

Em quase todos os anos (2008, 2009, 2010, 

2012, 2013, 2014 e 2016) nos quais houve 

publicações, constatou-se a predominância de 

autores do sexo masculino. Somente em 2011, a 
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predominância foi feminina, sendo 4 publicações 

para o sexo feminino e 2 para o masculino. Dessa 

forma, o presente trabalho corrobora com o estudo 

de Santos (2015) que também encontrou em sua 

pesquisa a predominância de autores do sexo 

masculino. 

Analisando outros fatores, em uma análise das 

palavras-chave encontradas nos artigos estudados, 

constatou-se que das vinte publicações, a palavra-

chave mais frequente foi “finanças” como mostra na 

Fig. 3. 

 

Figura 3: Palavras-chave 

 
Fonte: Elaboração Própria, com base nos dados 

coletados 

 

Outro fator a ser discutido refere-se à quantidade 

de referências internacionais e nacionais. Dessa 

maneira, segue a Fig. 4 com o percentual de 

referências nacionais (32%) e internacionais (68%) 

utilizadas na produção dos artigos considerados. No 

entanto, apesar da quantidade de referências 

nacionais ser relevante, com 32%, nota-se que a 

fundamentação teórica se baseia consideravelmente 

na pesquisa internacional. 

Figura 4: Classificação por referências 

 
Fonte: Elaboração Própria, com base nos dados 

coletados 

 

Apesar da observação a respeito da atuação 

estrangeira nas investigações nacionais, é preciso 

conferir as técnicas metodológicas empregadas nas 

publicações. 

A primeira classificação relacionada ao método 

empregado, sujeita-se ao ordenamento entre teóricos 

e empíricos, exibido na Fig. 5, na qual nota-se que 

os trabalhos teóricos (65%) se evidenciam em 

confronto com os empíricos (35%). 

Figura 5: Classificação teórico/empírico 

 
Fonte: Elaboração Própria, com base nos dados 

coletados 

 

Mesmo os estudos empíricos sendo preteridos 

aos estudos teóricos, entende-se que os dois 

cooperam para o progresso dos estudos acerca do 

efeito manada. 

Na segunda classificação, relacionada ao 

método adotado, segue a disposição apresentada no 

Fig. 6. 

Figura 6: Tipo de pesquisa 

 
Fonte: Elaboração Própria, com base nos dados 

coletados 

 

Os resultados mostram a preponderância de 

estudos qualitativos (55%) em detrimento de 

pesquisas quantitativas (45%). 

Quanto aos objetivos encontrados, um dos 

principais dos vinte artigos em análise relacionado 

ao efeito manada e finanças comportamentais, foi 

identificar os fatores que afetam significativamente 

a dinâmica do investimento em carteira no mercado 

brasileiro. 

Sendo assim, quanto aos principais resultados 

encontrados concluiu-se que a aversão ao risco se faz 

presente na maior parte dos artigos. Dessa forma, de 
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acordo com as amostras utilizadas nos estudos em 

questão ou fontes de pesquisas, apontam que a 

maioria da população considera a tomada de decisão 

de investimento de maneira racional, porém, 

constata-se a presença do efeito manada em alguns 

casos, principalmente em tempos de crise. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados obtidos neste artigo permitiram 

demonstrar que a área da Finanças 

Comportamentais, mais especificamente o tema 

“efeito manada”, representada pelos artigos 

científicos encontrados no Portal Periódicos 

CAPES, no período entre 2006 e 2016, atingiu seu 

ápice em publicações no ano de 2016, apesar das 

oscilações do período analisado. Constatou-se 

também: a predominância do sexo masculino nas 

produções, referências estrangeiras superiores as 

nacionais, e que os métodos predominantes foram 

teóricos e qualitativos. 

As principais limitações do estudo referem-se ao 

tamanho da amostra utilizada, ou seja, muito sucinta 

para abarcar a diversidade de autores e correntes 

teóricas desse campo. O uso de apenas um banco de 

dados pode ser evidenciado como um fator limitante, 

assim como, o uso de apenas um descritor. No 

entanto, os resultados aqui obtidos podem 

instrumentalizar pesquisas correlatas no campo da 

Finanças Comportamentais. 

Sendo assim, os indicadores bibliométricos aqui 

expostos permitiram um delineamento a respeito da 

evolução do tema apresentado neste estudo. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a todos os integrantes deste trabalho e 

suas respectivas contribuições. 

  

REFERÊNCIAS 
 

BIKHCHANDANI, Sushil, SHARMA, Sunil. Herd 

Behavior in Financial Markets. IMF Staff Papers, 

vol. 47, nº3. International Monetary Fund, 2001. 

BOTELHO, Louise de Lira Roedel et. al. Revisão 

Bibliométrica sobre Mudança Organizacional e 

Aprendizagem Gerencial em uma Organização 

Intensiva em Conhecimento. XXXV EnANPAD, 

Rio de Janeiro, p. 1-15, set. 2011. 

CUNHA, M. V. Os periódicos em ciência da 

informação: uma análise bibliométrica. Ciência e 

Informação, Brasília, v. 14, n. 01, p. 37-45, 1985. 

KUTCHUKIAN, Eric. O efeito manada nos 

fundos de investimento no brasil: um teste em 

finanças comportamentais. Dissertação (Mestrado 

em Finanças) - Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo, São Paulo, 2010, 58f. 

LIMA, Murillo Valverde. Um estudo sobre 

finanças comportamentais. RAE-Eletrônica, v. 2, 

n. 1, p. 1-19, jan./jun. 2003. 

LINTNER, G. `Behavioral finance: Why investors 

make bad decisions', The Planner, 1998. 

PEROBELLI, Fernanda Finotti Cordeiro; VIDAL, 

Tatiana Ladeira; SECURATO, José Roberto. 

Avaliando o efeito contágio entre economias 

durante crises financeiras. Estudos Econômicos, 

São Paulo, v. 43, n. 3, p. 557– 594, set. 2013. 

SANTOS, Geovane Camilo dos. Análise 

bibliométrica dos artigos publicados como estudos 

bibliométricos na história do Congresso Brasileiro 

de Custos, Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 

XVII, n. 62, p. 4-13, jan./abr. 2015. 

SILVA, Juliana Xavier Serapio da; BARBEDO, 

Cláudio Henrique da Silveira; ARAÚJO, Gustavo 

Silva. Há Efeito Manada em Ações com Alta 

Liquidez do Mercado Brasileiro? Portal Banco 

Central do Brasil, p. 1-20, abril, 2015. 

SILVA, Rodrigo Abbade da, et.al. Efeito contágio 

nos mercados financeiros: levantamento sobre a 

produção científica na base do scopus. Revista 

UNEMAT de Contabilidade, v. 5, n. 10 jul./dez. 

2016. 

SHEFRIN, Hersh. Beyond Greed and Fear: 

Understanding Behavioral Finance and the 

Psychology of Investing, Boston MA: Harvard 

Business School Press, 2000. 

SOUZA, Carla Mendonça et. al. Bibliometria em 

cultura organizacional: um levantamento nos 

eventos da ANPAD. Perspectivas em Psicologia, 

v. 19, n. 2, p. 115-133, jul/dez. 2015. 

VIEIRA, Kelmara Mendes; DA SILVEIRA, 

Vinicius Girardi; RIGHI, Marcelo Brutti. Análise 

do comportamento temporal da liquidez no 

mercado acionário brasileiro. Revista de Finanças 

Aplicadas, p. 1-18, jan. 2013. 

RESPONSABILIDADE AUTORAL 

 

 “As autoras são as únicas responsáveis pelo 

conteúdo deste trabalho”.

 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 698



   

 

 

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO BRASIL  
  

Martins, Taline Carvalho, taline.engcivil@gmail.com1  

Dornelas, Ricardo Cruvinel, rcd.produtividade@gmail.com1  

  

1 Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão/Unidade Acadêmica de Engenharia 

  

Resumo: A construção, reforma, compra e venda de imóveis geram hoje um mercado imobiliário que se 

destaca, aquecendo e movimentando a economia brasileira. Para que um empreendedor consiga de forma 

competitiva executar o projeto de uma construção, seja ela de finalidade residencial ou comercial, pode haver a 

necessidade de um financiamento. Neste contexto o presente trabalho objetiva apresentar aspectos para 

financiar a produção de imóveis no Brasil, para tanto a metodologia empregada é de uma revisão bibliográfica 

acerca do tema. Como resultado pode-se verificar as diferenças entre financiamentos para construções de alto 

padrão, as quais se enquadram no Sistema Financeiro Imobiliário, e financiamentos para empreendimentos 

populares, que se enquadram no Sistema Financeiro Habitacional. Para empreendimentos populares são 

demonstrados ainda quais os seguros obrigatórios e as formas de garantia do financiamento.  

  
Palavras-chave: Financiamento. Imobiliário. Contexto.   

  

__________________________________________________________________________________________ 

  

 

1. INTRODUÇÃO  
  

Os financiamentos imobiliários são utilizados 

para que um indivíduo ou empresa que não possuí 

totalmente o valor pretendido possa acumular o 

valor parcial e fazer um empréstimo para o restante 

do valor desejado (QUEIROGA, 2006). 

No Brasil, em1964, em pleno regime militar o 

Presidente da República Marechal Humberto 

Castello Branco sancionou a lei federal nº 4.380 

instituindo correção monetária nos contratos 

imobiliários de interesse social, criando o Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional 

da Habitação (BNH), além de outros provimentos 

que facilitaram a liberação de financiamentos.  

Mais recente, em 1997 já com uma ampla 

difusão dos financiamentos imobiliários, as leis 

existentes no Brasil e o SFH não eram suficientes 

para normatizar todos os financiamentos, pois a 

interferência do governo dificultava as negociações 

que possuíam alto valor envolvido. Foi então criado 

o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), o 

qual permitiu construir um novo sistema hipotecário 

no país, um sistema de flexibilidade operando sem 

subsídios do governo e atendendo a classe alta que 

até então se via limitada pelas burocracias do SFH. 

Os financiamentos imobiliários influenciam 

significativamente a gestão econômica de uma 

empresa, pois pode ser o diferencial entre investir ou 

não, isto é, entre executar um empreendimento ou 

não.  

Hoje o financiamento imobiliário é uma 

realidade próxima do povo brasileiro. Para empresas 

constitui uma forma de viabilizar o negócio e obter 

lucro, para pessoas físicas uma forma de conquistar 

o estabelecimento próprio, seja ele comercial ou 

residencial.  

Ambas as situações movimentam a economia, 

contribuindo para o desenvolvimento do país. Razão 

pela qual se justifica um estudo mais detalhado 

acerca dos processos relativos ao financiamento de 

produção de imóveis. Neste contexto o trabalho 

objetiva apresentar alguns aspectos para financiar a 

produção de imóveis no Brasil. 

2. MÉTODO DE PESQUISA 
 

A pesquisa ocupou-se da investigação, 

exploração e triagem de periódicos, anais, teses e 

artigos que trazem em si a fundamentação do tema. 

O direcionamento das buscas abordou o tópico 

central do trabalho através de descrições específicas: 

“Financiamento Imobiliário”, “Sistema Financeiro 

de Habitação” e “Sistema Financeiro Habitacional”. 

O material encontrado possibilitou a formulação 

e o direcionamento da pesquisa através das 

abordagens reveladas, abrangendo material de 

explanação de estudos de caso, apresentação de 

referencial teórico aplicado, metodologias de 

aplicação, relatos de caso e princípios básicos. 

Aplicando filtros a fim de nivelar a pesquisa e 

nortear os dados obtidos utilizaram-se aspectos 

como período de publicação, canais direcionados de 

busca e idioma.  

A partir dos resultados em cada base de 

pesquisa, preocupou-se filtrar os arquivos que 

condizem com o âmbito da investigação, 

descartando as literaturas que se repetem, analisando 

os resumos no que tange às palavras-chave, à 

metodologia utilizada, à abordagem de aplicação e 

aos resultados obtidos. 
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3. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 

 

Financiamento imobiliário pode ser definido 

como “uma linha de crédito oferecida por 

instituições financeiras para utilização na aquisição 

de um imóvel novo ou usado sendo residencial ou 

comercial, ou para o término de construção e 

reformas, ou ainda para aquisição de lotes 

urbanizados para fins residenciais” (WWI GROUP, 

2009). 

 

3.1 Contexto Histórico 

 

O início da década de 60 foi marcado por uma 

crise econômica no Brasil, fato que ocorreu devido a 

Seca da Primavera em 1963, que atingiu 

principalmente os estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. 

Além da falta de chuva, a população sofria com 

fortes ondas de calor, com isso a economia agrária 

que sustentava o país ficou assolada, aumentando a 

taxa de desemprego (ANTUNES, 2014).  

O fato também refletiu na política ocorrendo o 

desmonte do governo Goulart e a posse do 

presidente Castelo Branco em 1964, neste cenário de 

instabilidade e recessão econômica  aumentava a 

possibilidade da classe baixa se unir para tirar o 

regime militar do comando, assim o então presidente 

Castelo Branco buscou uma solução na construção 

civil, área propícia para utilizar a mão de obra 

desqualificada e ainda resolver o grave problema 

habitacional urbano existente na época (RUDGE, 

AMEDOLARA, 1997). 

Até então os financiamentos imobiliários eram 

gerenciados pela Caixa Econômica, a qual mantinha 

procedimentos de caráter protecionista e exigiam a 

autorização de um político para a aprovação, em 

especial o governador ou, de preferência, o 

presidente. Poucos tinham acesso aos 

financiamentos, os juros eram altos e sem correção 

monetária.  

Com a medida do presidente Castelo Branco o 

cenário começou a mudar. Na época, foi criada a Lei 

Nº 4.380 de 21 de Agosto de 1964, a qual instituiu a 

correção monetária nos contratos imobiliários de 

interesse social, bem como o sistema financeiro para 

aquisição da casa própria. Através desta lei foi 

criado o Banco Nacional da Habitação (BNH), as 

Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras 

Imobiliárias e o Serviço Federal de Habitação e 

Urbanismo (BRASIL, 1964). 

  O início da década de 70 foi marcado pela 

promoção dos brasileiros a investidores e 

proprietários, a caderneta de poupança e a correção 

monetária começaram a se difundir, criaram-se 

Sociedades de Crédito Imobiliário Independentes. 

Os fundos vinculados e os recursos do FGTS eram 

empregados para a construção da casa própria 

popular através dos mecanismos de Cooperativas 

Habitacionais (COHABs) e também de organizações 

cooperativas (INOCOOP).   

No final da década de 70 e início de 80 o SFH 

atingiu o seu auge conseguindo financiar 400 mil 

novas unidades residenciais por ano, contudo, o 

sistema enfrentava um problema devido ao 

descompasso entre os reajustes salariais e os das 

prestações, mesmo com algumas medidas do 

governo as quais não foram capazes de solucionar a 

dificuldade, o SFH acabou sofrendo declínio 

(VASCONCELOS, JUNIOR, 1996).  

A década de 80 foi marcada pela extinção do 

Banco Nacional de Habitação através do Decreto-

Lei nº 2.291, de 21 de novembro de 1986, sendo 

suas funções incorporada à Caixa Econômica 

Federal, sucedendo em todos os seus direitos e 

obrigações, principalmente na gestão do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço. Com isso a 

capacidade de gerir uma moeda específica - a UPC 

deixou de existir (AZEVEDO, 1988).  

Ainda na década de 80, que ficou conhecida 

como a década perdida, o Brasil enfrentava o então 

denominado “Custo Brasil”, composto por: sistema 

tributário, encargos trabalhistas, falta de mão de obra 

qualificada, sistema de transporte ineficiente, 

excessiva regulamentação econômica e custos gerais 

de financiamentos que dificultavam o crescimento 

econômico (CASTOR, 1999).  

Juntamente com o “Custo Brasil”, os problemas 

políticos internacionais nos países subdesenvolvidos 

levaram o Brasil a recessão novamente. Muitos 

foram os projetos propostos para a recuperação, 

como o Plano Cruzado de 1986 e o Plano Collor I e 

II, porém nenhum deles obteve êxito suficiente. 

Mesmo diante deste cenário, o setor habitacional era 

ainda o mais privilegiado com concessão de 

financiamentos perante os outros setores da 

atividade econômica (RUDGE, AMEDOLARA, 

1997). 

A entrada nos anos 90 foi marcada com as altas 

taxas de juros e inadimplência de pagamentos dos 

financiamentos. O que acarretou na desmotivação de 

instituições financeiras continuarem a financiar. 

Gerando um repasse, mesmo que informal, da 

responsabilidade para as construtoras e 

incorporadoras. Com isso o risco da inadimplência 

não ficaria a encargo dos bancos, e como as 

construtoras não poderiam exagerar nos lucros para 

não perder negócio, dava-se início à precificação de 

imóveis com valor mais justos.  

Em 1994, foi implantado o Plano Real e em 

1999 com o sistema de metas de inflação, a 

economia começou a se estabilizar. É imprescindível 

também analisar que em 1997 foi criado o Sistema 

Financeiro Imobiliário (SFI), o qual surgiu devido 

ao esforço da Associação Brasileira das Entidades de 

Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP). O 
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objetivo era “encontrar novas diretrizes para o atual 

SFH face ao esgotamento desse modelo quanto às 

suas possibilidades de atender o mercado como um 

todo” (ANDRADE, 1999). 

Em 2004, quando os níveis de inflação já 

estavam mais sob controle, as construtoras afim de 

aumentar os lucros começaram a investir em 

aberturas de capitais, assim teriam maior valor 

financeiro disponível, outra tática para elevar os 

lucros foi o aumento dos preços dos imóveis. Com a 

melhora na estabilidade os bancos passaram a liberar 

financiamentos, as construtoras já não precisavam se 

preocupar tanto com inadimplência nos pagamentos 

das parcelas (ALVES, 2012). 

Do ano 2010 para 2011 houve um aumento da 

quantidade de financiamentos, como a economia se 

manteve em uma crescente e houve baixa 

inadimplência nos pagamentos, a liberação de 

crédito continuou em expansão nos anos seguintes, 

assim em 2012 ocorreu mais um incremento, 

chegando a bater recorde no ano de 2013 com um 

valor de R$109,2 bilhões financiados. (ABECIP, 

2016).  

A partir de 2013, a economia brasileira 

começou a desaquecer, mesmo em 2014 com a Copa 

do Mundo no país, e, portanto, muitas obras de 

infraestrutura nas cidades-sede sendo realizadas, já 

era possível perceber fatos como a desaceleração da 

construção civil e também sobre a supervalorização 

de preços dos imóveis. Apesar disso, analisando os 

últimos nove anos – entre 2008 e 2016, segundo a 

Associação Brasileira de Entidades de Créditos 

Imobiliários e Poupança (2016) o crescimento de 

financiamentos totais imobiliários residenciais e 

comerciais aproximam-se dos 800%. 

Em 2015 houve uma agravamento do cenário de 

financiamentos imobiliários, devido à crise política 

interna e também enfraquecimento da economia 

nacional. As taxas de juros aumentaram e tornou-se 

mais difícil conseguir liberação de crédito. Essa 

conjuntura acarretou em queda real dos preços dos 

imóveis, na Figura 1 é possível melhor visualizar o 

cenário econômico para o ramo nos últimos anos. 

 
Figura 1: Variação nos financiamentos de imóveis no 

Brasil 

 
Fonte: ZAP (2016) 

 

Pode-se considerar que os imóveis passam por 

quatro fases, são elas (RYTENBAND, 2016): 

• Expansão: fatores como o aumento da 

renda, geração de empregos e incentivo 

governamental ao crédito imobiliário levam a 

compra de imóveis, bem como, menor quantidade de 

imóveis desocupados, incentivando o setor da 

construção civil. 

• Excesso de Oferta: nesta fase o preço dos 

imóveis passar por certa estabilidade, a construção 

civil desacelera e a quantidade de imóveis vagos 

começa a aumentar. 

• Recessão: fatores inversos ao da expansão. 

Queda de emprego e renda, restrições para 

financiamentos e grande oferta de imóveis no 

mercado. Com a oferta os preços caem, a tendência é 

justamente a recessão. 

• Recuperação: essa etapa tem início após um 

ciclo de baixa dos imóveis. Ocorrendo uma 

retomada da atividade econômica e da indústria de 

construção civil. Este costuma ser um período de 

desconfiança sobre a veracidade da recuperação do 

mercado. 

Conforme descrito, pode-se perceber que o 

mercado imobiliário nacional passou ao longo dos 

anos por todas essas fases, formando um ciclo dos 

imóveis, que continuará pelos próximos anos, esse 

entendimento possibilita uma melhor compreensão 

dos momentos oportunos para investir e 

compreender o mercado de financiamento. 

 

3.2 Caracterização do Financiamento Imobiliário 

 

Se tratando de financiamento para a produção de 

imóveis novos, é importante compreender o 

regimento do sistema financeiro no país. Este, é 

formado por um conjunto de instituições e agentes 

do mercado, sendo responsável pela canalização de 

recursos dos superavitários para os deficitários e por 

garantirem o uso de seus recursos de maneira 

satisfatória para a manutenção dos fluxos de recurso 

(MISHKIN, 2000). 

Sua estrutura é definida pelo modo como ocorre 

a interação entre os mercados e as instituições 

financeiras que o compõe. Apresenta-se nessa seção 

os três sistemas financeiros.  

 

3.3 Sistema Financeira Nacional (SFN)  

 

O Sistema Financeiro Nacional possui uma 

estrutura composta por órgãos normativos, entidades 

supervisoras e entidades operadoras. Entidades 

normativas são as responsáveis por definirem as 

políticas e as diretrizes gerais do sistema, são 

entidades colegiadas, com atribuições próprias e 

utilizam de estruturas técnicas de apoio para tomar 

decisões. No Brasil, funcionam como entidades 

normativas o Conselho Monetário Nacional – CMN, 

o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e 

o Conselho Nacional de Previdência Complementar 

– CNPC (BACEN, 2007). 
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As entidades supervisoras são as responsáveis 

por funções executivas como a fiscalização das 

instituições sob sua responsabilidade e as funções 

normativas que objetivam regulamentar as decisões 

das entidades normativas ou das atribuições 

outorgadas a elas. São entidades supervisoras: o 

Banco Central do Brasil (BCB), a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), a Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP) e a Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 

As entidades operadoras são as demais 

instituições financeiras, como o Banco do Brasil 

(BB), o Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica 

Federal (CEF). Atuam ainda como entidades 

operadoras os Bancos Comerciais, Bancos Múltiplos 

com carteira comercial, entre outros. 

 

3.4 Sistema Financeira de Habitação (SFH) 

 

O SFH rege a maioria dos financiamentos 

imobiliários que ocorrem no Brasil. Atualmente, ele 

emprega recursos das contas de poupança, ou 

mesmo recursos repassados pelo FGTS, no 

financiamento da aquisição e construção de imóveis 

residenciais.  

Segundo a Lei nº 4.380 de 21 de Agosto de 1964 

o sistema financeiro de habitação é destinado a 

facilitar e promover a construção e a aquisição da 

casa própria ou moradia, especialmente pelas classes 

de menor renda da população.  

Esse sistema passou por uma reestruturação em 

1985, momento em que dependia em grande parte do 

Banco Nacional de Habitação (BNH), agora o SFH é 

integrado por: bancos múltiplos com carteiras de 

crédito imobiliário; sociedades de crédito 

imobiliário; associações de poupança e empréstimo; 

companhias de habitação e hipotecárias; institutos de 

previdência; Caixa Econômica Federal; fundações 

habitacionais; carteiras hipotecárias de clubes 

militares; entidades e fundações da previdência 

privada e montepios municipais ou estaduais 

(BACEN, 2007). 

Suas características conforme aponta Bacen 

(2007) são: 

• O máximo valor de avaliação do imóvel é de R$ 

950 mil nos Estados de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. 

• O máximo valor de avaliação do imóvel nos 

demais estados é de R$ 800 mil. 

• O limite máximo de financiamento, incluindo as 

despesas acessórias é de 80% do valor do imóvel. 

• Para o Sistema de Amortização Constante o limite 

máximo de financiamento passa a ser de 90% do 

valor do imóvel. 

• O Custo Efetivo Máximo permitido para o 

contratante é de 12%. 

A concessão de financiamentos do SFH é 

destinada unicamente para construção e aquisição de 

imóveis, sejam eles novos ou usados. O SFH utiliza 

atualmente como principal fonte de recursos o 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE) e o FGTS. O FGTS proporciona menores 

taxas de juros quando comparado aos fundos do 

SBPE, ficando portanto o valores do FGTS 

destinado ao público de baixa renda e os valores do 

SBPE mais direcionado a classe média, e alta. 

Para melhor compreensão, o SBPE utiliza como 

fonte as Cadernetas de Poupança que é considerada 

uma modalidade de aplicação de baixo risco e possui 

uma taxa de juros fixa acrescido de correção do 

saldo aplicado pela Taxa Referencial – determinada 

pelo índice de referência de juros da economia 

brasileira calculado a partir do valor pago pelos 

Bancos. O SFH destina-se a famílias com renda 

entre 3 a 13 salários mínimos (QUEIROGA, 2006). 

 

3.5 Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) 

 

Em 1997 o SFH já não era suficiente para suprir 

a demanda do mercado de financiamentos 

imobiliários no Brasil, assim foi criado pela Lei nº 

9.514, de 20 de novembro de 1997 o SFI, com o 

objetivo de promover o financiamento imobiliário 

em geral, regendo os financiamentos imobiliários 

que não estão englobados dentro das regras do SFH. 

O SFI possibilita novos instrumentos de captação de 

recursos, e também a criação de um mercado com 

maior liquidez aos créditos imobiliários. 

Ainda segundo a Lei que o instaurou, na Seção II 

artigo 2º “poderão operar no SFI as caixas 

econômicas, os bancos comerciais, os bancos de 

investimento, os bancos com carteira de crédito 

imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as 

associações de poupança e empréstimo, as 

companhias hipotecárias e, a critério do Conselho 

Monetário Nacional - CMN, outras entidades”. 

A principal fonte de recursos do SFI são os 

grandes investidores institucionais que possuem 

expressivos ativos, não necessariamente apenas no 

Brasil, podendo ser em outros países. Dentre eles, 

tem-se: fundos de pensão, fundos de renda fixa, 

companhias seguradoras, e os bancos de 

investimento.  

As operações do SFI são executadas segundo as 

condições do mercado. Desta forma, as condições 

são livremente praticadas no mercado de 

financiamento imobiliário desde que em 

consonância com as leis. Portanto o mercado define, 

inclusive, a taxa de juros. 

 

4. FINACIAMENTO DA PRODUÇÃO DE 

IMÓVEIS NO BRASIL 
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Atualmente no Brasil a principal fonte de 

recursos para os financiamentos de habitação 

popular para a população de baixa renda é o FGTS. 

Ele foi instituído no ano de 1966 pela Lei nº 5.107 e 

regulamentado pelo Decreto nº 59.820. Em 1990 

houve uma alteração e o FGTS passou a ser regido 

pela Lei nº 8.036, a qual por sua vez já sofreu várias 

alterações. 

A definição dos financiamentos de 

empreendimentos de habitação popular é dada pela 

caracterização do público alvo e pelos limites 

determinados pelo Conselho Curador do FGTS (CC-

FGTS), que é a instância máxima de gestão do 

fundo. Como na classe baixa os financiamentos 

imobiliários são feitos exclusivamente por esse 

fundo, é o conselho que determina o nicho de 

mercado. 

A Caixa Econômica Federal (CEF) é integrante 

do membro do Conselho Curador e atua também 

como agente operador. Assim assume um papel 

importante nos financiamentos de habitação popular, 

mas não absoluto. O conhecimento deste papel da 

CEF é interessante aos empreendedores, devido a 

importância das forças políticas que regem suas 

decisões e os impactos que isso pode ocasionar na 

construção civil. Além da CEF fazem parte do CC-

FGTS os representantes dos trabalhadores, dos 

empregadores e do Governo Federal. São 

englobados financiamentos concedidos pelo fundo 

do FGTS aqueles que atendem aos seguintes 

critérios (Resolução  CC-FGTS nº518): 

• Não possuir outro financiamento no SFH, mesmo 

que com recursos de outras fontes como o SBPE. 

• Não ser proprietário, promitente comprador ou 

titular de direito de aquisição de imóvel residencial 

no local de domicílio ou onde pretende fixa-lo. 

Outro fator é que a obra que faz parte desse 

programa deve ser concluída entre 1 a 2 anos, tanto 

para unidades concentradas como para unidades 

pulverizadas. Quando finalizado a construção das 

unidades habitacionais, casas ou apartamentos, é 

necessário a emissão do documento Habite-se e 

também a matricula individualizada de cada 

beneficiário. 

Para financiar a produção de imóveis de baixo 

padrão, o financiamento da edificação poderá ser 

feito dentro dos termos do SFH. Será necessário a 

garantia imobiliária, que segundo a Lei 9.514/97  

que institui o SFH, na seção VII, podem ser 

hipoteca, cessão fiduciária de direitos creditórios 

decorrentes de contratos de alienação de imóveis, 

caução de direitos creditórios ou aquisitivos 

decorrentes de contratos de venda ou promessa de 

venda de imóveis e alienação fiduciária de coisa 

imóvel. 

A forma de garantia mais utilizada no SFH é a 

hipoteca, a Lei nº 5.741 de 01 de dezembro de 1971 

dispõe sobre a proteção do financiamento de bens 

imóveis vinculados ao SFH. A garantia hipotecária é 

um direito, que se concede a um indivíduo ou a uma 

organização, em forma de um imóvel devido alguma 

dívida ou compromisso assumido. Assim em caso do 

não pagamento o credor tem a possibilidade de se 

tornar proprietário do imóvel ou vendê-lo para 

recuperar o dinheiro emprestado. 

Nos empréstimos com hipoteca, a garantia é 

uma propriedade ou imóvel já quitado. Neste 

sistema é possível obter valores em dinheiro 

superiores ao que se pode obter com um empréstimo 

pessoal. Uma das possibilidade é que o bem 

oferecido como garantia seja vendido, desde que o 

dinheiro recebido seja utilizado para pagamento do 

empréstimo. As principais características da 

hipoteca são direito de sequela e de preferência. 

Em relação aos seguros habitacionais que se 

enquadram dentro do SFH, são três as modalidades 

conforme a principal normatização - Lei 4.380/64: 

Seguro para Morte e Invalidez Permanente (MIP); 

Seguro de Danos Físicos do Imóvel (DFI); e Seguro 

de Responsabilidade Civil do Construtor (RCC). 

No SFH, os seguros habitacionais são 

obrigatórios e automáticos nos contratos, sendo 

pagos mensalmente junto com as prestações do 

empréstimo. Os seguros são necessários para 

garantir um sistema de financiamento sustentável, 

principalmente para cobertura de eventuais sinistros 

que poderão ocorrer durante o prazo contratado.  

Já para financiamento de produção de imóveis, 

em que a unidade habitacional possua um valor 

acima dos enquadrados no SFH, eles deverão ser 

realizados no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), 

pois são destinados a empreendimentos de alto 

padrão. Os recursos captados no SFI são destinados 

a financiar as “operações de mercado”, isto é, as 

operações resultantes de livre negociação entre as 

partes, considerando as práticas de mercado sem 

interferência, subsidio ou incentivo governamental. 

A principal fonte de recursos para esse tipo de 

negociação são os grandes investidores institucionais 

(que possuem expressivos ativos no Brasil e também 

podendo ser em outros países), fundos de pensão, 

fundos de renda fixa, companhias seguradoras e 

bancos de investimento (BRASIL, 1997). 

Esse tipo de financiamento precisa garantir certa 

lucratividade e segurança do retorno do valor do 

capital investido.  A criação do SFI foi uma 

ferramenta importante para financiamentos de alto 

valor, pois quando havia apenas o SFH ele restringia 

e dificultada os processos (ABECIP, 2016). 

 

5. CONCLUSÃO 
  

 Financiamentos para produção de imóveis de 

baixo e médio padrão, isto é, imóveis que possuem 

como valor da unidade habitacional até R$ 950 mil 

nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
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Gerais e no Distrito Federal ou R$ 800 mil nos 

demais estados, são enquadrados no SFH.  

Esse tipo de financiamento possui auxilio 

governamental e as fontes são oriundas das 

cadernetas de Poupança e do FGTS.  Para produzir 

imóveis contemplando esse tipo de financiamento é 

necessário atender as exigências impostas pela Lei 

9.514/97, bem como imposições do Conselho 

Curador do FGTS.  

Entre as exigências estão a necessidade de 

seguros obrigatórios, são eles o MIP, DFI e RCC, 

bem como a necessidade de uma garantia real, que 

pode ser em forma de hipoteca, alienação fiduciária, 

cessão fiduciária e caução de direitos creditórios. A 

garantia mais utilizada é a hipoteca, sistema no qual 

o devedor que tenha pago parte da dívida não obtém 

redução proporcional da garantia hipotecária, o bem 

hipotecado continua a garantir o pagamento do saldo 

sem qualquer diminuição, tal como gravado ao se 

constituir a relação. 

Para financiamentos acima dos valores do SFH, 

eles devem se enquadrar no SFI, são 

empreendimentos considerados de alto padrão, não 

possuem auxilio e interferências governamentais, ele 

é influenciado pela lei de mercado atuante, a 

fiscalização das companhias securatizadoras ficam a 

encargo do Conselho Monetário Nacional e também 

pela Comissão de Valores Mobiliários.  
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Resumo: O presente artigo pretende proporcionar uma maior compreensão quanto do uso dos testes 

psicológicos, sobretudo para discentes. Para a realização deste artigo, recorreu-se a pesquisa bibliográfica, 

além da inclusão de dados obtidos por meio da experiência de estágio na turma de 4º período do curso de 

Psicologia do Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC). Observa-se a importância dos testes 

psicológicos e a relevância desse instrumento como uso exclusivo do profissional de psicologia, bem como o 

manejo adequado desta ferramenta dentro do contexto da avaliação psicológica.   
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1. INTRODUÇÃO  
 

A avaliação psicológica refere-se a um processo 

técnico e científico, que utiliza métodos, técnicas e 

instrumentos próprios a fim de proporcionar 

informações acerca de determinadas pessoas ou 

grupos de pessoas. De acordo com o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), a Avaliação 

Psicológica (A.P) possui como finalidade subsidiar 

informações acerca de fenômenos psicológicos, e 

assim amparar o trabalho do profissional de 

psicologia, sendo este um processo amplo.  

Com o intuito de obtenção de informações a 

Avaliação Psicológica vale-se de diversas fontes, 

dentre elas: testes, entrevistas, observações e análise 

de documentos. Dessa forma a testagem psicológica 

se configura em uma etapa da avaliação psicológica, 

o que implica em utilização de testes psicológicos.  

Sob a luz do Código de Ética do profissional de 

psicologia, recorre-se a lei 4.119 de 27/08/1962 

(alínea “a” do parágrafo 1º do artigo 13), que 

instaura: “Ao portador do diploma de psicólogo é 

conferido o direito de ensinar Psicologia nos vários 

cursos de que trata esta lei, observadas as exigências 

legais específicas, e a exercer a profissão de 

psicólogo”. Assim este artigo trata-se de uma 

experiência relacionada ao estágio básico do curso 

de psicologia, onde se pretende promover a 

aprendizagem dos testes psicológicos. Além do 

ensino dos testes, o IV estágio básico do curso de 

psicologia, almeja explicitar a importância da 

avaliação psicológica, sendo esta disciplina uma área 

de formação básica. 

Ainda sob o olhar do código de ética deste 

profissional, o Art. 1º enfatiza: “Os Testes 

Psicológicos são instrumentos de avaliação ou 

mensuração de características psicológicas, 

constituindo-se um método ou uma técnica de uso 

privativo do psicólogo, em decorrência do que 

dispõe o § 1º do Art. 13 da Lei nº 4.119/62” 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA). 

Sendo este instrumento de uso exclusivo do 

profissional de psicologia, ao inserir o tema entre os 

discentes de psicologia, provocam-se várias dúvidas 

quanto ao manuseio correto deste instrumento, bem 

como sua correção e interpretação. Além dessas 

dúvidas, no percurso próprio da aprendizagem nos 

deparamos com alguns questionamentos: Como 

compreender a validação dos testes psicológicos, seu 

manejo e objetivo de utilização e qual a postura 

adotada do profissional de psicologia frente a um 

paciente diante de um teste psicológico.  

Entre tantos outros questionamentos, dessa 

forma, recorre-se a alguns conceitos fundamentais 

para que se entenda a dinâmica da utilização correta 

dos testes bem como sua aplicação e estudo de 

forma ética e responsável. Dessa forma, o objetivo 

do estudo proposto é estabelecer uma revisão de 

literatura que possa abarcar e discutir temas 

referentes aos testes psicológicos. Assim, o trabalho 

destaca sua relevância ao abordar temas que muitas 

vezes são confusos tanto para alunos do curso de 

Psicologia quanto para profissionais da área e 

também para a comunidade em geral que tem 

contato com testes de avaliação psicológica. Traz 

um maior esclarecimento e faz uma reflexão sobre o 

tema proposto.  

 

2. METODOLOGIA  
 

O presente estudo é resultado de uma pesquisa 

bibliográfica destacando autores como SCHEEFFER 

(1962), ANZIEU, (1988) e pesquisas realizadas no 

próprio Conselho Federal de Psicologia. 

Além disso, também relacionamos o estudo dos 

testes psicológicos e avaliação psicológica com a 

prática dos discentes na formação em Psicologia do 

Centro de Ensino Superior de Catalão.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os testes psicológicos são classificados como 

projetivos, objetivos e expressivos. Relacionados aos 

testes projetivos, este se refere ao mecanismo de 

defesa denominado projeção. Os mecanismos de 

defesa foram postulados por Freud (1968), percursor 

do movimento da Psicanálise. Assim a projeção 

trata-se de estímulo externo, a qual o sujeito 

recorrerá como respostas defensivas.  “As forças 

reprimidas ficam submergidas no inconsciente; 

esforçam-se por ganhar a superfície e algumas vezes 

o conseguem" (WOLMAN, 1970, p.7-8). 

Dessa forma, os testes projetivos fazem uso da 

projeção, sendo que o estímulo vem como uma frase 

ou uma imagem, algo que faça com que o indivíduo 

crie uma resposta consciente ou inconsciente. Tais 

estímulos são apresentados de forma não 

estruturada, onde o sujeito manifesta suas 

experiências emocionais, projetando assim seu 

“mundo psíquico”, o que permite uma maior 

investigação das estruturas da personalidade. Os 

testes projetivos são utilizados na anamnese ou 

mesmo como facilitar na elaboração do diagnóstico, 

e exige do profissional uma maior habilidade na 

hora de interpretar as respostas, haja vistas as regras 

estabelecidas em seus manuais. 

Os testes objetivos, por sua vez, seguem uma 

estrutura definida, onde há opções de respostas por 

parte do examinando. Tais fenômenos são descritos 

de forma objetiva, ou seja, através de números. 

Esses testes podem ser corrigidos por psicólogos 

objetivamente, ou até mesmo pelo computador e não 

apresentam necessidade de interpretações. 

Por último, os testes expressivos são 

caracterizados por uma maior liberdade, no que diz 

respeito às instruções e material utilizado. Scheeffer 

(1962) caracteriza os testes expressivos como um 

instrumento de investigação de elementos da 

personalidade, por meio de padrões de movimentos 

e ritmos corporais. Nesse tipo de teste, os 

movimentos expressivos caracterizam o estilo 

pessoal de resposta diante de situações, ou seja, a 

capacidade de reação individual. 

Na perspectiva de Peres & Justo (2005), os 

testes expressivos logo se enquadram na categoria 

dos testes projetivos, que possibilitam a investigação 

da personalidade, por meio da elaboração de uma 

resposta individual.  

É importante ressaltar que todos os testes 

possuem manual, que trazem as regras quanto à 

aplicação, correção e sua interpretação, que irá 

respaldar o trabalho do psicólogo. O Conselho 

Federal de Psicologia ainda traz orientações quanto 

utilização obrigatória desses manuais, o emprego de 

testes que não constam na relação de aprovados por 

este conselho, resoluções que irão permear a 

entrevista devolutiva ao candidato, a guarda de 

documentos e condições de guarda e pôr fim a 

elaboração de documentos provenientes dos 

resultados avaliação psicológica. 

Sendo a Avaliação Psicológica, um processo 

técnico e científico, amplamente utilizado por 

profissionais da psicologia, o Conselho Federal de 

Psicologia numa busca de nortear o trabalho deste 

profissional, traz resoluções no que diz respeito a 

AP. Assim instaura os contextos em que é 

obrigatório o uso da AP, enquanto outros contextos 

são opcionais, o que será mais bem explanado a 

seguir. 

A Avaliação Psicológica torna-se obrigatória 

para o porte de armas de fogo, a partir da resolução 

nº 010/2009. Dessa forma, sujeitos que desejam 

obter o direito de manusear a arma de fogo precisam 

necessariamente passar por este processo, onde a 

polícia civil é responsável por credenciar 

profissionais capacitados para a realização de tal 

procedimento. 

No que diz respeito a AP no contexto judiciário, 

o conselho federal de psicologia por meio da 

resolução nº 012/2011 regulamento o exercício da 

atuação do psicólogo pautada no código de ética. 

Dentro deste contexto, o psicólogo poderá atuar 

enquanto perito ou assistente técnico. O perito é o 

profissional capaz de realizar um estudo psicológico 

e assim chegar a conclusões a respeito dos 

envolvidos no litígio, ao passo que o assistente 

técnico é o profissional habilitado para questionar 

tais conclusões. 

No que se refere ao contexto do trânsito a AP 

torna-se obrigatória aos candidatos à obtenção da 

Carteira Nacional de Trânsito (CNH). Por meio da 

resolução nº 425/2012 do Conselho Nacional do 

Trânsito (CONTRAN), na avaliação psicológica é 

necessário mensurar, por métodos e técnicas 

psicológicas os seguintes elementos psicológicos: 

tomada de informação, processamento de 

informação, tomada de decisão, comportamento, 

auto avaliação do comportamento e traços de 

personalidade, o que torna fundamental, além do uso 

de testes psicológicos entrevistas, observação e 

intervenção. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) 

instaura através da resolução nº 1765/05, a presença 

obrigatória do profissional de psicologia quando se 

trata de cirurgia bariátrica. Outrossim, essa 

resolução esclarece que é necessário o sujeito passar 

por Avaliação Psicológica antes de se submeter a 

esta cirurgia, com fins de redução de peso. Outra 

área em que é obrigatória os exames psicológicos 

são os concursos públicos, de forma que os 

candidatos aprovados em prova técnica deverão 

realizar AP, visando verificar características 

comportamentais ideais ao exercício da profissão. 

Dentre esses contextos, existem outros que a 

Avaliação Psicológica não é obrigatória. A exemplo, 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 706



   

 

 

no contexto organizacional, mais especificadamente 

em Recursos Humanos (RH), com o intuito de 

identificar nos candidatos características que lhe 

serão úteis no exercício de sua atividade laboral. 

Assim a AP irá auxiliar os gestores e líderes na 

escolha quanto ao candidato mais adequado para o 

cargo. 

Em orientação profissional torna-se necessário o 

uso da Avaliação Psicológica (AP), com o objetivo 

de auxiliar o sujeito quanto à escolha profissional. 

Outra área em que é empregada a AP é a 

Psicoeducacional, com a finalidade de identificar 

problemas de aprendizagem em sujeitos em fase 

escolar. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Sendo a Avaliação Psicológica e 

consequentemente o uso dos testes psicológicos um 

importante processo para o profissional de 

psicologia, torna-se fundamental os docentes 

promoverem não só a aplicação prática destes 

procedimentos, mas também apresentarem uma 

reflexão crítica, social e cultural acerca da utilização 

dos testes psicológicos. 

O Conselho Federal de Psicologia vem ao longo 

dos anos recorrendo a tentativas de nortear o 

trabalho deste profissional, por meio de resoluções. 

Por parte deste profissional, este esforço se 

configura em um marco importante, haja vistas, que 

seu exercício é respaldado em uma instância maior. 

No que se refere ao IV estágio básico do curso 

de Psicologia do Centro de Ensino Superior de 

Catalão (CESUC), os alunos podem vivenciar de 

forma prática a aplicação dos testes psicológicos e 

consequentemente a correção e interpretação de cada 

técnica, tendo em vista o ensino das resoluções 

determinadas pelo Conselho Federal de Psicologia.  

Outrossim, os discentes são instigados a refletir 

de forma crítica sobre a utilização inadequada desse 

instrumento, enquanto sujeitos cuja atuação visa a 

promoção da saúde e a qualidade de vida nas 

pessoas. 
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Resumo: Empresas que trabalham com uma gama de projetos, tem grande necessidade de controlá-los de 

maneira que todos fiquem em conformidade com as especificações de cada cliente. O gerenciamento logístico 

das operações tem se mostrado como um grande desafio para a indústria, uma vez que sua boa condução é 

determinante para o sucesso do projeto. Este artigo teve como objetivo realizar um estudo sobre o processo de 

logística em um projeto de montagem de estrutura mecânica no departamento de pintura de uma indústria 

metal-mecânica que fabrica equipamentos para o setor agrícola. Primeiramente apresenta-se a justificativa, 

objetivo e introdução do trabalho, seguido pela revisão da literatura a fim de esclarecer sobre o tema 

estudado. Após, tem-se o estudo de caso, que se inicia com a descrição do processo logístico do projeto, 

seguido pela exposição de algumas dificuldades ocorridas nas quais pode-se constatar que houve problemas 

no recebimento dos materiais, na organização, armazenamento e identificação das peças. Por fim, foram 

sugeridas algumas melhorias como: mudanças em todo fluxo de informações do projeto, contratação de 

pessoal qualificado em algumas áreas e modificações nas partes cruciais do processo logístico existente. Cabe 

destacar que foi realizado somente um estudo qualitativo de todo o processo. Portanto, sugere-se para 

trabalhos futuros a utilização de metodologias quantitativas, além da realização de mais pesquisas que 

abordem o gerenciamento da logística em projetos. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Processo Logístico. Montagem Mecânica Industrial. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O setor industrial nacional vem a cada dia se 

modernizando com o objetivo de conseguir 

condições mais competitivas no mercado mundial, 

no qual, constantemente, surgem novas empresas e 

novos produtos, fazendo com que as instituições 

tenham que inovar cada vez mais rápido para 

atender a este mercado continuamente dinâmico. 

Neste contexto, o gerenciamento de projetos surge 

como uma alternativa que visa aperfeiçoar os 

processos e se mostra como uma estratégia de 

grande relevância para alcançar vantagens 

competitivas. Assim, ―o gerenciamento de projetos 

mostra-se fundamental na busca por cumprir 

objetivos, prazos e custos, além de proporcionar 

conhecimentos em diversas áreas a fim de atender a 

um só objetivo‖ (BOMFIN; NUNES; 

HASTENREITER, 2012). 

A logística apesar de não ser considerada pelo 

PMBok – Guia de boas Práticas em Gerenciamento 

de Projetos – como uma grande área de 

conhecimento do gerenciamento de projetos, tem se 

mostrado como uma ciência de apoio crucial para o 

sucesso dos projetos. A logística industrial segundo 

Carvalho (2003) se ocupa em administrar o 

abastecimento dos postos de trabalho, de acordo 

com o cronograma definido pelo planejamento de 

produção, sendo responsável por planejar as 

operações dos sistemas físicos, informacionais e 

gerenciais necessários para que os insumos e 

matérias-primas estejam disponíveis no momento 

exato da necessidade de maneira econômica. 

Portanto, a logística se mostra de vital importância 

para o bom andamento de um projeto, auxiliando-o a 

chegar ao seu encerramento com excelência.  

O objetivo deste estudo é realizar uma analise 

sobre o processo de logística em um projeto de 

montagem de estrutura mecânica no departamento 

de pintura de uma indústria metal-mecânica que 

fabrica equipamentos para o setor agrícola, visando 

realizar um estudo do planejamento das atividades 

logísticas, levantar quais os problemas ocorridos na 

logística das peças de montagem durante a execução 

do projeto e por fim sugerir soluções e necessidades 

de mudanças logísticas para projetos posteriores. 

Para tanto, ele está estruturado da seguinte 

forma: na próxima seção uma revisão da literatura 

sobre alguns temas relevantes a este estudo, na 

quarta seção o estudo de caso discorrendo os 

problemas e desafios enfrentados e concluindo com 

as considerações finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Projeto e Gerenciamento de Projetos 
 

O PMI (2013) define projeto como um empenho 

temporário realizado afim de criar um 

produto/serviço/resultado exclusivo, tendo sempre 

seu início e fim determinados. Seu término só é 

obtido quando se alcançam os objetivos do projeto, 

ou quando estes não podem ser alcançados ou 

também quando não há mais a necessidade do 

projeto. 

Gerenciar um projeto é aplicar às atividades do 

projeto um conjunto de conhecimento, habilidades, 

técnicas e ferramentas a fim de atender seus 

requisitos (PMI, 2013). O gerenciamento de projetos 

possibilita as empresas detectar e controlar prazos e 

custos, sustentando suas vantagens competitivas, 

além de conseguir maior controle e confiabilidade de 

seus clientes, superando suas expectativas e 

apresentando melhor administração e um grande 

número de sucessos em seus projetos (BOMFIN; 

NUNES; HASTENREITER, 2012). 

  

2.2. Logística e Suplly Chain Management 

(SCM) 

 

A logística trata, além de bens materiais, com o 

fluxo de serviços, como um processo que inclui 

todas as atividades importantes para a 

disponibilização de bens e serviços aos 

consumidores quando e onde estes quiserem adquiri-

los (BALLOU, 2007). Para o Council of Logistics 

Management (1991) logística é a parte da gestão da 

cadeia de suprimentos responsável por implementar, 

planejar e controlar todo o fluxo de serviços, 

informações e armazenamento de materiais entre o 

ponto de origem e o ponto de consumo, com o 

intuito de atender às necessidades e exigências dos 

clientes e segundo Tseng, Yue e Taylor (2005) o 

sistema logístico é composto por três principais 

componentes, sendo eles serviços de logística, 

sistemas de informação e infraestruturas de recursos. 

O Suplly Chain Management se ocupa em 

integrar processos de um negócio, tendo como foco 

as atividades, informações e serviços que agregam 

valor para o comprador dentro do fluxo em que o 

produto atravessa desde o consumidor final até os 

fornecedores iniciais, se diferenciando da logística 

por seu envolvimento e parcerias entre as empresas e 

fornecedores (RIBEIRO, 2012). Ele compreende a 

coordenação do fluxo de produtos no decorrer de 

funções e de empresas com o intuito de gerar 

vantagem competitiva e lucratividade para cada 

empresa e para todos os componentes da cadeia de 

suprimentos (BALLOU, 2007). 

 

2.3. A importância da logística no gerenciamento 

de projetos 

 

Os principais determinantes para se alcançar o 

objetivo de um projeto são o: escopo, tempo, custo e 

qualidade a fim de entregar o produto de acordo com 

o escopo, dentro do prazo e custo acordado e com 

padrão de qualidade planejado. Neste contexto os 

recursos humanos e aquisições são os insumos. Os 

riscos e comunicações devem ser parte do dia a dia 

do projeto para manter sob controle as expectativas e 

incertezas dos envolvidos e a integração deve-se 

ocupar em inter-relacionar todos os setores 

(MORAES; MORAES, 2014). 

As atividades logísticas são os elos de ligação 

entre os locais de fabricação dos produtos e seus 

mercados, sendo separados por tempo e distância. O 

valor de produtos e serviços só é considerado 

quando estes estão em poder dos clientes no 

momento (tempo) e no local (lugar) onde se 

pretende consumi-los, assim quando se toma 

decisões considerando todos os processos que 

envolvem a cadeia de suprimentos pode-se obter 

diferentes níveis de serviço ao cliente, e assim ter 

condições de: penetrar de maneira mais eficaz em 

novos mercados,  aumentar a fatia de mercado e 

aumentar os lucros (BALLOU, 2007). 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia mostra os caminhos e 

instrumentos utilizados para se realizar uma 

pesquisa científica (GERHARDT e SILVEIRA, 

2009). Para o desenvolvimento deste estudo será 

utilizada a metodologia descrita por GIL (2002)  

como pesquisa descritiva, pois intenciona mostrar a 

situação como ela é, descrevendo-a segundo um 

estudo realizado em determinado tempo e espaço. 

Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa de 

campo, por ter sido feita no local onde ocorre o 

fenômeno e também um estudo de caso, por ser um 

circunscrito de uma empresa e pelo caráter de 

profundidade e detalhamento. 

Em decorrência dos objetivos pretendidos, pode-

se agrupar a pesquisa em um caráter descritivo e 

explicativo. Descritivo pelo falo que se evidencia na 

medida em que foi investigado o estado atual do 

conhecimento existente em torno da temática em 

foco. Posteriormente, baseando-se nos pressupostos 

teóricos escolhidos, foi utilizada uma abordagem 

explicativa. 

Para a coleta de dados secundários foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos e 

periódicos. O objetivo nesta fase foi elaborar um 

arcabouço teórico que permitisse uma análise das 

ações a serem adotadas no caso estudado.  

A técnica de coleta utilizada foi a observação 

direta uma vez que os dados foram obtidos dentro da 

local estudado e durante o desenvolvimento das 
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atividades e também através de questionário 

estruturado com responsáveis pelo setor de logísticas 

das organizações analisadas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este estudo foi realizado em uma obra de 

montagem de um sistema de pintura de peças em 

uma empresa que fabrica equipamentos para o setor 

agrícola. A empresa responsável pelo projeto do 

sistema de pintura é uma multinacional consolidada 

no ramo de projetos industriais, que neste trabalho 

esta será denominada como ENB. Neste projeto, a 

ENB trabalhou sob a metodologia de terceirização 

do trabalho, que consiste em subcontratar diversas 

empresas (terceiros) especialistas em atividades e/ou 

serviços de apoio para realizar alguma etapa do 

processo produtivo (NETO, 1995). 

Este estudo é fundamentado sob a ótica de 

apenas uma das empresas subcontratadas 

(empreiteira), instituição esta que ficou responsável 

pelo serviço de montagem mecânica de parte do 

projeto. Os demais problemas enfrentados por outras 

empresas (empreiteiras) não serão considerados 

neste estudo. Os dados relatados neste trabalho 

foram obtidos através de pesquisa de campo, 

relacionando questionários respondidos por 

responsáveis pelo setor de logística da ENB e da 

empreiteira e por observações diretas de fatos 

ocorridos no decorrer da pesquisa. 

 

4.1. Planejamento Logístico padrão ENB 
 

A ENB tem por padrão em seus projetos uma 

ordem específica de procedimentos a serem seguidos 

em relação à logística das obras. Na fase de 

planejamento do projeto, é criado um cronograma de 

montagem. Nesse ponto são definidas as datas das 

montagens, quantidades de horas necessárias, os 

equipamentos necessários, a sequência de 

montagem, as possibilidades de acesso ao local de 

montagem e o espaço disponível para armazenagem 

do material. Todos estes fatores resultam nos 

critérios a serem utilizados para planejar a logística. 

Com todo cronograma determinado, a expedição fica 

responsável por enviar o material na sequência e 

datas corretas para que não haja risco de faltar 

material em campo e para que também tenha espaço 

disponível para a armazenagem. 

Todo material pronto para a entrega permanece 

estocado até o momento de seguir para a montagem, 

uma vez que há a necessidade realiza-se o processo 

que a ENB denomina ‗Expedição‘. Inicialmente é 

criado um registro pelo PCP - Planejamento e 

Controle de Produção – chamado de ‗Plano de 

Carga‘, nele se encontra a definição de todas as 

peças e componentes do material. A partir deste 

apontamento, nasce um documento chamado 

‗Packing List’, que descreve detalhadamente todo 

conteúdo do volume a ser transportado. O packing 

list é enviado em duas vias, e uma vez recebido na 

obra, uma das vias deve ser assinada pelo 

responsável pelo recebimento em campo e retornar 

para o PCP para que se possa registrar a entrega 

deste material. 

Todo este processo descrito acima é padrão para 

todos os projetos da empresa, porém cada obra 

(projeto) é única e tem suas particularidades, o que 

faz com que algumas das etapas deste processo não 

possam ser realizas da maneira planejada. A seguir, 

estão descritos os problemas logísticos mais 

frequentes ocorridos na execução deste projeto 

industrial de montagem mecânica. 

 

4.2. Problemas logísticos identificados 

 

Recebimento de materiais: o setor de 

recebimento da obra é responsável por receber os 

materiais, aferir se o documento de packing list 

condiz com o físico, assinar e enviar o documento ao 

PCP e cadastrá-lo em uma planilha de controle. 

Porém o recebimento da obra não possuía uma 

pessoa qualificada para realizar a atividade de 

recebimento, assim, no ato de descarga do material, 

o funcionário responsável, frequentemente, deixava 

de identificar claramente todos os componentes do 

packing list e seguia com todo o procedimento de 

recebimento. Então, no momento da necessidade do 

material, este não era encontrado fisicamente, mas 

constava no controle como recebido. Como só se 

verificava o recebimento dos materiais na ocasião de 

sua montagem, este componente não encontrado 

gerava um atraso e/ou mudança no cronograma de 

montagem do projeto, pois não sendo encontrada a 

peça, ela era solicitada novamente ao PCP para gerar 

uma nova ordem de fabricação e realizar todos os 

procedimentos subsequentes.  

Este problema ocorreu com certa frequência e 

para tentar antecipar às necessidades e solucioná-lo, 

durante a execução do projeto foi realizado um 

levantamento de todos o materiais recebidos, e em 

sequência, uma varredura em todos os materiais 

verificando se o material que constava como 

recebido estava de fato disponível no canteiro de 

obras. 
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Local de armazenamento: para o armazenamento de 

todas as peças a serem montadas, foi disponibilizado 

um galpão de aproximadamente 450 m² e uma área 

aberta com aproximadamente 500 m², totalizando 

950 m² para armazenamento na área externa do 

canteiro de obras. Neste projeto em específico, a 

ENB não tinha conhecimento do espaço disponível 

para o armazenamento, dificultando assim o 

planejamento de envio de materiais. Esta falta de 

planejamento logístico no envio de materiais 

acarretou em um acúmulo de materiais que ainda 

não eram necessários no inicio de montagem da 

estrutura.  

O local de armazenamento disponível para a 

obra não suportou a quantidade de materiais que 

foram se acumulando, fazendo com que fosse 

necessário armazenar parte das peças dentro do 

canteiro de obras. Este armazenamento em local 

indevido gerou vários transtornos, sendo eles: 

limitações de movimentação de equipamentos, 

dificuldades na locomoção de pessoas e peças e na 

separação de peças necessárias ao andamento do 

trabalho. O armazenamento de peças em áreas 

abertas fez com que peças da estrutura metálica que 

tinham por padrão a cor branca, se encontrassem em 

contato direto com terra e como no período houve a 

ocorrência de chuva, as peças se sujaram havendo a 

necessidade de serem limpas e repintadas antes da 

montagem, outro fator que acarretava certa 

quantidade de tempo e recursos. 

Como solução para a falta de espaço a empresa 

cliente disponibilizou temporariamente mais uma 

área aberta de aproximadamente 100m² onde pôde-

se armazenar parte das peças que se encontravam 

dentro do canteiro de obras. Para os demais 

problemas de armazenamento não foi tomada 

nenhuma ação para contornar as dificuldades. 

Organização dos materiais: a organização dos 

materiais era realizada de acordo com: o material,  

tamanho da peça, espaço disponível para 

armazenamento e identificação de peças. Dando 

prioridade para o tipo de material que a peça era 

constituida, os mais sensíveis eram armazenados 

dentro do galpão e assim por diante. Os materiais 

enviados à obra não seguiram conforme cronograma 

de montagem que estava sendo realizado. Sem um 

cronograma definido, as peças recebidas eram 

armazenadas de acordo com a ordem de 

recebimento, assim acontecia de surgir a necessidade 

de um material e o mesmo de se encontrar 

armazenado em um local de difícil acesso, gerando 

maior gasto de tempo e recursos (pessoas e 

equipamentos) para a movimentação desta peça. 

A fim de amenizar todas estas dificuldades de 

movimentação, durante a execução do projeto, foi 

realizada uma organização das peças que se 

encontravam dentro do galpão. 

Identificação das peças: O projeto de montagem 

em estudo envolve vários tipos de estruturas 

metálicas. Para produção destas estruturas a ENB 

também utilizou da metodologia de subcontratação 

de várias empreiteiras para a realização da 

fabricação de todo o projeto. Esta prática é realizada, 

pois pode proporcionar um menor prazo de 

fabricação, gerar economia com custo de material, 

com contratação de mão de obra, entre outras. Neste 

tipo de regime as subcontratadas devem seguir um 

contrato que determina como e quando as peças 

deverão ser entregues. Neste contrato, é mandatório 

que todas as peças sejam entregues com 

identificação conforme desenho e que seja enviado 

juntamente com um Packing List constando todo 

material entregue no pacote. Porém, não exige o tipo 

de material ou método a ser aplicado neste 

procedimento de identificação, por esse motivo as 

peças recebidas de cada empreiteira tinham um 

modo diferente de identificação. 

Todos os materiais foram enviados conforme as 

orientações, mas cada um com um determinado 

método. Dentre os métodos identificados tem-se:  

 Marcação de peças com uso de punções, 

com número de desenho e peça, que se mostrou a 

mais adequada, pois não é prejudicada por nenhuma 

intempérie da forma de armazenamento, porém não 

havia um padrão de posição das marcações, nem de 

número de desenho das peças, uma vez que algumas 

peças continham todo o número de desenho e outras 

apenas os últimos números o que dificultava a 

assimilação de qual conjunto pertencia aquele item. 

 Marcação através de etiquetas de 

plástico/papel contendo número de desenho e peça, 

este tipo de marcação continha uma maior 

quantidade de dados relacionados a peça, porém 

durante transporte das mesmas estas se danificavam 

deixando a peça sem nenhum tipo de marcação ou 

com uma marcação com dados insuficientes. Este 

tipo também não tinha um padrão de posição das 

etiquetas. 

 Marcação somente através de Packing List, 

o Packing List continha uma grande quantidade de 

informação da peça, entretanto era feito para um 

conjunto de peças, por vezes este documento era 

perdido por diversos motivos e assim o conjunto 

todo de peças se encontrava sem marcação. Outro 

agravante é que, em alguns casos, as peças eram 

fisicamente muito semelhantes, o que dificultava a 

identificação dentro do conjunto. 

 Marcação com pincel atômico e/ou 

marcador industrial, este tipo de marcação continha 

somente informações de número de desenho, não 

continha um padrão de posição de identificação, e se 

mostrou o menos eficiente, pois no transporte e 

armazenamento esta identificação foi se perdendo, 

pelo atrito e pela chuva, uma vez que algumas peças 

eram armazenadas a céu aberto. 
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Todos os tipos de identificação relacionados 

acima foram encontrados no canteiro de obras. Por 

não haver um padrão para as identificações, houve 

uma grande dificuldade no momento de separação 

de peças para a montagem, pois em um mesmo 

conjunto de desenho podiam-se encontrar os quatro 

tipos de identificação relacionados, gerando um 

gasto de tempo e de recursos fora do planejado. 

Além disso, alguns destes casos ocasionaram um 

atraso ou mudança no cronograma de montagem. 

Outro fato ocorrido foi que uma das 

empreiteiras que realizou a fabricação de parte das 

peças criou um modelo de identificação próprio 

onde cada peça era marcada com números e letras 

independentes. Para identificar o conjunto que 

determinada peça pertencia, era necessário consultar 

uma tabela que relacionava o símbolo marcado na 

peça ao desenho correspondente. Este procedimento, 

além de gerar confusão para identificar as peças, 

gerava um gasto enorme de tempo. Para amenizar 

este problema a ENB alocou um funcionário que 

identificou as peças e colocou uma nova 

identificação nelas, onde se podia ver claramente 

qual conjunto e desenho a peça pertencia. 

Para os outros tipos de identificação não se pode 

realizar nenhuma ação. 

 

4.3.  Sugestões de soluções 

 

A seguir, seguem algumas soluções que 

poderiam auxiliar para que a maioria destes 

problemas não volte a ocorrer em projetos futuros. 

 Realizar maior integração e comunicação 

no processo de mudança do cronograma de 

montagem, a fim de que o PCP possa realizar 

melhor o planejamento logístico, bem como o plano 

de carga. 

 Permitir que as empreiteiras contratadas 

participem do planejamento do cronograma de 

montagem para que o mesmo não sofra grandes 

alterações durante a execução da montagem. 

 Contratar pessoal especialista em logística 

para realizar todo processo de recebimento de 

materiais. Deixando-o responsável por inspecionar e 

regularizar o procedimento padrão de recebimento, 

evitando que alguns materiais se passem 

―despercebidos‖ neste processo. 

 Solicitar a empresa onde o projeto será 

executado informações mais detalhadas sobre o local 

disponível para armazenamento das peças para que 

se possa realizar um planejamento antecipado de 

organização e manuseio dos materiais. 

 Criar um padrão para a identificação das 

peças fabricadas com o intuito de evitar confusões, 

incoerências, extravios de identificações e tornar o 

processo de separação mais claro e ágil no momento 

da montagem. 

 

5. CONCLUSÃO  
 

Este estudo pôde demostrar como foi 

estruturado parte do processo logístico de montagem 

de estruturas mecânicas em um projeto de sistema de 

pintura industrial. Constatou-se que apesar da 

empresa possuir todo um planejamento e 

cronograma de montagem dos materiais e um 

modelo de procedimento para a logística das peças, 

ocorreram diversos problemas na execução deste 

método.  

Desde o recebimento, passando pelo 

armazenamento, organização das peças e finalizando 

com a identificação dos materiais, houve diversos 

fatores que dificultaram o bom andamento das 

atividades. Apesar de todas as ações tomadas para 

sanar alguns dos problemas acontecidos, estas 

ocorrências geraram um aumento no tempo e nos 

custos de montagem do projeto.  

Diagnosticou-se então, a necessidade de criar 

práticas mais efetivas no processo de recebimento de 

materiais e foram citadas algumas sugestões de 

melhorias que podem tornar o processo logístico 

mais eficiente. 

Por fim, é preciso destacar que este estudo 

realizou somente um levantamento dos fatos 

ocorridos e sugeriu sugestões sem considerar 

quantitativamente valores de tempo e custos 

incorridos e seu impacto final no projeto em questão. 

Recomenda-se para trabalhos futuros que sejam 

abordados temas que contemplem a logística em 

projetos de montagem industrial, uma vez que ficou 

evidente sua relevância no contexto de 

gerenciamento de projetos. Além disso, pode se 

realizar pesquisas que comtemplem 

quantitativamente valores de tempo e custo. 
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Resumo: As imposições do mercado consumidor, aliadas as questões ambientais – especialmente gestão da 

água – econômicas e políticas, estão exigindo adaptabilidade das linhas de produção empresariais, com intuito 

de torna-las mais harmônicas ao meio natural. No setor da construção civil, grande dependente de matérias 

primas, destaca-se as centrais dosadoras de concreto como consumidoras de grandes volumes de recursos 

hídricos; nesse seguimento, a substituição da água potável por resíduo líquido é uma alternativa para tornar 

mais sustentável à produção do concreto. No entanto, para o reuso de água residuária tornar-se viável é 

necessário efetuar o seu tratamento, visando a adequação dos parâmetros de alcalinidade, cloro residual livre, 

dureza, pH e turbidez. Sendo assim, mediante mapeamento sistêmico, objetivou-se observar o panorama das 

pesquisas relacionadas a gestão de águas dentro das centrais dosadoras de concreto, bem como, analisar o 

possível tratamento desse resíduo liquido com coagulante natural Moringa Oleifera.   

Palavras-chave: Moringa Oleifera. Águas residuária. Reuso. Mapeamento sistêmico.
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Os impactos ao meio ambiente em 

decorrência das ações do homem e as interferências 

intervenientes dessa relação são objetos de discussões 

cada vez mais debatidos no cenário global, haja visto, 

que na grande maioria, as atividades acarretam 

modificações do ambiente natural sem adoção de 

medidas mitigadoras para atenuar os efeitos nocivos 

ao mesmo (SILVA; LIMA, 2013). 

Nesse sentido, as cobranças sociais, políticas 

e, principalmente, econômicas sobre os setores 

empresariais tem propiciado uma mudança de 

conduta, corroborando para adesão de produção com 

menos impactos ao meio ambiente. Logo, o uso de 

estratégias econômicas, socioambientais e 

tecnológicas integradas aos processos e produtos 

facilita a alteração das linhas de produção, tornando-

as, mais harmonicamente ambientais, aumentando o 

desempenho referente a aplicação das matérias 

primas, água e energia através da não-geração, 

redução ou reciclagem dos resíduos gerados. 

Sendo assim, o setor da construção civil, um 

dos maiores consumidores de matérias primas 

naturais, de acordo com Vieira (2010), responsável 

pelo consumo de quantias enormes de recursos 

hídricos; especialmente, as centrais dosadoras de 

concreto – Zervaki, Leptokaridis e Tsimas (2013) – e, 

fomentador da economia brasileira, já apresenta 

indícios de medidas menos impactantes ao meio 

ambiente, como construções sustentáveis, 

reaproveitamento de resíduos, aplicação de matérias 

com incorporação de resíduos e subprodutos, dentre 

outros. 

Nesse viés, o crescimento econômico, a 

expansão urbanística – progresso do setor de 

construção civil – e a preocupação com meio 

ambiente têm como consequência o aumento das 

atividades nas centrais dosadoras de concreto 

aglutinado às imposições do mercado e as exigências 

ambientais; dessa maneira, são cada vez mais 

procurados, a incorporação de métodos que 

minimizam os impactos negativos ao meio natural e 

que aglutinem melhorias nos processos de produção 

juntamente com retorno monetário. Nesse sentido, 

uma das alternativas sugerida por Lobo e Mullings 

(2003), trata-se da gestão de águas residuais, as quais, 

mediante a constatação da qualidade, podem ser 

reutilizadas, com ou sem tratamento prévio, 

propiciando a descarga zero de resíduos.  

Nesse seguimento, Sandrolini e Franzoni 

(2001) e Su; Miao e Liu (2002) mostram a 

necessidade de tratamento prévio da água residuária, 

o primeiro justificando que a mesma não pode ser 

descartada em decorrência do elevado pH e matéria 

em suspensão e o segundo destacando os efeitos 

prejudiciais do descarte em solo ou água. Cosgun e 

Esin (2006) também enfatiza os efeitos negativos do 

descarte dos resíduos da central dosadora de concreto 

no meio ambiente considerando o impacto na 

estrutura natural, nos habitats e na saúde humana.  

Sendo assim, Paula e Ilha (2014); Paula e 

Fernandes (2015) e Paula, Ilha e Andrade (2016) 

propõe o uso da água residuária pós tratamento em 

usinas de concreto nas atividades como pulverização, 

lavagem dos caminhões betoneiras e Paula, Ilha e 

Andrade (2016) mostram que o tratamento do resíduo 

líquido mediante uso da Moringa Oleifera associada 

ao sulfato de alumínio potencializando a remoção de 

turbidez, o que viabiliza o reuso da água. 

Isto posto, o objetivo do presente estudo é 

avaliar o panorama das pesquisas relacionadas a 

gestão de águas dentro das centrais dosadoras de 
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concreto, bem como, analisar o tratamento com 

coagulante natural Moringa Oleifera.   

 

2. METODOLOGIA 

 

A revisão da literatura foi desenvolvida através 

do mapeamento sistemático (mapping study), um 

método que consiste em organizar um delineamento 

de classificação e estrutura de uma área de interesse, 

determinando os tipos de pesquisas já realizadas, 

abordando quais bases de dados foram publicados, os 

principais enfoques de estudo, países destaque, por 

exemplo (BAILEY et al., (2007) e PETERSEN et al., 

(2008)). Sendo assim, foi feita a metodologia 

proposta por Bailey et al. (2007) e Petersen et al. 

(2008), no qual a seleção dos artigos é efetuada por 

meio da busca de estudos cadastrados nas bases de 

dados através de operadores lógicos por meio de 

palavras ou expressões chaves. 

Nesse sentido, foi analisada a base de dados 

presente no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), disponível pelo sistema da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), considerando, somente 

artigos de periódicos revisados por pares. Para tanto, 

visando abranger os tratamentos de água realizados 

com a Moringa Oleifera e a gestão de água nas 

centrais dosadoras de concreto, foram considerados 

os seguintes pares de palavras chaves: “water 

treatment” and “Moringa Oleifera”, “waste water” 

and concrete e “mixed concrete” and water.  

Posteriormente a busca inicial, foram retirados os 

estudos repetidos encontrados com o uso da mesma 

expressão lógica, em seguida, foi realizada a leitura e 

análise dos títulos e resumos para selecionar e excluir 

os artigos não se aderentes de maneira direta com o 

objeto em pesquisa. Após, foram descartados os 

artigos repetidos entre as palavras chaves, para, a 

posteriori, efetuar o snowball sampling, etapa na qual 

analisou-se as referências empregas nos artigos 

selecionados, objetivando abranger estudos não 

detectados no mapeamento sistêmico. 

Desta maneira, a revisão de literatura foi 

desenvolvida mediante os estudos obtidos com o 

mapping study, snowball sampling e também com 

livros, normas, leis e outros artigos, relevantes ao 

estudo, conforme proposto por Paula e Ilha (2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Mediante a realização do mapeamento sistêmico 

foram obtidos os resultados, conforme apresentados 

na Tabela 1, das expressões chaves cujos objetivos 

eram de abranger os temas tratamentos de água 

realizados com a Moringa Oleifera e gestão de água 

nas centrais dosadoras de concreto. 

 

 

Tabela 1- Resumos dos resultados obtidos no 

mapeamento sistêmico  

Critérios 

utilizados 

Objeto de estudo  

Tratamentos 

de água com 

Moringa 

Oleifera 

 Gestão de água nas 

centrais dosadoras de 

concreto 

Expressões chaves 

"Water 

treatment" 

and 

"Moringa 

Oleifera" 

"Waste 

water" and 

concrete 

"Mixed 

concrete

" and 

water 

Número de artigos 

Número inicial 

de artigos 
363 152 187 

Artigos 

revisados por 

pares 

101 117 126 

Artigos com 

títulos 

aderentes 

38 17 19 

Artigos com 

resumos 

aderentes  

28 8 11 

Artigos sem 

repetição 
28 8 10 

Snowball 

sampling 
12 

Total 58 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Com intuito de evidenciar a relevância do tema, a 

Figura 1 ilustra a evolução das publicações dos 

artigos, considerando-se as palavras-chave e a data 

limite de julho de 2017. Respaldado na figura predita, 

nota-se um aumento nas publicações com o tema no 

tratamento de água com Moringa Oleifera nos anos 

mais recentes, demonstrado a importância do 

coagulante natural e a busca por produtos alternativos 

que propiciem um procedimento em consonância 

com o meio ambiente; todavia, quando o enfoque é 

gestão de águas nas centrais dosadoras de concreto 

observa-se uma uniformidade das publicações nos 

períodos analisados. 

 

Figura 1- Evolução das publicações dos artigos 

levantados com as expressões-chaves empregadas no 
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mapeamento

 
Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Avaliando a produção científica mundial em 

relação aos temas estudados classificou-se as 

publicações por países nos quais as pesquisas foram 

realizadas, elucidado na Figura 2. Sendo assim, 

destaca-se que o tratamento natural das águas é foco 

de interesse de muitas nações como, por exemplo, 

Reino Unido, Portugal, Nigéria, Malawi, Malásia, 

Japão, Inglaterra, Indonésia, Etiópia, Cuba, 

Colômbia, Canadá, Brasil e Bangladesh. Salienta-se 

que as principais instituições de pesquisa brasileiras 

são a Universidade Estadual de Maringá e 

Universidade Estadual de Campinas.  

 

Figura 2- Principais nações pesquisadoras do 

tratamento de água com uso de Moringa Oleifera 

 Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Referente à gestão de água nas centrais dosadoras 

de concreto não observou-se predominância de 

centros de pesquisas, entretanto, há publicações na 

Tailândia, Singapura, México, Malásia, Japão, Itália, 

Grécia, França, Estados Unidos da América, Espanha 

Egito, China, Bélgica e Austrália.   

Referente aos periódicos no qual os artigos 

foram publicados ressalta, para uso do coagulante 

natural Moringa Oleifera os seguintes, Acta 

Scientiarum Technology (UEM), Physics and 

Chemistry of the Earth e Water Research; para gestão 

de água nas usinas dosadoras de concreto o Cement 

and Concrete Research, conforme mostrado na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2- Principais periódicos com publicações 

com o tema abordado 

“Water treatment” and 

“Moringa Oleifera” 

“Waste water” and 

concrete + “Mixed 

concrete” and water 

Acta 

Scientiarum 

Technology 

(UEM) 

4 

Cement and 

Concrete 

Composites 

2 

Chemical 

Engineering 

Journal 

2 

Cement and 

Concrete 

Research 

3 

Physics and 

Chemistry of 

the Earth 

3 
Concrete 

Journal 
2 

Revista 

Ambiente & 

Água 

2 

Journal of 

Hazardous 

Materials 

2 

Revista 

Brasileira de 

Engenharia 

Agrícola e 

Ambiental 

2 

Journal of 

Materials in 

Civil 

Engineering 

1 

Water Research 3 Water Research 1 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O mapeamento sistêmico possibilitou visualizar, 

de maneira mais ampla, o panorama no tangente à 

tratamentos de água realizados com a Moringa 

Oleifera e a gestão de água nas centrais dosadoras de 

concreto, possibilitando observar áreas que 

necessitam de estudos. Desta maneira, identificou-se 

a preocupação, em ambos enfoques, da necessidade 

de medidas mais harmonicamente ambientais como, 

por exemplo, a substituição parcial e/ou total do 

coagulante químico por coagulante natural e da água 

potável por água residuária. 

 Além disso, analisando os resultados, notou-

se uma predominância em publicações brasileiras no 

tocante a tratamento de água com Moringa Oleifera.  
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Resumo: O mercado tem se tornado cada vez mais competitivo e, no Brasil, a conjuntura econômica tem 

influenciado no aumento dessa competitividade. Essa situação obriga as empresas a estabelecerem estratégias 

para se manterem no mercado. Neste sentido, destaca-se que a logística constitui uma das áreas que tem sido 

evidenciada pelas organizações, tendo em vista que ela está relacionada, diretamente, às outras diversas 

áreas da empresa, bem como, com a satisfação do cliente. Ressalta-se que uma importante subárea que a 

logística abrange é a armazenagem, pois uma gestão eficaz do sistema de armazenagem das organizações 

pode proporcionar uma melhoria nas suas atividades, que poderá auxiliar na eliminação de desperdícios de 

tempo e de materiais, o que ocasionará, consequentemente, na maior satisfação do seu cliente. Diante disso, o 

presente trabalho tem como objetivo apresentar soluções para problemáticas referentes à armazenagem em 

uma empresa do setor de motopeças, respeitando suas limitações. Para tanto, um estudo de caso foi realizado 

nesta organização e, por meio da aplicação de um questionário e observações realizadas, pode-se constatar 

possíveis melhorias quanto à gestão da armazenagem. Os resultados mostram que a empresa estudada pode 

realocar as estantes utilizadas para armazenagem, utilizar identificação das ruas por meio de códigos, 

empregar o sistema de localização definida, separar o local de recebimento de materiais daquele que é 

utilizado para atender ao cliente, empregar um sistema de controle de entrada e saída de itens, bem como 

alocar os itens com maior frequência de saída na altura entre os ombros e quadris. 

 

Palavras-chave: Armazenagem. Peças. Estoque.  Recebimento.   

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
1- INTRODUÇÃO 

 

No período em que se encontra a economia 

brasileira, é fundamental que as empresas busquem 

estratégias para se sustentarem no mercado. Nesse 

sentido, os produtos e serviços oferecidos pelas 

organizações devem seguir essa mudança de forma a 

abranger o nível de satisfação dos clientes e, assim, 

se estabelecerem no mercado. 

No setor de serviços, o comércio de vendas 

de peças e reparo de motos tem ganhado destaque no 

Brasil, mesmo com a crise econômica que vem 

afetando diversos setores da economia. Segundo 

dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e 

Similares (ABRACICLO, 2017), só no ano de 2016, 

foram produzidas 887.653 motocicletas no Brasil. 

Para o ano de 2017, se espera um aumento 

de 2,5% em relação ao ano de 2016, passando assim, 

para 910 mil motocicletas produzidas no país para o 

ano de 2017. Esse número representa o valor deste 

segmento da economia, que pode ser melhor 

explorado com a aplicação de políticas de melhoria 

contínua e ferramentas de gestão. 

Neste contexto, cabe ressaltar a importância 

da armazenagem de materiais, que segundo Moura 

(1997), inclui todas as atividades relacionadas à 

guarda temporária e distribuição de materiais. O 

autor acrescenta que apesar de não agregar valor ao 

produto, a armazenagem acrescenta bastante ao seu 

custo e, assim, qualquer redução de seu custo, 

mesmo que pequena, é lucro para a organização. 

Dessa forma, uma gestão eficaz do sistema 

de armazenagem das empresas pode proporcionar 

melhorias nas suas atividades. Essas melhorias 

podem ser traduzidas em maior facilidade do 

controle das entradas e saídas de mercadorias, 

eliminando assim, desperdícios de tempo e de 

materiais. 

Ressalta-se que a tecnologia da 

armazenagem é integrante da logística de 

distribuição e de suprimento, que durante anos, foi 

preterida a locais impróprios, pois não se falava em 

armazenagem como estratégia logística. Mais tarde, 

verificou-se que locais inadequados ocasionavam 

um alto custo para as organizações. Dessa forma, o 

armazém passou a ser uma estratégia das empresas 

para diminuir os custos de seus produtos (MOURA, 

1997). 
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Entretanto, no que se refere às 

microempresas no Brasil, ainda observa-se diversas 

deficiências no que tange às questões de 

armazenagem e recebimento de produtos. É 

importante ressaltar que os recursos tecnológicos 

básicos que auxiliam em tarefas de controle de 

materiais armazenados são pouco utilizados, devido 

à falta de instrução na operação destes recursos. 

Sendo assim, ressalta-se a importância de auxiliar 

essas organizações de pequeno porte na melhoria de 

seus sistemas de armazenagem. Sendo assim, o 

presente trabalho tem como objetivo apresentar 

soluções para problemáticas referentes ao 

recebimento, arranjo físico e controle de estoque na 

empresa, respeitando suas limitações, bem como, 

sua realidade financeira como microempresa. 

 

       2-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Em um ambiente marcado pela 

globalização e competitividade, é importante que 

empresas busquem a melhoria contínua nos seus 

produtos e serviços, bem como a redução de custos 

para assegurar sua permanência no mercado. Para 

isso, a logística estratégica pode facilitar a melhoria 

no nível de serviço oferecido aos clientes internos e 

externos (BOWERSOX, 2014). 

O conceito de logística como estratégia 

competitiva surgiu na área militar, em períodos de 

guerra. Atualmente, existem diversas definições, 

estas, porém, aplicadas principalmente a gestão 

empresarial (BALLOU, 2001). 

Para Ballou (2001), a logística empresarial 

estuda como a administração pode atingir maior 

rentabilidade pelo planejamento, organização e 

controle da movimentação de materiais. Já Novaes 

(2001) afirma que a logística é um processo de 

planejar, implementar e controlar, de forma 

eficiente, os materiais e produtos, e suas respectivas 

armazenagens, visando atender as necessidades do 

consumidor final. Segundo Chee, Chew & Kwan 

(2001), a logística tem como objetivo permitir o 

fluxo de materiais, produtos e informações ao longo 

da cadeia de suprimentos. 

Desta forma, Ballou (2001) salienta que a 

mudança da postura das empresas em relação à 

utilização racional dos recursos deve-se à 

necessidade de acesso a novos mercados devido ao 

aumento das incertezas econômicas e aos menores 

ciclos de vida dos produtos. 

  Conforme Chopra & Meindl (2003), a 

logística só consegue atender às necessidades do 

cliente quando entrega o produto no prazo correto, 

no local adequado, com qualidade, forma contratada 

e custo esperado, utilizando atividades chaves como 

transporte, manutenção de estoque e processamento 

de pedidos.  

De acordo com Ballou (2001), a logística 

incorpora inúmeras atividades como recebimento, 

descarregamento da matéria-prima, descarga do 

produto acabado no local de destino, como também 

o transporte, armazenagem, embalagem, 

movimentação de materiais e previsão de estoques.  

No que se refere à movimentação de 

materiais, segundo Moura (2005), esta responde por 

25% de todos os colaboradores da organização, 55% 

de todo espaço da fábrica e 87% do tempo total de 

produção. Assim, à medida que o material é 

movimentado, são adicionados custos de 

movimentação ao custo dos produtos e, 

posteriormente, repassados ao cliente final. Estima-

se que este custo varie entre 15 e 20% do custo total 

do produto fabricado. 

No contexto da armazenagem, é possível 

perceber que sua boa gestão pode trazer economias 

significativas para as organizações. Contudo, o 

conhecimento sobre essa atividade ainda é pequeno 

e pouco explorado pelas empresas. 

A armazenagem, de acordo com Moura 

(1997), é a atividade que diz respeito à estocagem 

ordenada e à distribuição de produtos acabados 

dentro da própria fábrica ou em locais destinados a 

este fim, pelos fabricantes, ou através de um 

processo de distribuição. 

O conceito de armazenagem tem 

possibilitado importantes reduções de custo, por 

meio de análises aprofundadas dos fluxos de 

produtos no que tange às movimentações de entradas 

e saídas.  De acordo com Moura (1997), isso implica 

em uma análise ordenada das diversas áreas, de 

diferentes atividades e de muitos fatores e 

considerações necessários para o planejamento do 

espaço e das operações necessárias em cada área. 

 

3-METODOLOGIA 

  

O método científico é um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos utilizados para 

atingir o conhecimento (GIL, 1999). Diante disso, de 

acordo com Richardson (1999), é possível afirmar 

que existem dois grandes métodos de pesquisa: o 

quantitativo e o qualitativo. Esses métodos, segundo 

o autor, diferenciam entre si não apenas pela 

sistemática pertinente a cada um deles, mas, 

principalmente, pela maneira como abordam o 

problema. Nesse sentido, no presente trabalho, 

utilizou-se o método qualitativo, em que os aspetos 

relacionados à gestão de armazenagem da empresa 

foram analisados para posterior identificação de 

melhorias. Para Turrioni e Mello (2012), na pesquisa 

qualitativa, não há necessidade de se utilizar técnicas 

estatísticas para explicar os fenômenos, mas é 

necessária uma observação direta do ambiente 

natural. 
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No que se refere aos procedimentos técnicos, o 

presente trabalho aplicou o estudo de caso, que na 

visão de Turrioni e Mello (2012), aborda a análise e 

exploração aprofundada de um fenômeno para 

obtenção de conhecimento do objeto de estudo. 

Assim, o estudo de caso realizado se baseou em 

uma prévia conceituação acerca do tema, com base 

em dados teóricos presentes na literatura que 

embasam a pesquisa. A pesquisa foi feita em caráter 

observatório e prezou-se pela análise e compreensão 

de atividades cotidianas da organização, com o 

intuito de conhecer e detectar suas possíveis falhas 

na gestão do armazém, possibilitando assim, 

melhoria na gestão de armazenagem.  

Para realizar a coleta de dados da empresa, 

foram agendadas reuniões junto ao representante 

desta. Nessas reuniões, foi empregado um 

questionário em que haviam perguntas direcionadas 

ao funcionário presente. Este funcionário respondeu 

a todas as questões levadas pelos pesquisadores. 

Essas respostas, aliadas às pesquisas teóricas, 

possibilitaram a compreensão das atividades da 

empresa e a proposição de possíveis melhorias. 

 

4- RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

A empresa, objeto do presente estudo, foi 

fundada em 19 de Maio de 2012, na cidade de 

Goiandira, no estado de Goiás, quando o atual 

proprietário e fundador decidiu iniciar um negócio 

próprio. Inicialmente, era apenas uma oficina 

mecânica para motos e, com os resultados positivos 

obtidos nesta oficina, decidiu-se por abrir junto a 

esta uma pequena loja de peças para motos. Assim, a 

microempresa passou a possuir em sua planta uma 

oficina mecânica, bem como uma loja de autopeças. 

Diante disso, teve-se a necessidade de contar com 

um funcionário, além do proprietário, para atender 

as demandas da empresa. 

Dessa forma, a empresa possui uma loja 

com todos os tipos de acessórios para motos de 

baixa cilindrada e uma oficina especializada em 

reparos de motos e motores de roçadeiras, barcos e 

motosserra. 

A sua missão consiste em garantir a 

satisfação do cliente, buscando realizar serviços de 

qualidade de forma que estes possam confiar no 

trabalho realizado pela oficina.  

A empresa, por se localizar em uma 

pequena cidade e ser de pequeno porte, possui 

pequenas acomodações. Assim, o objetivo desse 

trabalho foi propor pequenas melhorias, mas que 

poderiam trazer bons resultados em relação às 

diversas questões sobre armazenagem analisadas, a 

saber: arranjo físico, recebimento, identificação do 

produto, estocagem e localização do estoque.  

 

 

4.1. Arranjo físico 

 

O arranjo físico da empresa é organizado 

por ruas paralelas, sendo que estas não são 

identificadas por ordem numérica ou alfabética, 

acarretando em dúvidas nos envolvidos nas 

operações de movimentação. São usadas estantes 

para armazenamento dos produtos, que se encontram 

alocadas muito próximas uma das outras, 

dificultando a movimentação de materiais e pessoas.  

Dessa forma, uma medida que pode ser 

adotada para melhorar o arranjo físico e, assim, 

facilitar a localização dos produtos no armazém, 

seria a identificação das ruas por meio de códigos. 

Além disso, pode-se adotar o sistema com 

localização definida ou fixa em que cada item usado 

na empresa possui um endereço específico, tendo em 

vista, que não há lugar especificado para cada peça, 

o que, frequentemente, dificulta a localização do 

item desejado. 

Também, foi observado que a empresa 

possui alguns espaços sem utilização. Assim, tendo 

em vista que as estantes ficam muito próximas umas 

das outras, dificultando a movimentação, o processo 

de separação de pedido, bem como o de 

abastecimento das estantes, sugere-se que se utilize 

esse espaço para realocação destas. Isso ajudaria 

tanto no deslocamento dos funcionários e dos 

materiais, quanto na identificação das peças. 

Além disso, tendo em vista que foi 

observado que não há espaço atrás de todas as 

estantes utilizadas para armazenagem, ao aproveitar 

todo o espaço disponível, será possível deixar um 

espaço atrás de todas as estantes de modo que seja 

possível o abastecimento de novas peças por trás 

destas, e, assim, os itens que já estão lá fiquem à 

frente para serem utilizados primeiramente. Essa 

atividade auxilia no controle FIFO (do inglês, 

primeiro a entrar, primeiro a sair).  

 

4.2. Recebimento  

 

 O local de recebimento de mercadorias é o 

mesmo onde são comercializados os produtos. Essa 

prática não denota nenhum tipo de problema ou 

empecilho na realização das vendas em dias que a 

empresa conta com pouco fluxo de clientes, pois são 

recebidos poucos itens. Contudo, pode-se sugerir 

que o recebimento de produtos venha a ser realizado 

em outro local, como por exemplo, na área da 

oficina mecânica, que também é de propriedade da 

empresa. Isso facilitaria na conferência das 

mercadorias recebidas dos seus fornecedores, assim 

como na divisão das peças em categorias para sua 

identificação e posterior armazenamento. Esta 

prática colaboraria, também, na maior satisfação do 

cliente, que passaria não ser incomodado com o 

recebimento de materiais, durante seu atendimento. 
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4.2.1. Identificação do Produto 

 

Uma loja de motopeças conta com uma 

grande quantidade de materiais. Com isso, ressalta-

se que é de grande importância que se tenha um 

registro de quantos produtos a empresa possui em 

seu armazém, para que não falta ou fique com um 

estoque muito grande de determinada peça. 

Entretanto, observou-se que a empresa estudada não 

possui nenhum controle de entrada e saída de itens. 

Assim, tendo em vista que para se ter um 

controle é muito importante registrar quais peças a 

empresa possui, sugere-se que a empresa estudada 

utilize um sistema de controle. Esse controle pode 

ser iniciado no momento que em é recebido as 

mercadorias, as codificando de acordo com próprio 

sistema da empresa. Além disso, toda saída de 

material deverá ser controlada de forma que a 

empresa identifique a quantidade de cada item que 

ela possui. Esse controle poderá fornecer 

informações importantes para a empresa, além das 

citadas, como por exemplo, quais itens vendidos 

geram maior valor para ela. Para tanto, a empresa 

precisará apenas de um computador, que ela já 

possui, e de um software, o qual se sugere o Excel 

da Microsoft, que é uma ferramenta simples de 

operar e de baixo custo.  

 

4.3 Estocagem  

 

A utilização de meios adequados para 

estocar determinados tipos de peças é de 

fundamental importância, pois cada tipo de 

mercadoria necessita de um tipo de equipamento 

adequado para seu armazenamento ou de cuidados 

especiais no seu manuseio. Observou-se que a 

empresa estudada possui estantes metálicas onde é 

alocada a maioria dos seus produtos. Essas estantes 

possibilitam diversas vantagens, como a facilidade 

na limpeza e boa resistência. Para o armazenamento 

de peças de pequenas dimensões são usadas estantes 

com gavetas, que permitem um excelente acesso ao 

estoque e a rápida seleção de peças. 

 

4.4. Localização de Estoque 

 

A localização dos estoques na empresa é 

feita de maneira diferente para cada grupo de peças. 

Algumas das mercadorias são colocadas em estantes 

fornecidas pelos fornecedores de mercadorias. 

Nestes locais, apenas devem conter produtos da 

marca de determinada fornecedora. 

Outro fator que diferencia os grupos de 

peças é baseado no tamanho e no seu peso. Os 

produtos grandes e leves são colocados em áreas 

mais altas, os itens pequenos e de peso médio são 

alocados na altura que compreende entre os ombros 

e os quadris, já os itens maiores e mais pesados são 

estocados abaixo do que abrange os quadris, como 

se é recomendado. 

Tendo em vista que a separação de pedidos 

é feita de forma manual, sugere-se que os itens com 

maior frequência de saída fiquem localizados na 

altura entre os ombros e quadris das pessoas 

envolvidas nesse processo. Essa posição facilita a 

retirada do material, minimizando o movimento do 

operário e reduzindo o cansaço (MOURA, 1997). 

Também, para facilitar a separação do 

pedido, sugere-se que os itens mais vendidos sejam 

colocados em estantes mais próximas à saída, pois 

reduzirá o tempo dessa atividade, tornando-a menos 

cansativa e atendendo com maior rapidez ao cliente.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

A partir da realização deste trabalho, 

observou-se que existem diversas melhorias simples 

que a microempresa estudada pode implementar 

para obter melhores resultados. No que se refere ao 

arranjo físico, sugere-se a identificação das ruas por 

meio de códigos, adoção do sistema de localização 

definida ou fixa e realocação das estantes de forma a 

deixar espaço livre atrás destas para abastecimento 

das estantes, facilitando o controle FIFO. Com 

relação ao local de recebimento de mercadorias, 

identificou-se uma oportunidade de melhoria, 

sugerindo, então, a realização dessa atividade em um 

local diferente daquele em que o cliente é atendido, 

para facilitar a conferência das mercadorias 

recebidas e aumentar a satisfação do cliente. 

Também, verificou-se que é possível 

utilizar um sistema de controle simples de entrada e 

saída de material, em que seria necessário um 

computador, o qual a empresa já possui, e um 

software, podendo ser o Excel da Microsoft, que é 

uma ferramenta simples de operar e de baixo custo. 

No que se refere à localização de estoque, 

sugere-se que os itens com maior frequência de 

saída fiquem localizados na altura entre os ombros e 

quadris das pessoas envolvidas nesse processo, 

facilitando a retirada de material. 

Como trabalho futuro, pretende-se auxiliar 

a organização, objeto do presente estudo, nas 

implementações das melhorias sugeridas, bem como 

monitorar os resultados obtidos com essas 

mudanças. 
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Resumo: Com a globalização e o mercado atual, as organizações enfrentam dificuldades para  se diferenciar 

dos concorrentes. O recurso conhecimento direciona ao desempenho dos processos e de gestão e por isto pode 

alinhar as estratégias do negócio e manufatura, no desenvolvimento de processos e produtos competitivos . A 

visão manufatura é um elemento chave na criação e aquisição de recursos, além do desenvolvimento de 

capacitações e competências. O objetivo deste estudo é demonstrar como é utilizado o conhecimento em 

diferentes tarefas em um departamento de Engenharia de Manufatura de uma montadora a utomobilística 

localizada no Sudeste de Goiás. Para isto foi feito uma abordagem qualitativa a partir de um estudo de caso 

através de análise documental referente a descrições de cargos e das atividades dos funcionários do 

departamento de Engenharia de Manufatura, disponibilizados pela montadora de veículos pesquisada. No 

departamento de Engenharia de Manufatura da montadora de veículos do sudeste goiano, o conhecimento em 

diferentes áreas como Administração de Empresas e nas Engenharia de Produção, Mecânica e Elétrica, 

contribuem com as tarefas necessárias que direcionam a organização ao desenvolvimento e as estratégias. 

Identifica-se que o conhecimento e a manufatura possuem uma intervenção estratégica na organização. A busca 

do bom resultado estratégico através de diferentes áreas do conhecimento depende de experiência s, valores e 

desenvolvimento que os funcionários estão envolvidos.  

 
Palavras-chave: Conhecimento. Engenharia de Manufatura. Estratégia . Integração. 
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INTRODUÇÃO 

Com a globalização no mercado atual, as 

organizações enfrentam diferentes dificuldades para 

se diferenciar dos concorrentes não havendo assim 

espaço para sistemas ineficientes. A busca por 

otimização baseado em recursos financeiros, 

produtivos e conhecimento são determinantes para 

o alcance de vantagens competitivas almejadas 

pelas organizações (BORHO, NETO e LIMA, 

2012).  

O conhecimento é um recurso base para a 

construção de capacitações organizacionais que 

direcionam ao desempenho dos processos e de 

gestão (BORHO, NETO e LIMA, 2012). 

Relacionado a isto, Davenpor e Prusak (1998), 

Lytras e Pouloudi (2006) destacam a importância 

do desenvolvimento de uma cultura organizacional 

que motive a troca de informação para o  

desenvolvimento das pessoas, processos e produtos. 

No entanto, o conhecimento é um recurso que pode 

alinhar as estratégias do negócio e manufatura, no  

 

 

 

desenvolvimento de processos e produtos 

competitivos (WHEELWRIGHT e HAYES, 1985). 

A visão manufatura é um elemento chave na 

criação e aquisição de recursos, além do 

desenvolvimento de capacitações e competências , 

pois integra os conceitos de missão, objetivos e 

estratégias organizacionais definindo assim as 

competências e conhecimentos a serem 

desenvolvidos (BORHO, NETO e LIMA, 2012). 

Assim, a estratégia de manufatura deve estar 

integrada com a organização como um todo 

envolvendo recursos, capacitações e conhecimento  

na busca de melhores processos e produtos que 

direcionam a competitiv idade de mercado (HAYES 

e PISANO, 1994). 

A gestão do conhecimento em uma organização 

e a integração com os processos produtivos são 

temas de referência relacionados à estratégia de 

manufatura. Neste sentido, o objetivo principal 

deste estudo é demonstrar a utilização de 

conhecimento em uma determinada ativ idade 

realizada pelo departamento de Engenharia de 

Manufatura de uma montadora automobilística 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 723



localizada no Sudeste de Goiás. Os profissionais da 

manufatura devem estar integrados com a 

organização na contribuição de conhecimento 

direcionados as estratégias organizacionais.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Gestão do Conhecimento 

Neto (2005) em seu estudo sobre a gestão do 

conhecimento nas organizações, afirma ser 

fundamental a discussão sobre os conceitos e 

fatores da competitividade organizacional em 

relação a informação e conhecimento. Es tas 

definições segundo o autor são primord iais para as 

discussões sobre a gestão do conhecimento e 

informação.  

Relacionado a isto, Santiago Jr. (2004) afirma 

que as organizações devem compreender que o 

conhecimento se tornou um ativo mais relevante e 

indispensável, pois trata-se da principal matéria 

prima que todos os profissionais trabalham. A inda 

segundo Santiago Jr. (2004, p. 22) “a partir deste 

entendimento, é possível observar o quanto ele é 

mais valioso e poderoso que qualquer outro ativo 

físico ou financeiro”. A gestão do conhecimento é 

universal, compreende o processo de aprendizado 

individual e organizacional. Além disto, as 

estratégias e investimentos na área podem de fato 

“aumentar a capacidade de gerar, difundir e 

armazenar conhecimento de valor para as empresas 

e para o país” (TERRA, 2005, p. 5).  

Neste sentido, para Davenport; Prusak (1998, 

p.6) conhecimento é a experiência, valores, 

informação e insights, “a qual proporciona uma 

estrutura para a avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações. Ele tem origem e é 

aplicado na mente dos conhecedores”. Os dados se 

transformam em informação, o que gera o  

conhecimento, agregando assim valor de d iversas 

maneiras. O conhecimento, no entanto é a soma de 

experiências de uma pessoa ou organização.  

A informação e conhecimento nas organizações 

precisam ser administrados. A gestão de 

conhecimentos trabalha a cultura organizacional e a 

comunicação em ambientes organizacionais 

proporcionando a geração de valor e ideias para a 

solução de problemas e elaboração de produtos e 

serviços e no desenvolvimento de at ividades e 

tarefas cotidianas (VALENTIM, 2014).  

Para Valentim (2014) a gestão do 

conhecimento trata-se de fluxos informais do 

ambiente organizacional, o que não está 

explicitado, formalizado ou sistematizado como: 

cultura, comunicação, comportamento, 

aprendizagem, valores, práticas e outros. Para o  

autor, a gestão do conhecimento tem como objeto o  

conhecimento tácito e as atividades base são melhor 

detalhadas abaixo:  

 Mapear e reconhecer fluxos informais;  

 Desenvolver a cultura organizacional 

positiva em relação ao  

compartilhamento/socialização de 

conhecimento; 

 Proporcionar a comunicação informacional 

de forma eficiente, utilizando tecnologias 

de informação e comunicação; 

 Criar espaços criativos dentro da 

corporação;  

 Desenvolver competências e habilidades 

voltadas ao negócio da organização;  

 Criar mecanis mos de captação do 

conhecimento, gerado por diferentes 

pessoas da organização;  

 Desenvolver sistemas corporativos de 

diferentes naturezas, visando o 

compartilhamento e uso de conhecimento;  

 Fixar normas e padrões de sistematização  

de conhecimento;  

 Retroalimentar o ciclo.  

A gestão do conhecimento ma ximiza a 

utilidade e a contribuição dos recursos e 

capacidades de informação de uma organização  

para que alcancem objetivos  e metas 

organizacionais. A gestão do conhecimento tem a 

concepção da estratégia organizacional, estrutura, 

processos e sistemas para que as organizações 

utilizem para criar valor ao público de interesse, 

como proprietários, funcionários, clientes e 

sociedade (CHOO 2002). 

Acima de tudo Terra (2005, p. 4-5) reconhece 

que o capital humano formado por valores, normas 

individuais e organizacionais, além de 

competências e habilidades é a “mola propulsora” 

para geração de conhecimentos e geração de valor 

as organizações. A abertura efetiva para a 

comunicação, aprendizado e “tecnologia gerencial” 

expressa práticas de estratégia de gestão de 

conhecimento além de ser necessária de boa medida 

e alcance para qualquer organização.  

 

2.2. Gestão de Conhecimento na Manufatura 

 

Borho, Neto e Lima (2012, p. 247) apresentam 

um estudo do qual abordam o processo de 

identificação de alguns elementos crít icos para a 

gestão do conhecimento e propõe “um conjunto de 

ações de gestão do conhecimento, observando a 

coerência requerida entre as estratégias de 

manufatura e tecnológica”. Os autores apresentam 

os elementos conceituais sobre a contribuição do 

recurso conhecimento para a estratégia de 

manufatura. Os recursos são fontes de vantagem 

competitiva para as organizações, formam 
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capacitações através dos processos organizacionais 

de gestão.  

Neste sentido, os recursos são mobilizados 

contribuindo para o desenvolvimento de 

competências organizacionais através de valor 

percebido pelos clientes, sustentabilidade do valor e 

valor de mobilidade, conforme apontam Mills, 

Platts e Bourne (2003) disposto no estudo de 

Borho, Neto e Lima (2012). O termo competência, 

portanto, constitui uma peça importante para o 

processo de realização da estratégia de um negócio.  

Relacionado a isto, a estratégia de negócio e 

manufatura devem estar integradas. A partir desta 

visão o desenvolvimento de capacitações , 

competências e consequentemente o conhecimento 

são elementos chave para que uma organização seja 

competitiva no mercado (BORHO, NETO e LIMA, 

2012). Para Hayes e Pisano (1994) a estratégia de 

manufatura deve estar integrada à o rganização  

como um todo desenvolvendo capacitações, e 

contribuindo com a estratégia do negócio. O 

recurso conhecimento integrado aos processos 

organizacionais em busca de competit ividade pode 

ser demonstrado pela Fig. 1, disponível no trabalho 

de Borho, Neto e Lima (2012) a partir de Maslen e 

Platts (1997). 

 

Figura 1. Visão de Manufatura 

 
Fonte: Borho, Neto e Lima (2012) a partir de 

Maslen e Platts (1997) 

 

O conhecimento e a manufatura possuem uma 

intervenção estratégica nas organizações. O 

processamento de dados em informações e desta em 

conhecimento depende de experiências, valo res e o 

ambiente cultural em que as pessoas estão 

envolvidas. “A gestão do recurso conhecimento não 

é especificamente gerenciar o conhecimento em si, 

mas criar um ambiente no qual o conhecimento 

possa ser mobilizado e utilizado” (BORHO, NETO 

e LIMA, 2012, p. 253, 254).  

 

3. METODOLOGIA 

 

Visando atingir o objetivo proposto, o presente 

trabalho apresenta um estudo de caso e demonstra 

como é distribuída a utilização de conhecimento em 

diferentes tarefas em um departamento de 

Engenharia de Manufatura de uma montadora 

automobilística localizada no Sudeste de Goiás. O 

estudo de caso é apropriado para investigar 

fenômenos in loco, e acontecimentos reais que 

tornam as características de um estudo evidentes. 

Sendo assim é a investigação dentro de um contexto  

da vida real em que os limites entre fenômeno e 

contexto são bem claros (YIN, 2015).  

O estudo foi de caráter exp loratório  e natureza 

descritiva. Para Gil, (2012) a pesquisa exploratória 

proporciona uma visão geral do caso estudado 

aproximando-se assim de determinado fato. Para 

Malhotra (2011) a pesquisa descritiva estabelece 

relações com u m determinado fenômeno sendo 

possível descrevê-los proporcionando uma visão 

especifica de algum problema.  

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, 

pois pode proporcionar uma visão e compreensão 

melhor do problema em que a coleta de dados é 

analisada de forma interpretativa possibilitando 

uma aproximação da fonte de coleta de dados 

(MALHOTRA, 2011). Neste sentido, a pesquisa 

constitui um estudo de caso único com abordagem 

descritivo qualitativa.  

Para análise de dados foi realizada a análise 

documental. Os documentos analisados são as 

descrições de cargos e das atividades  relacionados 

ao conhecimento dos funcionários do departamento 

de Engenharia de Manufatura, disponibilizados pela 

montadora de veículos pesquisada. Para Yin (2015) 

o uso de documentos colabora e valoriza as 

evidências, provenientes de uma determinada fonte.  

Assim, será apresentado através da 

documentação, a fonte de evidências e informações 

possibilitando demonstrar como é distribuída a 

utilização de conhecimento em diferentes tarefas 

em um departamento de Engenharia de Manufatura 

de uma montadora automobilística localizada no 

Sudeste de Goiás. 

 

 

4. RESULATDOS E DISCUSSÕES 

 

O departamento de Engenharia de Manufatura 

da empresa automobilística no sudeste de Goiás é 

composto por profissionais com sólida formação  

técnica e especialização em d iferentes áreas do 
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conhecimento, como Administração de Empresas e 

nas Engenharia de Produção, Mecânica e Elétrica. 

A Fig. 2 demonstra o organograma com as 

formações acadêmicas do setor de Engenharia da 

organização.  

Figura 2. Organograma com as formações 

acadêmicas. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

A Manufatura dentro de uma montadora 

automobilística é responsável por preparar o  

ambiente fabril para recepção de novas plataformas 

de veículos, em todas suas subáreas (montagem de 

motores, montagem de veículos, solda de 

carrocerias e pintura de carrocerias/peças plásticas); 

aperfeiçoar processos existentes através da 

implementação de equipamentos; alterar sequência 

de montagem, de solda e de pintura em folhas de 

processo; gerir insumos de utilidades (Energia 

elétrica, Gás GLP e Água Industrial) e ainda 

estudar possibilidades de otimização do processo 

industrial e consequentemente diminuir o  C-FAB 

(custo de fabricação do veiculo). 

A equipe de engenharia responsável pela 

subárea da montagem de motores possui entre as 

suas atribuições, a de projetar a linha de montagem 

dos motores gasolina e diesel, que necessariamente 

corresponde a projetar o comprimento do 

transportador de piso; especificar equipamentos 

para lavagem das peças e equipamentos para teste 

de motores. O time de engenheiros da subárea de 

montagem de veículos é responsável por 

desenvolver o projeto da linha de arraste de 

veículos, quantificar e especificar as Special Tool´s 

necessárias para montagem de todos os itens 

agregados ao veículo e dimensionar alinhadores de 

veículo. Na subárea de solda de carrocerias também 

denominado de Body-Shop, a incumbência dos 

engenheiros é a especificação de máquinas de solda 

ponto das carrocerias, JIG´s de solda, dentre outras 

atividades. 

Conforme observado por Terra (2005), o 

conhecimento é universal e compreende o processo 

de aprendizagem individual e organizacional. Neste 

sentido é relevante ressaltar o imbricamento de 

sugestões e conhecimentos entre os profissionais da 

Engenharia de Manufatura, os quais a redução de 

investimentos no projeto de um novo modelo de 

automóvel. Para a instalação da nova linha de solda 

no Body-Shop do automóvel Y, havia a necessidade 

de readequação do layout, onde a atual linha de 

solda do modelo X deveria ser reposicionada para 

entrada do modelo  Y. Tal mudança de linha 

propiciaria ganhos na cadeia logística de 

abastecimento de peças durante o regime de solda 

dos veículos.  

Para o  deslocamento da respectiva linha de 

solda, a qual é caracterizada por uma armação  

intertravada por vigas “I” de 8” com as dimensões 

12 mts de largura x 30 metros de comprimento x 6 

metros de altura e que suporta 60 

transformadores/pinças de solda de 343 kg cada. 

Seria necessário 60 d ias para desmontagem e 

remontagem de toda linha no seu novo layout 

futuro. O time da Engenharia de Manufatura 

conseguiu reduzir este prazo  para 5 d ias utilizando 

outra solução que consistiu na utilização das 

“tartarugas de transporte”. As Fig. 3 e Fig. 4, 

representam uma das varias tartarugas utilizadas 

para transportar a estrutura de vigas “I” na linha de 

solda da montadora.  

 

Figura 3. Tartaruga utilizada para transporte da 

solda de carroceria. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017)  
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Figura 4. Linha de solda da carroceria 

 
Fonte: Arquivos Engenharia de Manufatura 

(2017) 

 
Assim de acordo com Borho, Neto e Lima 

(2012, p. 247), observamos a estratégia de uma 

Engenharia de Manufatura ao combinar a gestão do 

conhecimento na implantação de uma nova linha de 

montagem/soldagem com estratégia organizacional 

na potencialização de tempo e de outros recursos 

como mão de obra e diversos tipos de materiais que 

seriam utilizados se não houvesse tido tal estratégia. 

Ressalta-se ainda a união do conhecimento da 

equipe para a implantação da linha Y, associado 

com a troca de expert ises entre os integrantes do 

respectivo projeto.  A combinação do conhecimento 

previamente adquirido ao longo do 

desenvolvimento de atividades semelhantes, 

desempenhadas no dia a dia, também foram fator 

chave para que o deslocamento da linha X fosse 

concluída com êxito.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da integração dos processos 

produtivos, os profissionais da manufatura também 

devem estar integrados com a organização, na 

busca e na contribuição de conhecimento em 

direção às estratégias organizacionais. A  gestão do 

recurso conhecimento é de fundamental 

importância para o desenvolvimento organizacional 

como um todo e para o desenvolvimento da 

manufatura.  

No departamento de Engenharia de Manufatura 

da montadora de veículos do sudeste goiano, o 

conhecimento em d iferentes áreas como 

Administração de Empresas e nas Engenharia de 

Produção, Mecânica e Elétrica, contribuem com as 

tarefas necessárias que direcionam a organização ao  

desenvolvimento e as estratégias. Conforme 

abordado neste trabalho, a Manufatura dentro de 

uma montadora automobilística é responsável por 

preparar o ambiente fabril para recepção de novas 

plataformas de veículos, em todas suas subáreas; 

aperfeiçoar processos existentes através da 

implementação de equipamentos; alterar sequência 

de montagem em folhas de processo; gerir insumos 

de utilidades (Energia elétrica, Gás GLP e Água 

Industrial) e ainda estudar possibilidades de 

otimização do processo industrial e  

consequentemente diminuir o C-FAB (custo de 

fabricação do veiculo). 

A partir das discussões realizadas neste estudo, 

é possível identificar como é utilizado o 

conhecimento nas diferentes tarefas em um 

departamento de Engenharia de Manufatura da 

montadora de veículos no sudeste goiano. 

Identifica-se que o conhecimento e a manufatura 

possuem uma intervenção estratégica na 

organização. A  busca do bom resultado estratégico 

através de diferentes áreas do conhecimento 

depende de experiências, valores e 

desenvolvimento que os funcionários estão 

envolvidos.  
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Resumo: O objetivo deste texto é abordar o acidente com o material radioativo Césio 137 em Goiânia, em 1987, 

como um expressivo desastre que gerou memórias e traumas para os habitantes do lugar, pois, suas 

consequências desestruturaram diferentes aspectos da experiência social. O artista goiano, Siron Franco, 

produziu a Série Césio 137, vasto conjunto de desenhos e pinturas, que narram as experiências e situações 

vividas por aqueles atingidos pela radiação. Recorremos como método à análise iconográfica e iconológica de 

uma imagem dessa Série, da tela intitulada Rua 57, em diálogo com a semiótica, pois temos interesse pelos 

símbolos e signos nas representações de Siron Franco. As produções artísticas relacionadas ao desastre com o 

Césio 137 possibilitam a memorização e a rememoração dessa história traumática que atingiu várias esferas da 

vida social. Os desenhos e pinturas de Siron Franco guardam traços e vestígios do ocorrido, pelos quais 

rememoramos o passado traumático vivenciado, trinta anos após o desastre; as memórias e celebrações são 

marcadas pela continuidade das consequências da tragédia.  

 

Palavras-chave: Goiânia, Memória, Trauma, Imagem e História 

 

 

                                                 
1 Este texto é um recorte da dissertação de mestrado “A Série Césio 137- Goiânia, Rua 57, de Siron Franco: o 

uso da imagem na compreensão histórica”, realizada sob a orientação do Prof. Dr. Valdeci Rezende Borges, com 

apoio financeiro de bolsa FAPEG, defendida em agosto de 2017 no Programa de Pós-graduação em História – 

Mestrado Profissional: História, Cultura e Formação de Professores, da Universidade Federal de Goiás/Regional 

Catalão, Unidade Acadêmica Especial de História de Ciências Sociais.  

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 729



1 . INTRODUÇÃO 
 
As cidades são espaços de diversas 

experiências humanas, de múltiplos eventos e 

situações que marcam e influenciam a construção 

da identidade social de seus moradores. Nas cidades 

as quais vivenciaram algum tipo de acidente, 

tragédia e desastres coletivos, existem marcas e 

consequências, explícitas e implícitas, conscientes e 

inconscientes, silenciadas e manipuladas, materiais 

e subjetivas, cravadas em seus habitantes e que 

figuram e constituem o imaginário social. Em uma 

pesquisa e reflexão, não considerar tais eventos 

traumáticos é negligenciar aspectos relevantes da 

história da cidade e de seus moradores. Na 

perspectiva antropológica, as catástrofes fazem 

parte da construção da história social.  

Muitas descrições do evento traumático 

ocorrido em Goiânia situam-no da seguinte forma: 

no prédio entre as avenidas Paranaíba e Tocantins, 

Setor Central, funcionava uma clínica de 

radioterapia - Instituto Goiano de Radiologia (IGR). 

Em 1984, o imóvel foi vendido a uma clínica. No 

entanto, durante o processo de translado deixou no 

local, abandonados, equipamentos hospitalares que 

não foram armazenados de maneira adequada. Na 

ocasião, iniciaram a demolição do prédio, porém 

esta demolição não foi finalizada. Durante dois 

anos, de 1985 a 1987, o lugar encontrava-se em 

situação de abandono e degradação e entre os 

escombros estava o aparelho de Raios-X contendo a 

cápsula com material radioativo, Césio 137.  

De acordo com Chaves (1998, p. 10) dois 

moradores da cidade de Goiânia, Roberto Santos 

Alves e Wagner Mota Pereira, ao encontrar o 

aparelho, consideraram que poderiam ganhar 

dinheiro negociando o objeto como sucata em 

algum ferro velho. A cápsula foi desmontada e a 

fascinação pela cor e o brilho do material radioativo 

fez com que esse fosse repassado para outras 

pessoas. Assim a contaminação atingiu grande 

dimensão e destaque, adquirindo o status de maior 

tragédia envolvendo material radioativo no Brasil e, 

por sua vez, a maior contaminação fora dos 

“muros” de usinas nucleares no mundo.  

Ao completar 30 anos do ocorrido 

consideramos importante alavancar algumas 

considerações sobre as comemorações, celebrações 

e rememorações desse desastre coletivo, pois, 

entendemos que essas práticas estão relacionadas 

aos significados os quais no tempo constroem os 

seres humanos acerca de um evento trágico, na 

tentativa de entender a pertinência do acesso à 

memória do desastre em Goiânia de 1987. De 

acordo com a antropologia, a celebração de datas 

pós-tragédia ou sua rememoração figuram no 

campo dos rituais, sendo parte de uma cerimônia 

coletiva e simboliza a passagem, experiência, 

superação ou não de grupos que se reestabelecem 

após sua desestruturação social, além de legitimar o 

pertencimento dos indivíduos ao ocorrido, 

expressar o orgulho e a satisfação de sobreviver; 

celebrar é renascer, é continuar (SILVA, 2010, p.2).  

A prática de rememorar nos permite 

perceber as marcas do passado e os significados 

construídos acerca do desastre ao longo do tempo. 

Com isso, em comunidades que experimentam 

situações de tragédias coletivas, conforme o passar 

do tempo, nos aniversários do sucedido, seus 

grupos muitas vezes o celebram por meio de 

eventos, práticas coletivas solenes. Essas ações 

facilitam a atualização do passado no presente, 

além de possibilitarem a busca de alguma 

estabilidade e segurança para o futuro.  

Não nos deteremos em apresentar aqui 

quais foram as diversas maneiras que os goianos 

escolheram para rememorar o desastre ocorrido ano 

após ano e para lidar com o trauma por ele 

produzido, mas é interessante enumerar e realizar 

alguns apontamentos acerca de solenidades ao 

longo de quase três décadas, visto que, as 

celebrações de aniversário do acidente com o Césio 

em Goiás explicitam sua presença e suas marcas no 

comportamento coletivo, além de apresentarem 

diálogos expressivos com as representações 

imagéticas da Série Césio 137, de Siron Franco, 

justificando assim, a busca pertinente do acesso à 

memória e da possibilidade de recordação por meio 

dessas imagens.  

 Os primeiros aniversários do desastre em 

Goiânia foram marcados por rituais religiosos, 

como missas, além da fundação do Instituto Leide 

das Neves, e debates acadêmicos relacionados à 

área da saúde, como mesas redondas e simpósios 

promovidos pelas universidades da capital (SILVA, 

2010, p. 4). Ainda recentemente a sociedade tentava 

entender as complexidades da radiação e as 

responsabilidades dos órgãos públicos. A cada 

passagem pelo mês de setembro as rememorações 

da tragédia afirmavam o poder de destruição da 

radiação e os desmazelos das políticas públicas.  

 Sentimentos de medo, angústias, 

desamparo e de continuidade da tragédia, podem 

ser compreendidos nas ações coletivas, em seus 

rituais de passagens, como as datas comemorativas. 

No caso de Goiânia, não são comemorações por 

desafios vencidos, ou celebrações que expressam 

superações: são vozes que dão continuidade ao 

acidente, devido suas consequências. Já no décimo 

aniversário do desastre a inauguração Depósito 

Definitivo de Rejeitos Radioativos e a abertura do 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-

Oeste, em Abadia de Goiás, (SILVA, 2010, p. 4), 

foram tentativas de superação e de rememoração. 

Ancorados nessas conquistas, ou seja, nessas 

inaugurações, os habitantes da capital poderiam, 

afinal, enxergar a página que vira e a vida que 

segue.  

 Com relação aos lugares de memórias 

(NORA, 1993, p. 12-15), objetos simbólicos como 
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as comemorações, os rituais religiosos, as festas, os 

mais diversos registros das produções escritas e 

imagéticas, as expressões verbais, as associações 

diversas, dentre outros materiais e instituições, são 

operações, marcos, rituais e entidades que garantem 

a conservação e perpetuação da lembrança do 

desastre passado ao materializarem as memórias 

acerca do ocorrido.   

 Vinte anos após o acidente têm-se notícias 

de grupos de pessoas que se associaram e lutaram 

para serem reconhecidos como vítimas do Césio 

137, como, por exemplo, grupos de trabalhadores 

atuantes no transporte dos rejeitos radioativos que 

reivindicaram assistência médica, mas que, no 

entanto, foram excluídos e oprimidos, sendo suas 

histórias consideradas “mistificações” por peritos 

nucleares e chefes de Estado, os quais, ainda 

criaram ações que desautorizaram novos 

testemunhos ou vítimas da radiação (SILVA, 2010, 

p.10). Tais ações procuraram tornar invisíveis as 

demandas e os problemas nas vidas dessas pessoas, 

além das vidas de seus filhos e netos, ao buscarem 

silenciá-los. “Estas múltiplas vozes apontam para a 

existência de uma memória traumática que tece as 

comemorações e caracteriza parte dos rituais de 

Goiânia como ‘aniversário com o desastre’” 

(SILVA, 2010, p.5, grifos da autora). 

 Existe uma demarcação cronológica linear 

do acidente com o Césio 137, “tempo dramático”, 

que tem início com o rompimento da cápsula de 

Césio 137 e finalização com o depósito dos rejeitos 

em 1989. No entanto, o evento, ou seja, o desastre, 

não se esgotou; o “tempo dramático” do ocorrido 

em Goiânia não foi finalizado, não fechou. Os 

efeitos em Goiânia ainda estão presentes no corpo 

das vítimas, em suas lembranças, nos processos 

judiciais e nas lutas por reconhecimento de novas 

vítimas (VIEIRA, 2010, p.5). 

Siron Franco, por meio da Série Césio 137, 

manifesta um desejo de pertencimento a ela, 

representando aspectos diversos da tragédia e, por 

meio de símbolos, apresentando sua compreensão 

do acidente, ou melhor, do grave desastre. Por isso, 

diante de tais colocações, percebemos a 

complexidade de um processo de rememoração do 

passado traumático com o Césio 137, e a 

possibilidade de, no futuro, as vozes desses grupos 

não estarem mais presentes nos meses de setembro 

em jornais que cobrem os acontecimentos do dia. 

No entanto, a história com as vozes das vítimas e 

suas marcas, assim como as problemáticas da 

tragédia, e suas consequências, estão presentes nas 

produções imagéticas de Siron Franco, da Série 

Césio 137, em especifico, e em outras produções 

avulsas acerca do ocorrido. Suas representações, 

suas imagens, são meios de acesso à memória. 

Rememorar a história desses grupos que foram 

afetados e silenciados pelas autoridades 

responsáveis, oprimidos pela discriminação e falta 

de informação sobre o assunto, e negligenciados 

pelas novas gerações que anseiam pelo 

esquecimento do trauma, indica a complexidade e 

densidade da questão.  

Nessa perspectiva é que ressaltamos a 

pertinência das ações artísticas de Siron Franco, que 

através de seu protagonismo, evoca o direito à 

memória coletiva por meio de suas ações e 

representações artísticas. Siron Franco, apesar de 

ter nascido na cidade de Goiás, tinha uma relação 

identitária e de pertencimento com o lugar do 

acidente e com as pessoas que ali habitavam, pois 

passou grande parte de sua vida em Goiânia e, mais 

do que isso, morou durante 22 anos no Bairro 

Popular, onde ocorreu a contaminação tendo 

conhecido grande parte de seus habitantes. Ali, 

naquela situação de tragédia, com as vidas de 

muitos afetadas, o artista recorreu à arte vendo-a 

como uma possibilidade de expor o ocorrido, bem 

como de denunciar as negligências e cobrar 

posicionamentos políticos. E, ainda: “Na série 

Césio, o artista reviu toda a sua abordagem da arte, 

abordando várias técnicas e preocupações que 

caracterizavam suas produções anteriores” 

(BARREIRO; BLANCO, 1998, p.13).  

 

2 . METODOLOGIA 
 

 Entre tantas imagens, que constituem a 

Série Césio 137, a escolha da tela Rua 57 para 

análise e leitura neste artigo, nos direciona para 

questões e consequências do desastre radioativo 

para a cidade, uma vez que casas, ruas e árvores 

atingidas por seus vestígios nucleares foram 

representados pelo artista possibilitando reflexões 

acerca dos espaços, da natureza e tudo aquilo ao 

redor. O universo da imagem tem despertado 

interesses no campo da História e da Antropologia. 

Com isso, dentro das diversas possibilidades de 

métodos, muitas contribuições vêm sendo dispostas 

para a compreensão e interpretação das imagens. 

Assim, recorremos ao método sistemático 

organizado por Erwin Panofsky (1992) no que se 

refere à análise iconográfica e iconológica das 

imagens em diálogo com a semiótica, pois temos 

interesse pelos símbolos e signos nas 

representações de Siron Franco. 

Podemos, então, entender que, segundo 

Panofsky (1992, p. 53-54), “a iconografia é um 

ramo da história da arte que trata do tema ou 

mensagem das obras de arte em contraposição à sua 

forma”. Iconografia que se encontra inserida no 

método interpretativo de Panofsky, pois de acordo 

com o autor, o quesito básico para um método 

interpretativo é “uma correta análise iconográfica”, 

essa entendida como descrição da imagem. 

Continuando aquilo já dito o autor afirma que “a 

iconografia é, portanto, a descrição e classificação 

das imagens” (PANOFSKY, 1992, p. 53-54). 

Conforme esta teoria, “Ao fazer este 

trabalho, a iconografia é de auxílio incalculável 
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para o estabelecimento de datas, origens e, às vezes, 

autenticidade e fornece as bases necessárias para 

quaisquer interpretações ulteriores” (PANOFSKY, 

1992, p.53). Não obstante, é preciso dizer que o 

autor adverte que a análise iconográfica não é 

sozinha capaz de elaborar a interpretação da 

imagem, ou seja, “a iconografia considera apenas 

uma parte de todos esses elementos que constituem 

o conteúdo intrínseco de uma obra de arte e que 

precisam tornar-se explícitos se quiser que essa 

percepção desse conteúdo venha a ser articulada e 

comunicável” (PANOFSKY, 1992, p.53-54).  

Queremos evidenciar com tal proposição que a 

iconografia está para a descrição da imagem assim 

como a iconologia busca sua interpretação, ou seja, 

ambas são indissociáveis; isso corresponde ao 

método de Panofsky (1992). A iconologia abraça a 

identificação dos motivos artísticos, a análise das 

imagens, alegorias e histórias.  

Entendemos que a percepção dos motivos 

artísticos constitui a descrição pré-iconográfica; o 

mundo das imagens, estórias e alegorias refere-se à 

análise iconográfica, e o conteúdo e os “valores 

simbólicos” alcançam a interpretação iconológica 

(PANOFSKY, 1992, p.57). 

 

3 . DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Dessa maneira adentramos às imagens a 

partir dos elementos representados e que compõem 

paisagem da Rua 57. Notamos que o artista 

explorou formas facilmente reconhecidas pelo 

espectador. Em sua iconografia estão elementos que 

compõem a paisagem cotidiana da capital como 

casas, árvores, terra e animais.  

 

Siron Franco. Rua 57, 1987. 40 x 60 cm. 

Guache sobre papel 

 

 

 

 

Fonte: Galeria Clima. Disponível em: 

<http://www.galeriaclima.com.br/portu/comercio.as

p?flg_Lingua=1&cod_Artista=98&cod_Serie=85#>

. 

Oliveira (2013, p.158, grifo do autor), 

refletindo sobre as telas da Série Césio 137, afirma:  

 
O quadro Rua 57 transmite uma sensação de 

melancolia, ao esboçar uma casa vazia, 

despojada de seus moradores e de seus 

pertences. Além disso, há um predomínio de 

cores sombrias, o preto, o marrom e o 

vermelho escuro, contrastando com o brilho 

prata-azulado da radioatividade. Há uma nítida 

obscuridade na figura, uma indistinção da 

“casa” em relação ao meio circundante.  

 

 Rua 57, também remetem ao 

acontecimento e às consequências do acidente na 

vida daqueles moradores, como a separação entre as 

pessoas e suas casas, o afastamento de seus bens e 

pertences, que são “referências simbólicas da 

memória”. Muitos sentimentos podem ser 

provocados porque o lar é um lugar de referência 

primordial, que temos, significando um “porto-

seguro”; é o lugar para onde voltamos ao final do 

dia, onde nos abrigamos dos infortúnios do mundo 

exterior, onde tecemos, guardamos e preservamos 

nossas relações íntimas, a história de nossa vida e 

família; é o espaço onde estão todos aqueles que 

nos cercam em nossas relações cotidianas mais 

imediatas, principalmente, nos dando o sentimento 

de segurança, possibilitando-nos sentir abrigados 

(OLIVEIRA, 2013, p. 158).  

 Recorrendo às várias possibilidades de 

interpretação da simbologia da casa, notamos o 

quanto é intensa a relação do ser humano com ela, 

estando colocada no alto do patamar daquilo que 

lhes é mais importante; “como a cidade, como o 

templo, a casa está no centro do mundo, ela é a 

imagem do universo” (CHEVALIER; 

GHEERHBRAINT, 2006, p. 196). Na descrição de 

sua simbologia ainda encontramos: “A casa é 

também um símbolo feminino, com o sentido de 

refúgio, de mãe, de proteção, de seio maternal” 

(CHEVALIER; GHEERHBRAINT, 2006, p. 196). 

 Assim, ao observar a casa da tela Rua 57, 

pensamos sobre esse lugar como símbolo de 

proteção, o aconchego, mas, após o acidente ou 

desastre, as casas daquela rua tornaram-se, então, 

desoladas e desoladoras. A iluminação, por não 

estar a casa habitada e movimentada pelas práticas 

cotidianas domésticas, referencia o perigo pela 

presença da radiação, do brilho encantador mas 

letal que, muitas vezes, foi relatado por tantas 

testemunhas. Ou seja, a casa não é mais o porto 

seguro, lugar de luz e vida. No acidente com o 

Césio 137, ficou evidente nos relatos, e até em 

outras representações sobre o acidente, como por 

exemplo, no filme Pesadelo de Goiânia, que a casa, 

juntamente com o Ferro-Velho onde a cápsula foi 

aberta é que foram os cenários protagonistas da 

tragédia. 

 Se na perspectiva da psicanálise “O 

exterior da casa é a máscara ou a aparência do 

homem” (CHEVALIER; GHEERHBRAINT, 2006, 

p. 196), ao observar a casa representada por Siron 

Franco, notamos que o artista faz a figuração de um 

edifício simples, moradia de gente de poucos 

recursos econômicos. Assim, podemos nos referir a 

tal casa de moradores modestos. Ainda nessa 

simplicidade representada pelo artista, a casa sem 

muitos detalhes, chamando a atenção do espectador 

para seus elementos, como a janela e as portas, e 

por sua vez tem forte expressividade, pois é 
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composta também por elementos simbólicos que 

não podem ser desprezados. 

 A única janela representada é quadrada e 

preenchida pelo branco, causando dessa maneira a 

sensação de iluminação, iluminação azulada que 

vem de seu interior, já contaminado. Essa 

representação se torna instigante ao espectador, 

pois construída ao contrário de nossas referências 

quanto à finalidade da janela em uma casa, que, de 

maneira geral, tem a função de favorecer que a luz 

externa ilumine o ambiente. Entretanto, a pintura 

Rua 57, propôs o contrário: a luz vem do interior da 

casa, um brilho que vem de dentro da residência e 

que sai pela janela ilumina a imagem.  

A paisagem edificada pelo artista também 

é constituída por elementos da natureza, como 

árvores e animais. As árvores foram representadas 

na frente e ao fundo da casa; usando a cor branca e 

o tom laranja, o artista cria representações simples, 

mas que ocupam, consideravelmente, o espaço 

pictórico. Essas figuras também brilham como o 

interior da casa, chamando a atenção para a 

complexidade e extensão da contaminação pela 

radiação, tão poderosa e devastadora, não limitada 

apenas àqueles que tiveram contato direto com ela, 

mas sim, em tudo que está em sua volta. E, assim 

também se refere e figura os animais presentes. 

 No caso da tela Rua 57, aparecem duas 

figuras de animais; a primeira delas, em primeiro 

plano, é destacada pelo jogo de sombra que o artista 

faz entre o preto e o laranja. O animal parece 

indefinido, em consonância com uma característica 

marcante de Siron Franco ao representar figuras 

deformadas ou incompletas. Poderia ser uma anta 

ou até mesmo um porco (figuras também já 

exploradas pelo artista). 

Já o segundo animal, representado ao 

fundo da imagem, pode remeter à figura de um 

cachorro, pois conta apenas com sombreado e com 

o animal pela metade, não de corpo inteiro, sem 

detalhes e complexidades de formas. Essa paisagem 

muito contribuiu para a construção do 

conhecimento acerca do acidente, como ao tratar, 

por exemplo, de aspectos que reportam à 

contaminação no Bairro Popular, de Goiânia, a qual 

atingiu, além da vida humana, as “criações”, os 

animais domésticos, tanto os de estimação quanto 

os animais de quintal criados para os fins 

alimentícios, como porcos e galinhas.  

Outra figura importante na pintura Rua 57 

é a forma piramidal ou triangular, também presente 

em várias outras produções da Série Césio 137 na 

cor de terra, que remete ao processo de 

descontaminação do território, do local. Em outras 

imagens da Série Césio137 as mesmas formas são 

representadas. A descontaminação dos lugares 

atingidos foi um processo traumático para todos os 

envolvidos e vizinhos da tragédia, uma vez que 

tiveram de sair de suas casas, abandonar seus 

objetos, pertences, animais; enfim, tudo que 

constituía o ambiente da Rua 57 tornou-se rejeito 

radiativo.  

  Observamos ainda, em Rua 57, a presença 

de palavras e algarismos no canto esquerdo. Siron 

Franco sinaliza o local a que se refere: Rua 57, e no 

canto direito, sua assinatura e o ano da obra, 

marcando o acontecido em 1987. Podemos 

considerar que essas decisões são meios 

encontrados pelo artista de se comunicar 

efetivamente com o espectador, indicando, 

diretamente a Rua 57 e o ano de 1987, como 

atingidos pela radiação com o Césio 137 em 

Goiânia, e seu nome como testemunho do fato.   

A relação entre as pessoas e seus espaços, 

os quais abrigam as memórias coletivas e 

individuais, assim como nossos entornos materiais, 

são aspectos abordados por Siron Franco em suas 

representações. A paisagem urbana, os elementos 

que a compõem, são representações que provocam 

inquietações, e essas, por sua vez, investigações 

relacionadas ao coletivo e às relações sociais que 

ocorrem no mesmo.  

 

4 . CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Siron Franco e a Série Césio 137, como 

registro de facetas do trágico desastre acontecido no 

tempo e naquele espaço, testemunho do mesmo e 

testemunha de si mesma e de sua constituição, nos 

dão a conhecer as dimensões do ocorrido, 

possuindo papel instituinte de um imaginário e de 

uma memória em detrimento de outros, agindo 

ativamente no social por meio de uma ação e 

função simbólica que remete ao referente e dá 

acesso a seus significados por meio de uma estética 

própria, produtora sensações e emoções no 

leitor/espectador.  

Trinta anos após o acidente radioativo que 

marcou a história de Goiás, de modo geral, e de 

Goiânia, de maneira específica, que influenciou e 

repercutiu na mídia e no cenário artístico brasileiro, 

o assunto e o ocorrido ainda são discutidos e 

relembrados devido às suas consequências trágicas 

para as pessoas e a cidade, nas quais deixou marcas 

que ainda carregam consigo. 

As possibilidades de interpretações que 

tais imagens oferecem vêm de encontro à proposta 

de investigar o passado e reconstruir a História 

adquirindo conhecimentos, ideias e concepções a 

partir de novas perspectivas e objetos. As imagens 

produzidas por Siron Franco sob a motivação do 

acidente radioativo em Goiânia, em 1987, 

contribuem para a interpretação da realidade social 

e seus percalços, estabelecendo e confrontando 

relações atuais e históricas, pois localizam no 

tempo e no espaço as ações do homem. 

Rua 57, e tantas outras imagens da Série 

Césio 137, além de evocar o tempo narrado, o 

desastre com a radiação em Goiânia, constrói 

também reflexões importantes relacionadas à 
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sociedade; ações que, principalmente, tratam de 

questões supostamente mais “confortáveis” quando 

não são lembradas.  Assim as produções artísticas, 

como as da Série Césio 137, são lugares de 

memória de tal acontecimento, e representam a 

presença da memória coletiva nas práticas e 

produções culturais. 

        As imagens, as obras de arte, pinturas e outras 

manifestações, podem ser pensadas como lugares 

de memória, construídas com a intenção de 

materializar o imaterial, de fixar a memória da 

sociedade mediante um acontecimento, e é nesse 

local de memória, que determinados grupos se 

reconhecem e se identificam. Segundo Nora (1993) 

a sociedade tem a necessidade de compreender a 

história e para isso usa-se a memória que se 

materializa em documentos, constitui-se em fontes 

que requerem abordagens peculiares e torna-se um 

desafio aos historiadores, pois é aberto um vasto 

campo de investigações que até então era restrito a 

grandes nomes e personalidades.  

  Rememorar o acidente com o Césio 137 

em Goiânia é trazer e colocar à tona as injustiças 

sociais, pois o significado construído no tempo do 

acidente é de irresponsabilidade com aqueles que 

sofrem pelos desmazelos da política pública 

brasileira. Mas, ainda existem outros aspectos 

importantes relacionados ao significado de 

rememorar a tragédia em Goiânia, conforme Silva 

(2010, p.11), como o desejo das novas gerações em 

esquecer o trauma.  

Assim, a memória é um dos meios 

fundamentais para se tratar dos problemas do tempo 

e da História, pois exerce a função de conservação 

das informações, dependendo da realidade tanto 

individual quanto coletiva. Para Halbwachs (2006), 

compreende-se que tanto uma quanto a outra estão 

diretamente ligadas, uma vez que a memória 

individual depende do coletivo em razão dos seus 

referenciais e das relações que são estabelecidas em 

seu compartilhamento, isto é, devido à 

subjetividade de cada indivíduo. Porém, elas são 

bem definidas. Na medida em que o indivíduo 

experimenta ou testemunha algo, a sua memória 

tende a expandir, e consequentemente, a evoluir, ou 

seja, a memória não é algo estático, ela sofre 

mudanças ao longo do processo, que é 

caracteristicamente contínuo. 

A rememoração do acidente com o Césio 

137 circula hoje por diversas estruturas de 

comunicação e com múltiplos significados; “cada 

grupo reelabora o sentido causado pela tragédia”. 

Para os radioacidentados adultos de 1987, a 

memória do passado é fundamental para a 

construção do futuro, e responsável pela identidade 

do presente; já para os jovens, hoje, ainda que as 

lembranças sejam evocadas cotidianamente com 

perspectiva de futuro, o desastre é negado, 

“configurando o paradoxo entre a vontade e a 

impossibilidade de esquecer” (SILVA, 2010, p. 16). 
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Resumo: O objetivo desse trabalho é mapear as despesas ambientais pagas pelo município de Catalão (GO), 

de forma a identificar se este município atende aos princípios da governança pública, como a transparência e 

prestação de contas. O atendimento desses princípios são necessários ao controle social por parte da 

população local sobre a responsividade de seus gestores públicos no que tange a aplicação de recursos para o 

desenvolvimento de políticas ambientais. Para tanto, foram coletados dados à respeito das despesas 

ambientais pagas pelo município no Portal da Transparência da Prefeitura. Entre os resultados encontrados, 

observou-se que o montante despendido pelo município com a área ambiental aumentou 350,18%, 

comparando os anos de 2002 e 2013. 

 

Palavras-chave: Governança Pública. Transparência. Prestação de contas. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A governança é estudada pelas ciências sociais e 

políticas, a partir de áreas como a Economia, 

Sociologia, Geografia, Administração de Empresas e 

Administração Pública, o que ocasiona uma 

avalanche de conceitos, construídos nas mais 

diversas abordagens, com seus vieses ora 

econômicos, ora sociais, territoriais e também 

políticos (SECCHI, 2009; MATIAS-PEREIRA, 

2010; DALLABRIDA, 2011). Entre as expressões 

mais conhecidas e utilizadas estão: governança 

corporativa, governança interorganizacional, boa 

governança, governança territorial e governança 

pública (SECCHI, 2009; MATIAS-PEREIRA, 2010; 

DALLABRIDA, 2011). 

O foco deste trabalho recai sobre a governança 

pública, que, por ser tratada dentro do domínio 

público, relaciona-se à complexidade das discussões 

sobre a evolução da administração pública e suas 

reformas nas últimas décadas (SECCHI, 2009; 

BEVIR, 2010), adotando princípios e aspectos 

cunhados pela governança corporativa, como a 

equidade, transparência e prestação de contas 

(MATIAS-PEREIRA, 2010; SILVA et al., 2011). 

Entre os mecanismos que podem ser utilizados 

pelos órgãos estatais com vistas à promoção desses 

princípios, encontram-se os sites institucionais, haja 

vista que praticamente todos os órgãos de governo 

possuem páginas na internet que podem fornecer 

informações sobre políticas, projetos e ações do 

governo, possibilitando a disseminação de 

informações, como, por exemplo, o Portal da 

Transparência (PIERANTI; RODRIGUES; PECI, 

2007). 

Com base nisso, o objetivo desse trabalho é 

mapear as despesas ambientais pagas pelo município 

de Catalão (GO), via Portal da Transparência. De 

forma a identificar se este município atende aos 

princípios da governança pública, como a 

transparência e prestação de contas, necessários ao 

controle social por parte da população local sobre a 

responsividade de seus gestores públicos no que 

tange a aplicação de recursos para o 

desenvolvimento de políticas ambientais. 

Desta feita, para maior compreensão desse 

universo este trabalho apresenta, nas primeiras 

seções, uma breve explanação sobre como a 

governança se desenvolve nas organizações da 

iniciativa privada a partir do controle sobre as 

relações entre acionistas e agentes. Nas últimas 

seções será apresentado como esse fenômeno vem 

sendo abordado no domínio público, a partir de seus 

principais conceitos, como a transparência, prestação 

de contas e controle social. 

 

1.1 Governança Corporativa  

 

Com a evolução da separação entre propriedade 

e controle, ocasionada pela abertura de capital nas 
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organizações de sociedade anônima, a discussão 

sobre governança corporativa começou a se tornar 

importante (BORGES; SERRÃO, 2005; CORREIA; 

AMARAL, 2008; PIRES; MACAGNAN, 2013; 

MAPURUNGA; PONTE; OLIVEIRA, 2013). De 

acordo com a teoria da agência, vários conflitos de 

interesses emergem entre as partes envolvidas por 

causa dessa separação entre propriedade e controle, 

mais precisamente, surgem divergências entre os 

principais (acionistas) e o agente (administrador), 

isso porque esses atores possuem interesses 

divergentes e desejam maximizar seus benefícios, 

dando margem a comportamentos oportunistas 

(BORGES; SERRÃO, 2005; CORREIA; 

AMARAL, 2008; PIRES; MACAGNAN, 2013). 

Nessa perspectiva, “a finalidade principal dos 

mecanismos de governança é resolver os conflitos de 

interesse entre os proprietários e os administradores, 

de modo a aumentar a eficiência da firma” 

(CORREIA; AMARAL, 2008, p.2). 

Posteriormente, a partir da percepção de que os 

procedimentos de governança corporativa poderiam 

ser aplicados nos mais diversos problemas de 

agência, estes foram gradualmente estendidos a 

outros contextos, uma vez que as questões de poder 

nas organizações não se resumem apenas aos 

acionistas e administradores, mas também a toda a 

sociedade na qual a empresa está inserida 

(BORGES; SERRÃO, 2005; INDALECIO; 

FONTES FILHO, 2010). Com isso, a finalidade 

principal da governança corporativa passou a ser o 

desenvolvimento de mecanismos que permitissem 

atenuar os diversos conflitos oriundos do problema 

de agência, como a assimetria informacional e de 

poder, não só entre os agentes (administradores) e 

principais (acionistas), como entre acionistas 

minoritários e majoritários e também entre a própria 

organização com outros stakeholders - credores, 

governo, comunidade, clientes, fornecedores, 

empregados, entre outros (BORGES; SERRÃO, 

2005; CORREIA; AMARAL, 2008; ESCUDER; 

TINOCO, 2011). Cabe ressaltar que a assimetria de 

poder decorre das diferenças entre esses atores, 

como a quantidade de ações ou outros recursos 

(LEITE, 2014). Já a assimetria informacional 

decorre da diferença sobre os conhecimentos que 

cada ator possui numa relação de troca, como por 

exemplo, quando o devedor conta com informações 

que o credor ignora ao estabelecer um contrato 

financeiro, impactando, dessa forma, o custo de 

agência (PIRES; MACAGNAN, 2013). 

Os mecanismos de governança devem ser 

desenvolvidos com base em princípios como 

transparência, prestação de contas, equidade e 

responsabilidade, conforme colocado por diversas 

recomendações para uma boa governança criadas 

por organizações como a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a Federação Internacional de Contabilistas 

(IFAC), o Banco Mundial, a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC). Acredita-se que o 

desenvolvimento de práticas embasadas nesses 

princípios podem atenuar a assimetria informacional 

(transparência e prestação de contas) e a assimetria 

de poder (equidade e responsabilidade corporativa). 

 

1.2 Governança Pública e Responsividade 

 

A governança também vem sendo abordada no 

domínio público, visto que a maior parte dos 

processos relacionados à gestão pública envolvem 

esforços voltados para o alinhamento de um grande 

número de atores distintos, com valores e princípios, 

na sua maioria, heterogêneos (CALMON; COSTA, 

2013; LEITE, 2014). No contexto público, a 

governança começou a ser fomentada por 

organizações globais, como o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional, a partir de 

orientações aos governos de países 

subdesenvolvidos sobre como eles deveriam agir 

para conseguir atrair investimentos externos e, dessa 

forma, crescer economicamente (BEVIR; RHODES, 

2001). Atualmente, a governança pública é vista 

como uma gama de mecanismos e princípios que 

buscam o desenvolvimento da responsividade na 

relação entre Estado e sociedade. 

A governança pública reconhece a importância 

de mecanismos de controle e fiscalização que 

garantam a transparência e exponham o nível de 

responsividade na relação entre Estado e sociedade 

(DIAS; CÁRIO, 2012). A responsividade significa 

até que ponto as deliberações e ações promovidas 

pelos burocratas (administradores públicos) 

correspondem e refletem os valores e interesses da 

sociedade, ou seja, até que ponto o sistema assegura 

que os ocupantes de cargos públicos se interessam 

pelos anseios sociais (ROURKE, 1969, apud 

DENHARDT, 2012; DIAS; CÁRIO, 2012). Além 

disso, significa até que ponto o burocrata público é 

responsabilizado pelos resultados que obtêm 

(ROURKE, 1969, apud DENHARDT, 2012). Uma 

forma de identificar essa relação entre as demandas 

da sociedade e a postura do Estado pode ser 

realizada a partir de mecanismos e princípios que 

permitam a transparência, a prestação de contas e o 

controle social. 

Segundo o IBGC (2009), a transparência no 

contexto da governança corporativa significa a 

disponibilização de qualquer tipo de informação às 

partes interessadas, não apenas àquelas impostas por 

leis ou regulamentos, mas qualquer informação de 

interesse do requerente, dessa forma, a exposição 

não se limita apenas ao desempenho econômico-

financeiro, mas também inclui outros dados, 

inclusive intangíveis. O Tribunal de Contas da 
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União brasileiro (TCU) reforça a necessidade de 

transparência em seu “Referencial Básico de 

Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 

Administração Pública”, só que limita a exposição 

dessas informações às exigências normativas e de 

jurisprudenciais de publicidade. Portanto, a alta 

administração de órgãos públicos deve definir as 

diretrizes para abertura e disponibilizar para consulta 

as informações às quais se comprometeu a dar 

transparência (BRASÍLIA, 2014).  

Nesse sentido, a burocracia estatal deve expor 

informações relativas às suas ações e deliberações, 

de forma que se possa identificar se elas corroboram 

com o escrutínio público (DENHARDT, 2012; 

DIAS; CÁRIO, 2012). Essa exposição de 

informações faz parte da literatura sobre governança 

pública, sendo fomentada tanto pelo princípio da 

transparência como pelo princípio da prestação de 

contas (DIAS; CÁRIO, 2012). A prestação de contas 

é um princípio ético no qual se defende que a 

burocracia pública deve prestar contas de suas 

atividades e resultados à sociedade, bem como 

fomenta a responsabilização do burocrata público 

por valores como integridade, eficácia, eficiência e 

economicidade (NUNES et al., 2012). Envolve o 

confronto das informações com a legalidade que 

rege o uso de recursos públicos e, em caso de 

eventual má-conduta, defende a aplicação de 

punições (NUNES et al., 2012). Com base nisso, 

entende-se que tanto o princípio da transparência 

como da prestação de contas compreendem a 

exposição de informações pelo Estado à sociedade. 

Com base nisso, a sociedade pode acessar esses 

dados e monitorar as deliberações e ações realizadas 

por órgãos estatais, bem como identificar se existe 

legitimidade na busca pelo bem público; esse 

processo de monitorar as atividades estatais é 

chamado de Controle Social (MALAIA; VIEGAS; 

MAGALHÃES, 2011). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foram coletados dados à respeito das despesas 

ambientais pagas pelo município de Catalão no 

Portal da Transparência, inserido no website da 

Prefeitura Municipal. De forma a identificar se o 

município atende aos princípios da governança 

pública, como a transparência e prestação de contas, 

necessários ao controle social por parte da população 

local sobre a responsividade de seus gestores 

públicos no que tange a aplicação de recursos para o 

desenvolvimento de políticas ambientais. 

 

3. DESPESAS AMBIENTAIS DE CATALÃO 

 

O órgão central pelas ações ambientais em 

Catalão é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

de Catalão (SEMMAC), instituída pela Lei 

Municipal nº 2.075 de dezembro de 2002, portanto, 

é responsável pelo planejamento, administração e 

fiscalização das posturas ambientais na estrutura 

básica da Prefeitura Municipal de Catalão, cabendo-

lhe: 

 

I - formular as normas técnicas e os padrões de 

proteção, conservação e melhoria do meio 

ambiente; II - estabelecer as áreas em que a ação 

do Executivo Municipal, relativa à qualidade 

ambiental, deva ser prioritária; III - exercer a 

ação fiscalizadora de observância das normas 

contidas na legislação de proteção, conservação 

e melhoria do meio ambiente; IV - exercer o 

poder de polícia nos casos de infração da lei de 

proteção, conservação e melhoria do meio 

ambiente; V - responder a consultas sobre 

matéria de sua competência; VI - emitir parecer 

a respeito dos pedidos de localização e 

funcionamento de fontes poluidoras; VII - 

decidir sobre os pedidos para execução de 

atividades que dependam de prévia autorização, 

nos termos do Artigo deste Decreto; VIII - atuar 

no sentido de formar consciência pública da 

necessidade de proteger, melhorar e conservar o 

meio ambiente; IX - decidir sobre a concessão 

de licenças e a aplicação de penalidades 

(CATALÃO, 2004, p.3). 

 

Para realizar todas essas atividades, o município 

de Catalão pagou entre 2002-2015 as seguintes 

despesas apontadas na Tab. 1. Vale ressaltar que 

para coletar esses dados, foram consideradas outras 

unidades, além da Secretária Municipal de Meio 

Ambiente, como as unidades: limpeza urbana, 

complexo da usina de reciclagem de lixo, 

departamento de recuperação de áreas degradadas e 

o departamento de meio ambiente. 

 

Tabela 1. Despesas pagas por Catalão relacionadas à 

gestão ambiental, 2002 – 2015  

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados 

no Portal da Transparência de Catalão, 2016. 

 

Antes de analisar os dados observados na Tab. 

1, deve-se considerar o fato de que nos anos de 2014 

e 2015 o valor lançado não corresponde ao total 

gasto pelo município com atividades de limpeza 
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urbana. Conforme consulta realizada no site, os 

valores pagos à empresa contratada foram alocados 

em outra unidade, que é a Secretaria de 

Infraestrutura, por isso o valor lançado nesta unidade 

foi menor do que nos outros anos. Portanto, os anos 

de 2014 e 2015 foram excluídos da análise.  

Com base nisso, analisou-se os dados da Tab. 1 

referentes ao período 2002-2013. Para tanto, foi 

considerado alguns marcos históricos que podem ter 

influenciado tamanha evolução no montante de 

gastos despendidos pelo município com a área do 

meio ambiente, aumento de 350,18%, comparando 

2002 e 2013. Como falado anteriormente, a lei que 

cria a SEMMAC foi sancionada em dezembro de 

2002, após a institucionalização da Política Estadual 

de Resíduos Sólidos de Goiás, em julho de 2002. 

Entretanto, o aterro sanitário só começou a funcionar 

apenas em 2004, juntamente com a promulgação do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

Urbano e Ambiental de Catalão e com a Política 

Municipal do Meio Ambiente, ambos em 2004, o 

que pode ter influenciado o aumento nas despesas do 

município em 37,48%, comparando 2002 e 2004, 

conforme exposto na Tab. 2. 

 

Tabela 2. Diferenças entre as despesas anuais pagas 

por Catalão, 2002-2013 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados, 

2016. 
 

Outro marco histórico que pode ter influenciado, 

principalmente, o aumento de 54,28% nas despesas 

entre os anos de 2009 e 2010 foi a 

institucionalização da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos em 2010, que trouxe uma série de 

reivindicações para a correta gestão dos resíduos, 

entre elas o dever do município de elaborar um 

Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos Urbanos, o qual foi sancionado em 2012 e o 

Plano Municipal de Coleta Seletiva em 2013. 

Outros fatores que podem ter influenciado a 

variação das despesas ambientais do município são: 

variação da população, variação da capacidade 

produtiva e econômica e variação da quantidade e 

tipos de serviços contratados. Dessa forma, para 

comparação dos dados serão considerados dados do 

IBGE, como a quantidade de habitantes e o Produto 

Interno Bruto (PIB). Esses dados podem ser 

visualizados na Tab. 3. 

Tabela 3. Evolução do número de habitantes e PIB 

em Catalão, 2002-2012* 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados 

do IBGE e DATASUS, 2016. 

*Não foi encontrada nos websites DATASUS e IBGE a 

quantidade de habitantes em Catalão no ano de 2013. 

 

Segundo consta na Tab. 3, entre os anos de 2002 

e 2012 houve um aumento de 331,53% no PIB de 

Catalão, influenciando o aumento das despesas do 

município com a gestão dos resíduos que 

corresponde a 372,35% no mesmo período. Como o 

PIB se relaciona com o poder de compra dos 

habitantes, aumentando ou diminuindo conforme o 

consumo da população, consequentemente, se 

relaciona também com o descarte de resíduos, visto 

que este último, segundo Costa e Ignácio (2011), 

decorre das variações no consumo e outras variáveis. 

O aumento de habitantes também influencia as 

variações nas despesas com a Limpeza urbana, visto 

que impacta na quantidade dos serviços contratados. 

Assim, parte do aumento no valor pago com 

despesas relacionadas à gestão dos resíduos em 

Catalão, no período 2002-2012, se deve ao aumento 

de 35,52% da sua população.  

Parte considerável das despesas do município se 

devem à atividade de limpeza urbana, executada por 

empresas terceiras, contratadas mediante licitação. 

Entre as atividades acordadas se encontram: coleta, 

transporte e destinação final de resíduos 

domiciliares, comerciais e industriais inertes (inclui 

operação do aterro sanitário); coleta e transporte de 

resíduos sólidos dos serviços de saúde pública, de 

animais mortos e operação de incinerador de 

resíduos de serviços de saúde; operação e 

manutenção do aterro de inertes; varrição manual de 

vias e logradouros, incluindo a limpeza, lavagem e 

desodorização de feiras livres e eventos; serviços 

gerais e coleta seletiva.  

Para tanto, cabe à empresa contratada dispor de 

pessoal, material e veículos para execução do 

serviço, enquanto são responsabilidades da 

prefeitura disponibilizar, gerir e fiscalizar a área do 

aterro e serviços contratados. Só nos últimos 12 

anos, quatro empresas foram contratadas: Delta 

Construções S/A, Newcon Construções e 

Terceirizações Ltda., Corpus Saneamento e Obras 

Ltda. e Seleta Meio Ambiente Ltda.  
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A partir de consulta foi possível visualizar as 

despesas pagas pelo município a cada uma dessas 

organizações desde o ano de 2003, expostas na Tab. 

4. Entretanto, considerou-se apenas os dados a partir 

de 2009, visto que os contratos realizados entre 

2003-2009, com a empresa Delta, traziam valores 

totais referentes não só aos serviços de limpeza 

urbana, como também de recapeamento asfáltico e 

outros. 

 

Tabela 4. Despesas anuais pagas por Catalão a 

empresas terceiras que realizam limpeza urbana 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados, 

2016. 

 

Conforme exposto na Tab. 4, em seis anos 

(2009-2015) as despesas pagas para as empresas que 

prestam serviços de limpeza urbana aumentaram 

142,36%. Só no período entre 2011 e 2015, quatro 

empresas diferentes assumiram o serviço. Em 2012 a 

empresa Delta cedeu lugar a empresa Newcon e a 

despesa caiu 42,30% em relação ao ano de 2011. 

Entretanto, a empresa Newcon só ficou até final de 

2012 e em 2013 a empresa Corpus assumiu o 

serviço, essa troca pode ser consequência do fato de 

que houve mudança na gestão do município. Assim, 

a empresa Corpus atuou por dois anos consecutivos, 

2013 e 2014, e as despesas aumentaram 62,91%, 

comparando com a empresa Newcon. Em 2015, com 

a saída da empresa Corpus, a empresa Seleta 

ambiental assumiu os serviços e aumentou o valor 

das despesas em 36,19%, comparando 2014 e 2015.  

Um dos fatores que pode ter influenciado as 

variações dos valores das despesas pagas em cada 

ano se deve a mudanças no tipo, quantidade e 

qualidade dos serviços contratados. No Portal da 

Transparência de Catalão, além do valor das 

despesas, pode-se identificar a descrição dos 

serviços contratados, porém sua quantidade ou outro 

indicador de mensuração não é informado. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

O objetivo desse trabalho foi mapear as 

despesas ambientais pagas pelo município de 

Catalão (GO), via Portal da Transparência, de forma 

a identificar se este município atende aos princípios 

da governança pública, como a transparência e 

prestação de contas. Estes princípios são necessários 

ao controle social por parte da população local sobre 

a responsividade de seus gestores públicos no que 

tange a aplicação de recursos para o 

desenvolvimento de políticas ambientais. 

Com base na consulta realizada, pode-se afirmar 

que existe mecanismo de transparência e prestação 

de contas sendo usado para expor as ações 

relacionadas à aplicação de recursos referentes às 

políticas ambientais em Catalão, que é o Portal da 

Transparência. Contudo, este mecanismo não possui 

um detalhamento da quantidade do serviço 

realizado. Pelo portal obtém-se o período de 

vigência do contrato e a descrição dos serviços 

contratados, mas não se tem lançado, por exemplo: a 

quantidade de resíduos coletados, a quilometragem 

de ruas e logradouros varridos e outros indicadores 

que permitam um maior controle social sobre as 

variações no custo do serviço contratado. 

Portanto, esse mecanismo poderia ser mais bem 

utilizado a partir de maior detalhamento das ações e 

por meio de indicadores que facilitassem o controle 

dessas informações pela sociedade. Apesar das 

limitações encontradas, pode-se afirmar que o uso 

desse mecanismo proporciona à sociedade catalana 

um controle social sobre o nível de responsividade 

que os burocratas públicos estão tendo com o 

atendimento das políticas ambientais no município. 
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Resumo: O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, possui uma vasta e complexa legislação ainda a ser explorada. O 

diferencial de alíquotas que até então não existia nas operações que destinava bens, mercadorias ou serviços a 

consumidores não contribuintes do ICMS, localizados em outro Estado, ovacionou a “Guerra fiscal.com”. O que 

motivou o surgimento da Emenda Constitucional 87/2015 com intuito de amenizar as desigualdades entre os 

Estados e estabelecer normas instituindo o diferencial de alíquotas que deverá ser partilhado entre os Estados 

que estão participando da operação. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo investigar a quem fica atribuída 

à responsabilidade pelo pagamento do ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas, nas operações 

interestaduais que destinem mercadorias, bens ou serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, 

localizado no estado de Goiás, investigando também de que forma será feita a distribuição desse diferencial de 

alíquotas entre os entes federativos. Para a elaboração da mesma será feito levantamentos bibliográficos em 

livros, sites, artigos e até mesmo na própria legislação propiciando um maior embasamento teórico. Através do 

estudo conclui-se que será partilhada gradativamente entre os dois Estados até que seja destinada em sua 

totalidade somente ao Estado de destino, o que acarretará uma diminuição da receita tributária dos Estados onde 

se concentra o maior número de e-commerce. A partir de 2019 os Estados de destinos ficarão com a totalidade 

da diferença das alíquotas, o que acarretará em um aumento favorável na arrecadação da receita tributária de 

cada Estado.  

 

Palavras-Chave: ICMS. Diferencial de alíquotas. Comércio eletrônico. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O Imposto sobre operações relativas à Circulação 

de Mercadorias e Prestação de Serviço de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS, é um imposto de competência Estadual e 

Distrital e está regulamentado no art. 155 da 

Constituição Federal Brasileira de 1988 e em sua Lei 

Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir), e suas 

posteriores complementações.  

Atualmente esse tributo representa a maior parte 

da arrecadação tributária dos Estados, em Goiás, por 

exemplo, segundo dados apurados pela Secretaria da 

Fazenda do Estado (SEFAZ-GO), no ano de 2016 

60,87% da receita tributária arrecadada referia-se ao 

ICMS. Até os dias de hoje muitos estudos já foram 

realizados sobre o ICMS, no que concerne ao 

contribuinte, às alíquotas, a substituição tributária do 

imposto, etc.  

Entretanto, até o ano de 2015 pouco se tinha 

discutido sobre o recolhimento do diferencial de 

alíquotas no caso das aquisições de bens ou serviços 

destinados ao não contribuinte, haja vista que com o 

surgimento da internet é evidente o aumento de 

compras virtuais por pessoas que não são 

contribuintes do imposto, fato que causou grande 

descontentamento de alguns Estados menos 

desenvolvidos, em detrimento de outros mais 

desenvolvidos com maior número de e-commerce, 

como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Considerando os presentes aspectos propõe-se a 

seguinte problemática: sob a luz da Emenda 

Constitucional 87/2015, de que forma será realizada 

a distribuição do diferencial de alíquotas de ICMS 

entre os entes federativos nas operações e prestações 

realizadas via comércio eletrônico por consumidores 

finais não contribuintes do imposto? 

O estudo tem como principal objetivo investigar 

a quem fica atribuída à responsabilidade pelo 

pagamento do ICMS, correspondente ao diferencial 

de alíquotas, nas operações interestaduais que 

destinam mercadorias, bens ou serviços a consumidor 

final não contribuinte do ICMS, localizado no estado 

de Goiás a partir de 2016, investigando também de 
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que forma será feita a distribuição desse diferencial 

de alíquotas entre os entes federativos. 

Quanto à natureza da pesquisa, será exploratória, 

proporcionando assim uma maior familiaridade com 

a problematização através de um aprofundamento 

bibliográfico. Para a construção da mesma será feito 

levantamentos em livros, artigos, sites, a legislação 

do ICMS no estado de Goiás e para que melhor seja 

explanada toda problemática será realizado um 

estudo à Emenda Constitucional Federal 87/2015.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

O ICMS, antigo Imposto sobre Vendas e 

Consignações - IVC é um imposto não cumulativo de 

competência estadual, conforme estabelece o art. 155 

da Constituição Federal de 1988: “Compete aos 

Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...) II: operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre a prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e prestações se 

iniciem no exterior”. 

Sua regulamentação está prevista na Lei 

Complementar 87/1996 – Lei Kandir, com suas 

posteriores Leis Complementares de 92/97, 99/99, 

102/00 e 122/06, sendo gerido pelas regulamentações 

de cada ente federativo, haja vista que cada Estado 

possui autonomia para instituir o seu ICMS. 

Ressaltando que embora os Estados possuam essa 

autonomia os mesmos estão condicionados a seguir 

algumas regras gerais previstas na Lei 

Complementar. 

Segundo Sabbag (2014), O ICMS é um imposto 

de caráter predominantemente fiscal e representa 

cerca de 80% da arrecadação tributária dos estados. 

De acordo com o demonstrativo de arrecadação 

estadual apurado pela Secretária da Fazenda do 

Estado de Goiás - SEFAZ/GO no ano de 2016, 

60,87% da receita tributária arrecadada pelo estado 

referia-se ao ICMS, comprovando então sua real 

importância para todos os estados brasileiros. 

A ocorrência do fato gerador do imposto se dará 

basicamente no ato da circulação de mercadorias e 

sobre as prestações de serviços que não estejam sob a 

competência tributária dos municípios. De acordo 

com o art. 2° da Lei Kandir, o ICMS incidirá sobre: 

 

1) operações relativas à circulação de 

mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares; 

2) prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal, por qualquer via, 

de pessoas, bens, mercadorias, ou valores; 

3) prestações onerosas de serviços de 

comunicação, por qualquer meio, inclusive a 

geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e ampliação de 

comunicação de qualquer natureza; 

4) fornecimento de mercadorias com prestações 

de serviços não compreendidos na competência 

tributária dos Municípios; 

5) fornecimento de mercadorias com prestação de 

serviços sujeitos ao imposto sobre serviços , de 

competência dos Municípios, quando a lei 

complementar aplicável expressamente o sujeitar 

à incidência do imposto estadual. 

 

Será considerado como contribuinte deste 

imposto qualquer pessoa física, ou jurídica que 

realize com habitualidade ou volume que seja 

estimado como intuito comercial, portanto, o não 

contribuinte será aquele que não estiver enquadrado 

nos princípios acima, como é o caso de milhares de 

consumidores finais, principalmente os consumidores 

virtuais, que serão foco do estudo.  No que se 

refere à base de cálculo do imposto, em regra geral se 

dará por meio do preço da operação da circulação de 

mercadorias, sobre o valor do serviço prestado ou 

sobre o valor da mercadoria ou bem importado do 

exterior. Posteriormente será aplicado sobre essa base 

de cálculo o percentual de alíquota, para que se ache 

o valor devido do imposto.  

Portanto, as alíquotas nada mais são do que 

percentuais estabelecidos pelo fisco para que sejam 

aplicados sobre a base cálculo a fim de encontrar o 

valor do imposto. Podem ser divididas em internas, 

que são aquelas aplicadas nas operações que ocorrem 

dentro do estado, e interestaduais que serão aplicadas 

no caso das operações ocorridas entre um estado e 

outro (OLIVEIRA et al, 2014).    Cada 

estado poderá estipular suas alíquotas internas desde 

que respeitem o limite mínimo e máximo estabelecido 

por meio de resoluções aprovadas pela maioria dos 

senadores.  As alíquotas interestaduais por sua vez 

estarão fixadas por meio de Resolução do Senado 

Federal, proposta pelo presidente da República ou por 

1/3 dos Senadores e aprovada pela maioria absoluta 

dos membros. Hoje as alíquotas interestaduais estão 

fixadas pela resolução n° 22 do Senado Federal de 

1989.    De acordo com a Emenda 

Constitucional 87/2015, que veio para alterar o § 2° 

do art. 155 da CF/88, de que nas operações celebradas 

tanto por um contribuinte quanto o não contribuinte, 

deverá ser calculado o diferencial de alíquota e o 

mesmo deverá ser distribuído entre os estados 

participantes. Conforme estava exposto no parágrafo 

2° do artigo 155 da Constituição Federal de 1988, o 

imposto relativo às operações e prestações que 

destinassem bens ou serviços a consumidor final 

localizado em outro Estado e que não fosse 

contribuinte do ICMS, deveria ser calculado adotando 

a alíquota interna do Estado de origem sendo 

recolhida em sua totalidade para o mesmo, ficando o 

Estado destinatário prejudicado.  
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Diante desse contexto, ocorreu a insatisfação dos 

Estados menos favorecidos, inclusive o estado de 

Goiás, impulsionando-os a aprovarem o protocolo 

número 21/2011 que foi considerado pelo Superior 

Tribunal Federal - STF como inconstitucional. A 

intenção dos Estados signatários ao mencionado 

Protocolo e do Distrito Federal foi de tentar “adaptar 

a cobrança do ICMS à nova realidade advinda do 

comércio eletrônico na Internet, bem como procurar 

caracterizar nessa modalidade de comércio a figura de 

uma operação mercantil interestadual entre 

contribuintes...” (DECURCIO, 2016 apud 

CARVALHO, 2013 p. 244). 

Logo depois do Protocolo 21/2011 ter sido 

considerado inconstitucional é publicada em 17 de 

abril de 2015 a  Emenda Constitucional 87/2015   

justamente para promover o equilíbrio econômico 

entre as unidades federadas e reduzir as desigualdades 

regionais, tentando finalizar com a “Guerra 

Fiscal.com” entre os Estados, abordando justamente 

a sistemática de cobrança do ICMS incidente nas 

operações interestaduais destinadas ao não 

contribuinte, apontando que o diferencial de alíquotas 

será partilhado entre os Estados envolvidos na 

transação. Em seu texto a Emenda diz que: “Art. 155 

(...) VII – nas operações e prestações que destinem 

bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou 

não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-

se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de 

localização do destinatário o imposto correspondente 

à diferença entre a alíquota interna do Estado 

destinatário e alíquota interestadual; (...)” 

Conforme mencionado anteriormente a diferença 

de alíquotas, após aprovação da EC 87/2015, será 

partilhada gradativamente entre os dois Estados até 

que seja destinada em sua totalidade somente ao 

Estado de destino, o que acarretará uma diminuição 

da receita tributária dos Estados onde se concentra o 

maior número de e-commerce. Um exemplo é o caso 

do estado de São Paulo, que levou a distribuição de 

forma gradativa do diferencial de alíquotas, 

justamente para que os Estados mais desenvolvidos 

não sofram de forma imediata com essa mudança.  

De acordo com o art. 99 do ADCT, o imposto 

correspondente à diferença entre a alíquota interna e 

a interestadual será partilhado entre os Estados de 

origem e destino, na seguinte proporção: 

I – para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) 

para o Estado de destino e 80% (oitenta por 

cento) para o Estado de origem; 

II – para o ano de 2016: 40 % (quarenta por 

cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta 

por cento) para o Estado de origem; 

III – para o ano de 2017: 60% (sessenta por 

cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta 

por cento) para o Estado de origem; 

IV- para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) 

para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) 

para o estado de origem; 

V – a partir do ano de 2019: 100% (cem por 

cento) para o Estado de destino.” 

Conforme mencionado no art. 99, a partir de 2019 

os Estados de destinos ficarão com a totalidade da 

diferença de alíquotas nas operações interestaduais 

destinadas aos consumidores não contribuintes, o que 

acarretará em um aumento favorável na arrecadação 

da receita tributária de cada Estado.    

 No Brasil o setor nacional de e-commerce tem 

crescido de maneira vertiginosa, concentrando-se o 

seu maior número nos estados da região Sudeste e 

Sul, o que, como mencionado anteriormente, 

ovacionou uma má distribuição da receita tributária 

nas demais regiões do país, causando a chamada 

guerra fiscal entre os entes federativos.   

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ainda há muito que se explorar o campo que se 

refere ao ICMS, que por sua vez, é um imposto que 

comporta uma vasta complexidade legislativa. 

Percebe-se que através da Emenda Constitucional 

87/2015 fica claro a quem fica atribuída a 

responsabilidade pelo pagamento do diferencial de 

alíquotas nas interestaduais destinadas aos 

consumidores não contribuintes, localizados no 

Estado de Goiás. Bem como aponta-se toda legislação 

que surge com intuito de promover a tributação sobre 

as transações via comércio eletrônico.  

Vale ressaltar que a Emenda Constitucional 

87/2015 surgiu principalmente para regularizar a 

questão da tributação sobre as vendas não presenciais, 

como é caso das vendas via comércio eletrônico, que 

de uns tempos para cá tem se expandido de forma 

considerada. Tudo isso explica-se pela constante 

evolução tecnológica que tem proporcionado 

mudanças significativas na sociedade. Com todo esse 

progresso virtual é claro que o comércio não poderia 

ficar de fora e o que antes era feito somente presencial 

entre vendedor e consumidor, hoje pode ser online em 

qualquer momento e em qualquer lugar do mundo 

através dos sites dos Comércios Eletrônicos – e-

commerce.  

Embora em Goiás a implantação do e-commerce 

pelas empresas tem andado a passos lentos, o que não 

se pode negar é o crescente número de consumidores 

eletrônicos, os chamados e-consumidores que tem 

surgido por todo Estado. Portanto, e com certeza, a 

legislação tem se atentado com outros olhos para esse 

novo modelo de comércio e seus consumidores, tanto 

os contribuintes do ICMS quanto os não 

contribuintes, que é o foco da pesquisa. 
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IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE EM ENFERMAGEM: OS REFLEXOS 

DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO  
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Resumo: O objetivo do estudo foi investigar a interface entre precarização do trabalho e identidade docente a 

partir da experiência de professores que atuam em cursos de graduação em enfermagem nas instituições 

públicas e fundações municipais de ensino superior no estado de Goiás. Tratou-se de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa de natureza descritiva e exploratória. Participaram do estudo onze professores dentre 

os quatro cursos selecionados. Como recurso para a obtenção dos dados foi utilizada a entrevista 

semiestruturada, a análise de dados foi fundamentada pela análise de conteúdo. O processo de precarização do 

trabalho docente influencia na constituição da identidade profissional do docente ocasionando em crises de 

identidade, e nesse cenário os professores podem encontrar ambiguidades nas relações com os pares, os alunos 

e a instituição como geradoras de sentimentos de sofrimento e também de satisfações, configurando um clima 

mais prevalente de tensão e conflitos que de ajustamentos.   

 

Palavras-chave: Ensino superior. Docentes de enfermagem. Identidade profissional  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A docência é uma atividade complexa que exige 

múltiplos saberes, sendo eles próprios, específicos, 

intrínsecos a sua natureza e objetivo constituindo-se 

assim em uma condição de profissionalização 

(CUNHA, 2010; PIMENTA, 1999; TARDIF, 2012). 

No entanto, o movimento de trabalho intitulado 

flexível e autônomo provocou nas relações com o 

trabalho e o trabalhador uma dilatação das funções de 

trabalho do docente gerando como resultado a 

“intensificação do trabalho e a precarização das 

relações de emprego, em mudanças que repercutem 

sobre a identidade e profissão docente” (OLIVEIRA, 

2008, p. 30). 

Verifica-se dentre os efeitos vivenciados pelos 

docentes diante da precarização do trabalho o 

adoecimento físico e mental do professor, 

acirramento da competitividade entre os pares, 

individualismo nas relações de trabalho, 

intensificação da carga horária de trabalho, invasão 

dos limites de tempo e espaço do trabalho nos espaços 

e tempo da vida íntima do professor (COUTINHO; 

MAGRO; BUDDE, 2011; MANCEBO, 2007; 

SGUISSARDI, SILVA JÚNIOR, 2009; SILVA; 

SILVA JÚNIOR, 2010). 

Desse modo, se configura uma convivência de 

crise de identidade profissional docente visto que, os 

problemas entre profissionalização e proletarização 

do trabalho docente evidenciam os problemas da 

identidade ocasionando em frustrações e dilemas de 

crise identitária (DUBAR, 2005, 2009; OLIVEIRA, 

2008). 

Diante do exposto, este estudo teve como 

objetivo investigar a interface entre precarização do 

trabalho e identidade docente a partir da experiência 

de professores que atuam em cursos de graduação em 

enfermagem nas instituições públicas e fundações 

municipais de ensino superior no estado de Goiás. 

 

2. METODOLOGIA  
 

Tratou-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa de natureza descritiva e exploratória. O 

estudo foi realizado no estado de Goiás, em 

instituições públicas de ensino superior e fundações 

municipais. Por meio de levantamento no E-mec 

(BRASIL, 2014) verificou-se a existência de quatro 

instituições de ensino superior de caráter público, 

sendo que uma delas era considerada de natureza 

jurídica autarquia federal, uma de natureza jurídica 

autarquia estadual e duas de natureza jurídica 

fundação municipal.  

Foram escolhidos quatro cursos, considerando-se 

como critério aquele que tinha o maior tempo de 

funcionamento e apresentasse modalidade de ensino 

presencial. Participaram do estudo onze professores 

dentre esses cursos selecionados que atenderam aos 

critérios de inclusão predeterminados: ser graduado 

em enfermagem, ser professor da instituição de 

ensino superior selecionada no curso de enfermagem 

e possuir mais de três anos de atividade docente na 

instituição, para tanto foi realizado sorteio entre os 

professores que atendiam os critérios de inclusão, 

para convite, apresentação da pesquisa e 

agendamento da coleta de dados. Para definição do 
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número de participantes foi considerada a verificação 

da saturação teórica das informações 

(FONTANELA; RICAS; TURATO, 2008). 

Para eleger o limite mínimo de tempo na carreira 

de professor para o participante da pesquisa utilizou-

se os critérios estabelecidos sobre as tendências gerais 

do ciclo de vida profissional dos professores 

especificamente na fase de Estabilização (3-6 anos de 

carreira) momento no qual a escolha definitiva para a 

profissão professor ocorre, nem sempre de modo 

fácil, mas verifica-se uma sensação de liberdade e 

identificação com a profissão e com uma 

consolidação da ação pedagógica (HUBERMAM, 

2013). 

Como recurso para a obtenção dos dados foi 

utilizada a entrevista semiestruturada. As entrevistas 

coletadas foram transcritas sendo substituído o nome 

real dos participantes por um nome fictício para 

preservar o anonimato. As entrevistas só foram 

realizadas após esclarecimentos quanto aos aspectos 

éticos e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (EERP/USP), parecer 

nº. 711.121 (ANEXO A) em julho de 2014, de acordo 

com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 

466 de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012).  

A análise de dados foi fundamentada pela análise 

de conteúdo, mais especificamente nas categorias 

temáticas de Bardin (2011), entendida como um 

conjunto de instrumentos metodológicos que se 

aplicam a discursos diversificados. A análise temática 

se constitui, como sugere a autora, em buscar os 

“núcleos de sentidos” inseridos em uma 

comunicação, e cujas presenças ou frequências de 

aparição podem significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido, e ainda construir a 

inferência de conhecimentos relacionados as 

mensagens e ao contexto em que essas ocorrem.  

Essa técnica de análise desenvolve-se em três 

fases: pré-análise, seleção das unidades de análise e o 

processo de categorização (BARDIN, 2011). 

Foi identificada a categoria temática Relações 

entre trabalho e precarização: influências na 
identidade profissional docente.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Relações entre trabalho e precarização: 

influências na identidade profissional docente  

As professoras participantes deste estudo são 

oriundas de instituições públicas de ensino superior e 

de fundações municipais, e, nesses lugares 

configuram-se diferenças entre as instituições que são 

autarquias de esfera pública diferentes: federal (1), 

estadual (1) e fundação municipal (2). Assim, o 

contexto do trabalho não pode ser interpretado de 

modo generalizado nas análises, todavia reforçamos 

que não foi objetivo dessa pesquisa analisar 

separadamente a constituição identitária das 

professoras pelo prisma da instituição a que estão 

vinculadas bem como a remuneração recebida por 

cada participante.  

Contudo, as relevâncias desses fatores foram 

apresentadas pelas próprias participantes, durante as 

entrevistas, em relação ao desempenho do trabalho 

docente e as influências que sofrem com variações do 

tipo de instituição a que estão vinculadas e a 

remuneração que obtém deles como sendo 

satisfatórias ou não para elas. Como verifica-se na 

fala:  

 

Aqui na faculdade eu faço 40 horas né, [...] e no 

município eu faço só 20 horas então eu consigo 

conciliar embora seja altamente cansativo né. [...] 

Tenho vontade de fazer um doutorado mas não 

consigo agora neste momento eu prefiro aguardar um 

pouquinho (Marta) 

 

Dedicar-se por mais de 40 horas ao trabalho é 

uma realidade vivida especialmente pelas professoras 

que não tem regime de dedicação exclusiva e as que 

tem vínculo de trabalho em contrato temporário. 

Como evidenciado pela professora Marta, o excesso 

da jornada de trabalho pode ser advindo da 

acumulação de trabalhos ou ainda do excesso de 

atividades desenvolvidas na mesma instituição que 

configuram como invasões do espaço e tempo de vida 

das professoras (COUTINHO; MAGRO; BUDDE, 

2011; MANCEBO, 2007).  

Vivencia-se o paradigma da produção flexível 

(MANCEBO, 2007), e seu reflexo nas instituições de 

ensino são a produtividade acadêmica, como fator 

quase que exclusivo de mensurar/avaliar a produção 

e trabalho docente, ainda a intensificação dos 

processos de trabalho, com a invasão do tempo de 

trabalho nos outros tempos da pessoa como o tempo 

de lazer e reflexão, uso de redes sociais para criação 

de grupos de trabalho, uso de instrumentos pessoais 

como os laptops, para o uso no trabalho e domicílio; 

acesso a e-mails e notificações em celulares tornando 

a pessoa disponível em qualquer tempo e qualquer 

lugar também são exemplos sutis dessa invasão do 

tempo.  

Assim a contratação temporária de professores 

tem se constituído em prática comum em instituições 

particulares de ensino, no entanto, também tem sido 

verificada em instituições públicas de ensino, 

aumentando a insatisfação com o trabalho pois não 

propiciam a estabilidade ao trabalhador 

(COUTINHO; MAGRO; BUDDE, 2011). 

Desse modo, se configura um ciclo de 

precarização do trabalho, no qual diversos fatores 

foram apontados pelas participantes como 

contratações temporárias, invasão do tempo do 
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trabalho para os espaços íntimos, acumulação de 

vínculos empregatícios, desgaste nas relações com 

pares e instituição bem como a pouca participação 

política dos professores (COUTINHO; MAGRO; 

BUDDE, 2011; LAZZARI; MARTIN; BUSANA, 

2016; MANCEBO, 2007): 

 

[...] Da própria disponibilidade de tempo. [...] A 

pouca valorização, por exemplo, assim, você tem que 

ter dois, três, empregos. [...] Outro obstáculo que a 

gente tem, porque muitas vezes a gente sai cansada 

de um e vai para o outro (trabalho). (Vitória) 

 

A participante Roberta indica que condições de 

infraestrutura deficientes e salários baixos, atuam 

como meios que impedem o próprio crescimento do 

profissional docente e de sua permanência nessa 

profissão de modo exclusivo. Ainda, entende que essa 

diminuição do tempo devido aos múltiplos trabalhos 

diminui a qualidade da formação do professor: 

 

[...] nos falta laboratório, temos laboratório, mas 

não temos laboratório à altura, para oferecer aulas 

de mais qualidade, a questão da remuneração 

também, porque se a gente é bem remunerada você 

não precisa se desdobrar e trabalhar em outras 500 

funções você se dedica mais com mais tempo, você 

tem condição de estudar se você tem uma 

remuneração que te ofereça isso, tudo isso ai dificulta 

mesmo a permanência na docência, e, a falta de 

apoio institucional enquanto orientação né, 

capacitação informação. (Roberta) 

 

Assim, a professora Roberta apresenta como é 

para si a experiência de ser professora em condições 

de trabalho insatisfatórias e das quais ela se apropriou 

para justificar as suas falhas no processo de trabalho 

docente, chegando inclusive a se questionar quanto a 

permanência ou não como docente universitária. Esse 

questionamento da professora pode estar relacionado 

“a tomada de consciência dos diferentes elementos 

que fundamentam a profissão e a integração na 

situação de trabalho levam à construção gradual de 

uma identidade profissional” (TARDIF, 2012, p. 86). 

Entram em contradição os sonhos e a realidade da 

profissão e todas as influências de sua trajetória 

pessoal e profissional influenciam na configuração 

identitária profissional que para ela apresenta-se com 

desgastes.  

Outra manifestação do processo de precarização 

do trabalho das professoras ocorreu no campo da 

sobrecarga de trabalho com múltiplas funções e no 

desgaste das relações interpessoais predominando o 

individualismo. Sobre o individualismo Dubar (2005, 

p. 180-1) nos apresenta como pode ser maléfico para 

a pessoa e que os seus efeitos extrapolam os limites 

do trabalho: 

 

A exigência desse novo individualismo 

performático e desse double bind [duplo vínculo] 

(“torne-se autônomo”), desse culto do desempenho e 

da competição (“seja o melhor”), dessa singularidade 

distintiva (“seja você mesmo”) provoca distúrbios de 

todo o tipo (depressão, burn out e suicídios) entre 

aqueles que não encontram outros meios, que não o 

trabalho, de restabelecer sua autoestima e o 

reconhecimento do outro, indispensáveis à saúde 

física. 

A competição entre pares favorece o 

individualismo, e como consequência tem o 

sofrimento e a desmobilização coletiva, para alguns, 

essa competitividade é oriunda da necessidade de se 

manter no trabalho com visibilidade, consecução de 

status e reconhecimento institucional, mesmo à custa 

de todo o desgaste com os pares (COUTINHO; 

MAGRO; BUDDE, 2011). 

Verificamos na fala da professora Fernanda 

situações em que se expressam o individualismo na 

prática profissional dos professores especialmente na 

relação com os pares: 

 

Aqui, é muito difícil eu ter contato com os 

professores, a gente tem contato nas reuniões e 

parece que aqui, a gente é isolado, a gente se 

encontra nas reuniões pra discutir coisas que são 

importantes pra os alunos. [...]cada um tem sua 

disciplina e parece que a gente não convive, se 

encontra na sala dos professores, tem reunião, na 

hora do ponto [...] É uma coisa interessante, nós 

somos isolados. (Fernanda) 

 

O produtivismo acadêmico está intimamente 

relacionado ao processo de precarização e 

intensificação do trabalho docente, estudos sobre este 

fato se amparam em análises muito profundas do caso 

brasileiro e também na compreensão das 

configurações internacionais, sobretudo aquelas 

ligadas aos movimentos econômicos e políticos no 

período atual em que se encontram a globalização e o 

neoliberalismo econômico (SGUISSARDI, 2008, 

2013a, 2013b).  

No caso do Brasil a implementação do 

produtivismo acadêmico tem diante da adoção do 

Modelo Capes de Avaliação, para avaliação e 

controle da pós-graduação no país, nos anos 

1996/1997/1998; pois, instala-se a competitividade 

entre pares e entre instituições na corrida por pontos 

em rankings; a pressão por maior quantidade de 

produtos publicados, especialmente artigos em 

periódicos internacionais; sequestro do tempo de 

criação e reflexão para a produção intelectual com 

qualidade e não em quantidade de pesquisas 

científicas. Em decorrência dessa supervalorização da 

pesquisa que gera pontos para avaliação dos 

programas de pós-graduação, influenciando no 

ensino de graduação que passa a ficar num segundo 
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plano em relação a pós-graduação (SGUISSARDI, 

2013a; SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). 

Diante desses dilemas e imposições, mesmo para 

os professores que não atuam em programas de pós-

graduação, como a maior parte dos professores 

participantes desta pesquisa, já que dentre as onze 

apenas duas estão vinculadas aos programas de pós-

graduação stricto sensu. As professoras indicam a 

sobrecarga no trabalho, e as suas consequências no 

desgaste do professor, pois são inúmeras as pressões 

sofridas para além dos processos de ensino aos quais 

são responsáveis:  

 

[...] Esse semestre eu estou tão, tão cansada que 

eu falei assim estou por um fio, de muito cansada que 

eu estou, estou esgotada sabe? (Joana) 

 

A carga é pesada para ser professor, é pesada, 

porque a gente tem que assumir PIBIC (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), 

PIVIC (Programa Institucional de Voluntários de 

Iniciação Científica), Extensão, pesquisa, quando 

nós estamos no mestrado é uma outra cobrança de 

níveis de publicação, e não vale mais publicação 

agora tem que ser internacional, então, assim fica 

aquela coisa, mensagens que a gente recebe no 

whatsapp [...] tem horas que eu tenho medo de abrir 

e-mail [...] Só que acho que a gente está assim meio 

que cansado, meio que sobrecarregado demais. 

(Luiza) 

 

[...] Eu não sei, eu acho que de agora em diante, 

pode ser que cada vez mais as exigências sejam 

maiores e que os professores se sintam muito 

pressionados, e até desmotivados porque precisam 

atender e não porque querem atender, tudo aquilo 

que vem sendo exigido. [...] e a gente fala do tripé 

ensino, pesquisa e extensão, mas a valorização não é 

a mesma, então ninguém cobra pelas ações de 

extensão da mesma maneira que cobra pelas de 

pesquisa, pela publicação em boas revistas. Então 

essa cobrança meio injusta pode desmotivar o 

professor. (Sofia) 

 

[...] eu acho que trabalhar na parte 

administrativa é muito pesado na universidade, até 

porque, não acho que a gente é formado para isso. 

[...] Enquanto professor a gente não se forma para 

isso, a gente se forma para ser professor e ainda de 

determinada área, que é sua área de atuação e, que 

às vezes, se você precisar se deslocar para outras 

áreas você já não se sente confortável, você ir para a 

área administrativa da universidade, acho isso muito 

desafiador, você lidar com relações com instâncias 

maiores, acho isso muito difícil. (Sofia). 

 

Enfrentar esse choque da realidade do trabalho 

docente com essas configurações e dilemas como 

sobrecarga de trabalho, produtivismo acadêmico, 

individualismo, invasão do trabalho no tempo e 

espaço de vida íntima, atender demandas externas 

institucionais fazem com que as professoras se 

deparem também com suas limitações e com as 

perspectivas iniciais que tinham para o que seria o 

trabalho docente (TARDIF, 2012).  

Constituindo-se como desafio para as docentes a 

apropriação de mecanismos de investimento e 

enfrentamento para as limitações da profissão e do 

campo do trabalho na docência universitária para 

consolidarem sua identidade profissional sem o 

prevalecimento da frustração, lamentação e 

adoecimento precoce em decorrência das imposições 

do trabalho, conforme apresentado por Dubar (2005, 

p. 183): 

A crise das identidades toca a subjetividade das 

pessoas, que não são definidas e classificadas de uma 

maneira que elas próprias rejeitam [...]ou das pessoas 

a quem é recusada a designação e classificação que 

elas desejariam[...]. A crise é desencadeada pela 

imposição de uma identidade não desejada ou pela 

recusa de uma identidade reivindicada. [...] A crise 

das identidades é o questionamento da relação de si 

mesmo com os outros e consigo mesmo. 

O reconhecimento da relevância das relações 

sociais estabelecidas no âmbito do trabalho e a 

relação da pessoa com o próprio trabalho na 

constituição identitária dos trabalhadores, seja ela 

profissional ou não (DUBAR, 2005; RAITZ; SILVA, 

2014;) foi demonstrado na fala da professora Luiza 

em que o reconhecimento do outro e do contexto em 

que está situado seu trabalho possibilita compreender 

inclusive o processo de adoecimento docente: 

 

[...]Nós aqui estamos muitos adoecidos 

fisicamente, as relações estão por vezes áridas, então 

a gente está deixando algumas coisas acontecerem 

nesse mundo globalizado que exige muitas coisas, 

entendeu? (Luiza) 

 

Outro aspecto analisado relaciona-se as situações 

escolares, que são situações sociais caracterizadas por 

interações entre seres humanos se destacando como 

centralidade do trabalho docente as interações com os 

estudantes. Dentre os diversos eventos que ocorrem 

no cotidiano do professor e do aluno a interatividade 

pode ser caracterizada como “principal objeto de 

trabalho do professor, pois o essencial de sua 

atividade profissional consiste em entrar numa classe 

e deslanchar um programa de interações com os 

alunos” (TARDIF, 2012, p. 235). 

Desse modo o relacionamento com os pares, com 

os alunos e com a instituição foi apresentado pelas 

participantes como gerador de ambivalências em 

relação à profissão, sejam para o desempenho do 

trabalho ou para a compreensão e identificação com 

ele: 
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[...]acho que um crescimento junto com os meus 

alunos, eu sinto assim acho que aprendi muito nessa 

relação professor aluno [...]. (Sofia) 

 

O que eu vejo assim como dificuldade... é... em 

ser professor... são os atritos entre aluno, professor, 

direção. [...] é... conversa paralela que dificulta a 

atuação da gente. Que aí você fica insegura, [...] às 

vezes tem... tem colega assim de...de trabalho que 

parece que não te acolhe[...]. (Clarice). 

 

[...] São pessoas competentes, nós temos um 

grupo competente, tanto dos jovens que estão em 

início de carreira, mas que já tem uma trajetória 

legal, como do pessoal que está saindo, competentes 

disponíveis interessados. (Luiza) 

 

Compreender a sutileza dessas tramas de 

relacionamentos e implicações que se constroem no 

processo de trabalho do docente são fortalezas para 

exercer a docência como uma profissão de múltiplos 

sentidos e múltiplas tarefas, em que a complexidade 

desse exercício também se modifica à medida que a 

identidade da pessoa como docente do ensino 

superior em enfermagem é ampla e não se apoia numa 

redução da docência como técnica, já que são 

exigidos e também produzidos saberes, experiências, 

sentidos e identidade como um processo 

interdependente e inter-relacionado (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2010).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O processo de precarização do trabalho docente 

influencia na constituição da identidade profissional 

do docente ocasionando em crises de identidade, e 

nesse cenário os professores podem encontrar 

ambiguidades nas relações com os pares, os alunos e 

a instituição como geradoras de sentimentos de 

sofrimento e também de satisfações, configurando um 

clima mais prevalente de tensão e conflitos que de 

ajustamentos. O reconhecimento e realização 

profissional na relação com os alunos caracterizado 

como gerador de satisfações no trabalho, também faz 

muitas vezes o papel de resistência em relação ao 

sofrimento no trabalho, dessa maneira, o professor 

consegue por meio dessa tensão criada, utilizar 

mecanismos para se fortalecer do ponto de vista 

identitário. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar como o Agrohidronegócio atualmente influencia nas relações 

entre meio ambiente X trabalho X capital no município de Catalão (GO), mais especificamente no distrito de 

Santo Antônio do Rio Verde. Serão consideradas as atividades exercidas, compreendendo a influência do 

agronegócio nas mudanças e degradação da paisagem, assim como verificar os problemas socioambientais e 

econômicos decorrentes desta atividade, a fim de buscar o estabelecimento de diretrizes que possam minimizar 

os eventuais impactos. Através da análise das transformações causadas por essa agricultura moderna, voltada 

à agroindústria e ao mercado externo, torna-se relevante apontar possíveis propostas de interação homem-

capital-natureza, que mantenham a sustentabilidade da paisagem, promovendo a gestão correta do território. 

 

Palavras-chave: Agrohidronegócio. Impactos. Influências. Catalão. Goiás. 

__________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

A partir da década de 1950 a demanda por 

alimentos oriundos do campo cresceu enormemente. 

Esse fato se deu em decorrência dos programas 

governamentais de incentivo à natalidade em alguns 

países asiáticos e do leste europeu, como também nas 

américas. Uma maior quantidade de bocas para 

alimentar gera uma maior demanda por alimentos. 

Todavia, a produção de grãos somente vai atingir 

cifras significativas, quando variedades de soja e 

milho passam a ser cultivadas em áreas antes 

inóspitas às mesmas. 

Somada a esse fator, a preocupação ambiental 

despertou desde então, e a sustentabilidade 

incorporou legislações, como no caso dos 

agrotóxicos, segurança dos alimentos, produção 

natural e ainda valores agregados a origem e 

qualidade dos alimentos. Tais discussões trouxeram 

um incentivo ao plantio de produtos mais atentos ao 

interesse de um consumidor preocupado com 

aspectos ambientais, de saúde humana e preservação 

do planeta e com isso a agricultura orgânica ganhou 

espaço. 

No Brasil, a partir de 1975, com a criação da 

EMBRAPA/CPAC (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária/Centro de Pesquisa Agropecuária do 

Cerrado) é que esses eventos passam a ser percebidos 

mais intensamente. A chamada Marcha para o Oeste, 

feita pelo governo Getúlio Vargas, incentivou o 

progresso e ocupação do Centro-Oeste, contribuindo 

para que grandes áreas do bioma Cerrado cedessem 

espaço ao binômio soja/milho. A necessidade por 

terras planas, férteis e com disponibilidade hídrica, 

propícias à mecanização, e os processos entre os 

próprios trabalhadores, por meio das ocupações de 

terra e ações no contexto da luta pela terra, 

consagram-se pela disposição do capital e expansão 

de seus negócios. 

O avanço do Agrohidronegócio é entendido 

através da monopolização da terra e, 

consequentemente, dos recursos hídricos, seguindo 

uma linha de mercado, em um ritmo de destruição 

precoce, sobretudo em relação à degradação 

ambiental e a precarização das relações de trabalho. 

O projeto de substituição da vegetação nativa por uma 

agricultura a qual tem como base os modelos das 

grandes áreas de monoculturas para exportação, vem 

de encontro a exemplos significativos das disputas 

territoriais e de classe no Brasil no século XXI. 

A importância da água para o acionamento do 

empreendimento produtivo, assim como os aspectos 

essenciais desse processo de expansão do 

agrohidronegócio que se consolida territorialmente, 

em várias porções do espaço, têm por indispensável 

enfatizar os impactos decorrentes da produção de 

alimento em Goiás, em áreas de Cerrado.  

Pretende-se apresentar possíveis medidas que 

possam garantir o acesso à água de forma mais 

eficiente ou a fim de obter melhores resultados, 

através de mecanismos de controle adequados à 

conservação de solos, pois, assim, poderá ser 

garantida uma maior infiltração das águas das chuvas, 

melhorando a reposição dos aquíferos, das nascentes, 

das veredas, dos rios etc.  

A região escolhida para este estudo é em 

decorrência das experiências profissionais vividas 

durante os últimos anos, além do conhecimento 

adquirido pela profissão de geógrafos, em que 

pudemos conhecer as produções agrícolas peculiares 
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da microrregião de Catalão (GO), com destaque para 

o distrito de Santo Antônio do Rio Verde, onde é 

evidenciada intensa modificação da paisagem e 

impactos decorrentes deste processo produtivo. 

O uso cada vez mais intenso da ciência e da 

tecnologia na produção de grãos, voltados para a 

agroindústria e para o mercado externo, acarreta em 

novas formas de exploração da terra - especialização 

produtiva. Com isso, os efeitos socioambientais 

decorrentes da concentração de terras e substituição 

de produtores tradicionais, geralmente camponeses, 

por empresários rurais, constituem a abordagem, com 

enfoque geográfico, pretendido neste estudo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO   
 

O advento da Revolução Verde no Brasil, em 

específico nas áreas de Cerrado, alicerçada 

posteriormente pela modernização agrícola, em muito 

contribuiu para que locais antes inóspitos à 

agricultura, tornassem altamente produtivos, e como 

consequência desse aumento de produção, 

intensificou a destruição de áreas consideradas 

essenciais no abastecimento, manutenção e produção 

de água. No âmbito desta discussão, as inovações 

tecnológicas permitiram maior produtividade no 

campo por meio do desenvolvimento em pesquisas 

sobre as sementes, fertilização do solo, uso de 

agrotóxicos e mecanização. 

O Agrohidronegócio revela de forma cada vez 

mais intensa as transformações decorrentes da relação 

entre o capital e o trabalho, como uma referência que 

modifica as condições socioeconômicas e ambientais, 

contribuindo para um processo de produção 

gradativamente mais excludente e concentrador, o 

que revela uma falsa imagem das reais consequências 

sofridas pelos biomas, trabalhadores e pela sociedade 

de um modo geral.  

Com a implantação da agricultura moderna, 

tivemos as regiões goianas de Chapadas, áreas planas 

no alto das serras, e outros espaços do Cerrado, como 

áreas emergentes a receberem investimentos de 

capitais, pois seu relevo é mais plano e são dotadas de 

recursos hídricos em abundância, propiciando a 

irrigação em períodos de seca. Assim, essas áreas 

tornam-se ideais para os tipos de cultura com maior 

capacidade de mecanização.  

Visto que Goiás conta com municípios próximos 

a importantes centros consumidores – Goiânia (GO), 

Brasília (DF), Uberlândia (MG) – e é servido pela 

rodovia federal BR-050, e ao restante do estado pela 

GO-330 e GO-020, além de via ferroviária – fica 

assegurado o elo a outros grandes estados, permitindo 

o acesso de inúmeras empresas rurais, viabilizando de 

forma mais intensa o processo produtivo. 

O agronegócio é uma atividade muito importante 

para a economia brasileira, visto que, mesmo em 

meio à crise que o país atravessa, essa atividade 

encontra-se em plena expansão, com números 

animadores em uma perspectiva meramente 

econômica. Contudo, em uma perspectiva ambiental, 

esse avanço gera preocupação em virtude dos 

diversos impactos socioambientais causados pela 

superexploração do meio ambiente. Na busca pelo 

desenvolvimento e lucro imediato, muitas empresas e 

empresários rurais do ramo desrespeitam legislações 

ambientais e exploram o meio natural sem se importar 

com as consequências dessa exploração. 

Surge, então, a necessidade de análise das 

possibilidades de contar com os investimentos 

públicos e privados, pelo acesso às melhores terras. 

Resultado desse processo temos, então, os conflitos 

territoriais e as ações dos sujeitos envolvidos nesse 

cenário de expansão e consolidação do 

agrohidronegócio, contrapondo trabalhadores, 

recursos naturais e capital. 

 

2.1. O conceito de paisagem e seus diferentes 

tipos 

 

A Geografia, assim como várias outras ciências, 

utiliza-se de categorias para basear os seus estudos. 

Trata-se da elaboração e utilização de conceitos 

básicos que orientem o recorte e a análise de um 

determinado fenômeno a ser estudado. A paisagem se 

define como um método deste estudo e por meio dela 

se possibilita a análise do espaço com todos os seus 

elementos. É a extensão do território como sendo o 

conjunto de componentes naturais, ou não, de uma 

porção do espaço que abrange o alcance do olhar em 

um lance.  

Para Mendonça (1996, p. 46) “[...] o estudo da 

paisagem se constitui num dos mais antigos métodos 

de estudo do meio natural pertencente à Geografia, à 

Geografia física, portanto”. Essa categoria abarca o 

que os nossos sentidos apreendem de um determinado 

local limitado geograficamente, em escalas variadas, 

revelando aspectos históricos, culturais, econômicos, 

entre outros, de uma sociedade. 

Devido aos diferentes aspectos possíveis de 

percepção em uma paisagem, é possível classificar 

sua variedade: a) paisagem natural, referindo-se à 

natureza, em um espaço que contém elementos como 

água, rochas, vegetação, animais, passíveis de 

modificação em decorrência do clima ou 

interferências naturais; b) paisagem artificial, aquela 

modificada perceptivelmente pela ação humana no 

intuito de criar infraestruturas, ruas, casas, hospitais, 

entre outros; c) paisagem cultural, que indica 

costumes e valores de um local específico e seus 

habitantes, como as tribos indígenas, por exemplo, 

munidas de uma estrutura diferente do restante da 

sociedade, o que lhes confere identidade própria. 

Visto isso, analisemos adiante as principais 

características do bioma Cerrado e sua apropriação. 
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2.2. O bioma Cerrado e sua composição agrícola 

moderna 

 

O Cerrado é uma vegetação típica de locais com 

as estações climáticas bem definidas (uma época bem 

chuvosa e outra seca) e regiões de solo de composição 

arenosa. A temperatura média anual varia entre 18°C 

e 23°C. O índice pluviométrico anual fica em torno 

de 1.450 mm. Cerca de 80% das chuvas ocorrem entre 

os meses de setembro e abril. Podemos encontrar a 

vegetação de cerrado principalmente na região 

centro-oeste do Brasil, englobando os estados do 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. 

Está presente também no oeste de Minas Gerais e 

Bahia, sul do Maranhão e Piauí. Ocupa uma área de, 

aproximadamente, 203 milhões de hectares. (LIMA, 

2007). 

O território goiano, até então caracterizado por 

ocupação rural e atividades produtivas de pecuária 

extensiva e agricultura de subsistência, marchou 

rumo à modernização capitalista, a partir de 1930, 

com a política de integração do governo Vargas, 

visando a ocupação do Cerrado goiano como 

prioridade nacional, inserida num projeto que 

buscava articular, em âmbito regional, as áreas 

produtivas do estado de Goiás. Assim, instaurava-se 

um novo ritmo de produção capitalista, a qual a 

apropriação e ocupação do Cerrado, se consolidava 

de maneira planejada, com interesses e funções 

políticas e econômicas bastante definidas.  

Era a Marcha para o Oeste, possibilitando a 

modernização de Goiás, e a terra, que até então era 

considerada de baixa produtividade, se transforma em 

terra fértil, graças aos incrementos técnicos 

científicos. Para a implantação do agronegócio, os 

governos estadual e federal forneceram subsídios e 

facilidades, em especial a partir da segunda metade 

do século XX, através de linhas de créditos 

específicas, incentivos fiscais, infraestruturas, dentre 

outros. 

Dessa forma ocorre a mais brusca transformação 

socioespacial do Cerrado goiano, com a antiga 

paisagem sendo modificada e transformada em 

grandes plantações e empresas agropecuárias tal qual 

como a conhecemos atualmente. A transformação do 

rural em agrícola mecanizado em um período 

histórico tão curto gerou impactos econômicos, 

sociais, culturais e espaciais que hoje podem ser 

claramente percebidos.  

O processo do agronegócio não ocorreu de forma 

homogênea, foram sendo criadas regiões com alto 

nível técnico no campo e outras baseadas na 

agropecuária tradicional, tidas como lugares de 

reserva para o agronegócio. Quase metade do 

território goiano é formada por latifúndios rurais, ou 

seja, propriedades com mais de mil hectares, 

enquadrando-se como um dos maiores produtores de 

soja, tomate e milho, e ainda é responsável por 33% 

da produção nacional de sorgo, (principal produtor 

desse grão no país). Outros cultivos importantes são: 

algodão, cana-de-açúcar, café, arroz, feijão, trigo e 

alho. As consequências decorrentes de todo esse 

processo serão vistas no tópico a seguir. 

 

2.3. Impactos do Agrohidronegócio no Cerrado 

 

O Cerrado goiano é um território em disputa. É, 

simultaneamente, tradicional e moderno, rico e 

miserável, lento e rápido, do local para o global. As 

contradições e desigualdades proporcionadas pelo 

modo de produção vigente estão nítidas em sua 

paisagem.  Desde a segunda metade do século XX, 

segundo Silva (2015), com a expansão cada vez mais 

intensa dos negócios no espaço agrário brasileiro, 

com o capital atuando sobre a terra e seus recursos, os 

investimentos para garantir acesso e controle sobre a 

água foram e ainda são abundantes. 

É em função da facilidade de acesso à água, do 

clima favorável ao desenvolvimento do tipo de 

produção, da composição do solo e sua profundidade 

e da planura para viabilizar o acesso de máquinas, que 

são disputados e ocupados os territórios, assim como 

o Cerrado, para fins cultivares. Os tratos culturais 

sendo realizados de forma mecanizada, geralmente 

reduzem expressivamente os custos de produção 

quando comparados com operações manuais. Por 

isso, a logística e o suprimento de água são 

importantes para favorecer todo o deslocamento de 

insumos para as lavouras, e na colheita também para 

o transporte dos grãos para as instalações devidas na 

sede rural, como as unidades de armazenamento, 

beneficiamento e comercialização. 

A territorialização de grandes porções do espaço 

geográfico provoca uma série de impactos 

socioambientais, e, como exemplo disto, temos o 

aumento da produção, da produtividade com a 

incursão de novas culturas, possibilitando o 

surgimento de novos métodos e tecnologias, o que 

resulta na exclusão de muito sujeitos 

(trabalhadores/produtores) desse fenômeno.   

A expansão do capitalismo no campo, quando a 

favor da ampliação do capital, acaba por produzir, 

excluir e degradar. São essas as palavras que mais 

caracterizam o agronegócio de forma geral, e no caso 

da soja, valiosa para a economia brasileira, tanto o 

poder público quanto o privado, conduzem 

investimentos para conquistar aumento da produção e 

de produtividade. Nesse contexto, observa-se que as 

empresas rurais especializam o território para o 

acúmulo do capital.  

Nos últimos anos, essa especialização tomou 

novos rumos, com a territorialização das sementes de 

soja transgênicas, que desde sua liberação, têm 

expandido a produção em comparação à soja 

convencional. Cada vez mais os produtores têm 

adotado ao plantio da soja transgênica para 
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beneficiamento e comercialização de grãos, e para a 

comercialização de sementes, visto que seu 

rendimento, comprovado cientificamente, assim 

como sua lucratividade, são intensamente maiores e 

melhores se comparados à soja convencional. 

No município de Catalão (GO), assim como em 

outros munícipios da microrregião, há empresas 

rurais que se especializaram, sobretudo, na produção 

de sementes para comercialização. Nessas empresas, 

com embasamento na experiência profissional que 

tive em algumas delas, cerca de 70% das sementes 

produzidas são transgênicas.  

“O uso de sementes transgênicas na agricultura 

tem sido defendido no Brasil como alternativa 

fundamental para se atingir consideráveis aumentos 

de produtividade, aliados à significativa redução de 

custos de produção e menores impactos ambientais – 

estes últimos devidos ao suposto menor uso de 

agrotóxicos.” (SOUSA, 2016, p. 2). 

Do ponto de vista dos efeitos ambientais, além da 

exigência de alto uso de herbicidas e riscos de 

contaminação genética, a expansão da produção de 

soja implica em uma significante implantação de 

projetos de infraestrutura e transporte, que causam 

impacto aos ecossistemas, tornando áreas florestais 

acessíveis para outras atividades econômicas e 

extrativas, danosas ao meio ambiente. 

Na área deste estudo, os principais e possíveis 

danos sofridos pelo processo produtivo do 

Agrohidronegócio refletem-se em desmatamento, 

erosão e empobrecimento dos solos, possível 

desertificação, quando o solo perde suas propriedades 

e torna-se infértil com o fim da sua capacidade 

produtiva, perda de biodiversidade, esgotamento da 

água doce, contaminação dos recursos hídricos, 

poluição atmosférica, entre outros. 

Preocupam sob a ótica ambiental a utilização 

elevada dos recursos naturais, a geração de resíduos e 

dejetos que poluem o ar, a água e o solo e, a expansão 

da fronteira agrícola e seus reflexos sobre o 

desmatamento. São aspectos importantes a serem 

considerados do ponto de vista produtivo, e apesar de 

a legislação ambiental brasileira ser abrangente, não 

se verifica, na prática, o cumprimento de diversas 

regulamentações. Neste sentido, o problema parece 

estar concentrado na clara ineficiência do processo de 

fiscalização e, também, por um desconhecimento 

generalizado, por parte dos produtores, da existência 

de tais legislações e normas.      

Em geral, o investimento em práticas 

sustentáveis ainda é visto como um custo 

desnecessário. Entretanto, em alguns anos, isto 

poderá representar vantagens competitivas no 

comércio, a disseminação de informação e 

conhecimento provindos de estudos científicos é 

fundamental para alterar este quadro. No processo de 

ajustamento da unidade produtiva ou empresa rural às 

leis, é imprescindível que haja algum mecanismo 

facilitador para o produtor, pois se, para ele, obedecer 

à lei implica aumento de custo, dificilmente o 

produtor agropecuário tomará a decisão de adequar 

sua propriedade e seu processo produtivo. Posto isto, 

vejamos a seguir algumas medidas imagináveis 

capazes de melhorar os efeitos decorrentes destes 

impactos. 

 

2.4. Possíveis medidas mitigadoras às 

consequências do processo 

agrohidroindustrial 
 

Como vimos anteriormente, são inúmeros os 

impactos causados pela implantação da agricultura 

moderna e algumas soluções críveis de contribuição 

para aplicação às atividades agrohidroindustriais, 

visam a diminuição dos impactos, compreendendo: 

- Apoio a instituições de pesquisa e universidades 

para desenvolvimento de estudos que direcionem 

tecnicamente a tomada de decisão de política 

agrícola; 

- Incentivo ao desenvolvimento tecnológico que 

aumente a produtividade agrícola, diminuindo a 

tendência de desmatamento, aumentando também a 

eficiência energética, e que trate eficientemente os 

resíduos gerados com possibilidade de gerar 

energia dentro da própria propriedade. 

- Capacitação dos produtores;  

- Adoção de programas de fiscalização, 

regulamentos e sanções (estabelecimento de padrões 

de emissões; exigência de licenciamento para 

atividades; restrições ao uso do recurso; aplicação de 

multas, estabelecimento de fechamento da atividade);  

- Taxas, impostos e cobranças (por não 

cumprimento da legislação ambiental ou para 

racionalizar o uso de determinado recurso; bônus de 

desempenho, etc.); 

- Tratamento de todos os resíduos sólidos 

orgânicos em um biodigestor gerando gás natural e 

biofertilizantes, sendo que estes últimos são 

inteiramente aproveitados para a agricultura própria; 

- Utilização do gás produzido pelo biodigestor 

em processos de queima, como combustível de 

veículos, e para a geração de energia elétrica através 

de um motor e gerador, dependendo da necessidade 

do produtor (o uso do gás natural como combustível 

para veículos agrícolas reduz significativamente o 

custo operacional da agricultura); 

- Coletar água de chuva, sem misturar com o solo, 

próximo às lavouras, seria um ponto interessante para 

cooperar nos processos de irrigação, lavagem de 

maquinários, equipamentos e ambientes; 

Lembrando que, todas as soluções apresentadas 

só serão efetivas se, por um lado, os problemas 

ambientais forem bem identificados e quantificados, 

se existirem alternativas viáveis para a adequação 

(tecnologias, financiamento, crédito etc.) e, 

finalmente, se os produtores tiverem conhecimento 
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tanto das exigências quanto das alternativas 

existentes. É importante salientar que o produtor rural 

tem maior rendimento na produtividade usando a 

menor quantidade possível de água. A irrigação só 

deve ser usada quando não chove, porém em períodos 

de seca o rio fica com menos água. Dessa forma, o rio 

corre o risco de sofrer com pouco volume. Quando a 

irrigação é feita diretamente de um lençol freático, o 

aquífero ou os poços artesianos podem ser afetados 

com baixa vazão ao longo dos anos. 

Para isso, é necessário adotar mecanismos para o 

uso eficiente e inteligente no campo. Devem ser 

criadas ferramentas que possam indicar o quanto pode 

usar de água e o que precisa ser recuperado e, nesse 

sentido, o estado deve interferir e ser mais 

protagonista. Em alguns casos, trocar a forma de 

irrigação ou as peças do mecanismo já ajuda a 

minimizar os gastos desnecessários. No entanto, falta 

a devida orientação para que os produtores se 

conscientizem do uso racional da água. Não existe 

assistência técnica eficaz no país para que os 

agricultores aprendam a melhorar o sistema de 

irrigação e entendam o quanto de água deve ser usada 

em diferentes culturas. 

O uso adequado do solo, com a adoção, por 

exemplo, de sistemas agropastoris, agrossilvipastoris 

e plantio direto, além de redução do uso de 

fertilizantes, pode evitar novos desmatamentos, 

aumentar a captura de gás carbônico da atmosfera e 

ainda recuperar solos degradados. O sistema 

agropastoril evita o desgaste do solo, uma vez que há 

o desenvolvimento de várias culturas diferentes em 

um mesmo terreno, evitando que uma das espécies 

faça uso de todos os nutrientes do solo e que seja, 

consequentemente, prejudicado.  

Esses sistemas de plantio reduzem drasticamente 

a erosão, diminuindo ainda o potencial de 

contaminação do meio ambiente e oferecendo ao 

agricultor maior garantia de renda, pois a estabilidade 

da produção é ampliada em comparação aos métodos 

tradicionais de manejo de solo. Por seus efeitos 

benéficos sobre os atributos físicos, químicos e 

biológicos do solo, pode-se afirmar que o sistema de 

plantio direto é uma ferramenta essencial para se 

alcançar a sustentabilidade dos sistemas 

agropecuários. 

Talvez pelo prejuízo econômico que a agricultura 

sustentável pode causar, ela é pouco praticada tanto 

em nível global quanto em nível nacional, estadual ou 

regional. A crescente demanda pela produção de 

alimentos junto ao almejado crescimento econômico 

está tornando os processos sustentáveis cada vez mais 

escassos, e é esse quadro avançado de produção 

mecanizada e insustentável a qualquer custo que 

tentaremos reverter com a devida pesquisa pretendida 

nessa área. 

 

3. METODOLOGIA 
 

 Aqui estão descritos todos os procedimentos 

necessários à execução da pesquisa, explicando a 

opção pela metodologia e delineamento do estudo, 

através do método, amostragem e meios de coleta dos 

dados. Neste caso, o problema investigado possui 

uma natureza teórico-crítica acompanhada de 

pesquisa empírica (baseada na experiência). Assim 

sendo, a metodologia utilizada para realização deste 

trabalho, consistiu em levantamento e revisão 

bibliográfica, além de análise e interpretação de 

dados (quantitativos e qualitativos), econômicos e 

sociais, referentes ao processo de produção agrícola. 

A abordagem qualitativa com revisão teórica e 

pesquisa de campo foi eleita, além da coleta de dados 

em fontes primárias e secundárias. Importante frisar 

que para analisar as transformações socioespaciais e 

ambientais além do que está visível, foi e será 

necessário desvendar o que está camuflado por trás 

dos dados quantitativos da produção, das inovações 

tecnológicas, das imensas lavouras e do próprio mito 

de que o agrohidronegócio é um negócio.  

Na etapa da pesquisa teórica, foi feito um 

levantamento bibliográfico do que já foi publicado 

sobre agrohidronegócio, impactos decorrentes deste 

processo, interação homem-meio-capital, paisagem, 

caracterização, ocupação e apropriação do Cerrado, 

produção capitalista do espaço, propostas para 

minimização de impactos resultantes da agricultura 

mecanizada, entre outros assuntos na área, buscando 

informações em materiais como livros, jornais, 

artigos, revistas, trabalhos de conclusão de curso e 

sites confiáveis. 

Quanto à pesquisa documental, elaborada a partir 

de documentos originais, o envolvimento da pesquisa 

dá-se em informações que não envolvem discussão 

teórica. É uma investigação que tem por objetivo 

descrever e comparar informações, dados, 

comportamentos, entre outras características, tanto da 

realidade presente quanto passada. Abrangeu 

consultas através do sensoriamento remoto, com 

ajuda das imagens de satélite para interpretação e 

identificação de ocorrências, consistindo em coleta 

automática de dados para o levantamento e 

monitoração dos recursos terrestres em escala global.  

As consultas também ocorreram em documentos 

institucionais conservados em arquivos e/ou de uso 

restrito, como fotografias e vídeos, leis, projetos, 

regulamentos e registros. Consultas em sites e 

materiais que fornecem dados numéricos, apontando 

indicadores, também foram desenvolvidas. 

Na fase da pesquisa empírica, com manipulação 

direta das variáveis relacionadas ao objeto do estudo, 

é possível ater-se à relação entre as causas e efeitos 

do agronegócio. Consiste em uma etapa de obtenção 

de informações experimentais através de pesquisa em 

campo, neste caso, em complexos produtivos de 
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grãos, como lavouras, sedes rurais e empresas do 

ramo agrícola, através de método qualitativo. A coleta 

de dados ocorreu e ainda ocorrerá no próximo ciclo 

da safra deste ano (2017-2018), através da observação 

de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no 

real, com o pesquisador observando o funcionamento 

de todo o processo da agricultura moderna, desde o 

plantio, preparação do solo, adubação, semeadura, 

manutenção, irrigação, até a colheita dos grãos de 

soja/milho na lavoura, o que inclui também local de 

armazenamento, beneficiamento, logística, 

destinação final, comercialização, etc. 

Essa pré-seleção de procedimentos, decorreu de 

uma previsão e não de uma definição, pois à medida 

que os estudos epistemológicos são construídos em 

conjunto com a prática, é que sua aplicação fornece a 

comprovação necessária ao alcance e eficácia da 

metodologia proposta.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados obtidos até o presente momento 

possibilitaram o desenvolvimento das propostas 

descritas no item 2.4., para promover um processo de 

melhoria contínua nos processos existentes e 

diminuição dos impactos decorrentes do 

Agrohidronegócio. É possível, como foi visto no item 

citado acima, adotar novos processos em busca de 

uma melhor qualidade no gerenciamento dos recursos 

inerentes à produção. 

A partir do estudo e da análise realizada nas áreas 

de cultivo de soja e milho, no município de Catalão 

(GO), foi possível, ainda, identificar a necessidade 

emergencial de práticas sustentáveis que visem a 

conscientização, tanto do uso do solo e da água, 

quanto do tratamento dos resíduos e diminuição dos 

impactos gerados, visando ainda a inclusão e 

valorização dos sujeitos desprezados. É importante 

lembrar que várias outras medidas poderão 

complementar as que já foram explanadas até aqui. 

Considerando as necessidades de uma análise 

mais aprofundada, a fim de se obter resultados que 

refutem ou comprovem a hipótese deste trabalho, esta 

etapa final ainda se encontra em andamento, visto que 

a próxima safra compreenderá o período de 

novembro/2017 a março/2018. Será nesta fase que 

realizaremos os estudos pertinentes ao estágio do que 

ainda nos resta para concluir o trabalho. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O objetivo deste trabalho, ainda não finalizado, e 

compreende o estudo abrangente sobre o 

desenvolvimento do Agrohidronegócio no município 

de Catalão (GO), notadamente na região das 

Chapadas no distrito de Santo Antônio do Rio Verde, 

com grande potencial para as atividades mecanizadas 

de produção de soja e milho que atendam ao mercado 

externo. 

O primeiro passo foi identificar, através de 

levantamento bibliográfico e leituras acerca do tema, 

as características deste modelo de produção tão 

corrente nesta região. Paralelamente, foi elaborado o 

estudo dos impactos e medidas mitigadoras já 

identificados, assim como dos ainda não 

identificados, pois até o findar da pesquisa empírica 

vários outros apontamentos podem ser considerados. 

Uma das características da ciência, do 

conhecimento científico, é seu caráter não absoluto, 

não definitivo acerca dos resultados obtidos sobre o 

objeto de investigação do pesquisador. Deixaremos, 

portanto, em aberto, os resultados e conclusões 

pertinentes a este estudo, admitindo aqui apenas 

reflexões não definitivas, contestáveis, suscetíveis de 

revisões, pois encontra-se em fase de dedução 

extraída dos frutos colhidos até então, tendo seu 

possível desfecho até agosto/2018, em dissertação de 

mestrado a ser defendida até o início de 2019.  
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a construção e visibilidade da marca de carnes Friboi 
antes e após o escândalo da Carne Fraca. Para tanto, foram analisadas as campanhas publicitárias da marca, 
bem como, a repercussão deste acontecimento representado via web, uma vez que os consumidores utilizaram a 
internet para repercutir o caso. Para tanto, este trabalho analisou propagandas publicitárias antes e após o 
escândalo, de forma a identificar as estratégias de posicionamento da empresa frente a crise estabelecida pela 
operação carne fraca. Como resultado observou-se que após o escândalo a empresa tentou manter o histórico 
de confiança da marca através de propagandas afirmativas deste discurso. 
 
Palavras-chave: Friboi. JBS. Carne Fraca. Campanhas Publicitárias. Marca. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1. INTRODUÇÃO  

 
Atualmente, a vida da maioria dos indivíduos 

está cercada pelos mais variados meios de 
comunicação, e a informação é repassada para 
milhões de pessoas de forma instantânea. Com base 
nisso, as empresas estão expostas a situações que 
podem colocar a prova todo o seu plano de 
marketing. 

A empresa JBS, produtora da marca FRIBOI, 
sentiu na “pele” a força da informação, quando foi 
deflagrada em março de 2017 a Operação Carne 
Fraca que detectou fraudes em frigoríficos da JBS. 
A repercussão foi imediata, e as reações dos 
consumidores nas redes sociais foram de revolta. 

Durante anos a marca FRIBOI buscou expandir 
seu mercado por meio de publicidades com foco na 
construção de uma marca que representasse 
qualidade e confiança, entretanto, após o escândalo 
da Carne Fraca, a marca começou a ser questionada 
e passou a ser associada à carne vencida e 
adulterada, contradizendo o slogan da marca 
“Carne confiável tem nome – FRIBOI”. 

No contexto mercadológico, a JBS foi 
penalizada e perdeu 15,35% do seu valor, que era 
de R$ 32,6 bilhões antes da operação e encerrou o 
último pregão valendo R$ 27,6 bilhões. Pior do que 
a perda financeira é a perda de confiabilidade na 
carne FRIBOI, uma vez que a empresa sempre 
buscou exaltar em seus comerciais e propagandas a 
qualidade e a confiança dos seus produtos. A 
revolta dos consumidores repercute até hoje, e 
restabelecer a confiança e qualidade dos produtos é, 
atualmente, o desafio da JBS. 

Com base nisso, o objetivo deste artigo é 
analisar como a publicidade poderá ser utilizada 

como uma ferramenta estratégica na construção e 
visibilidade da marca de carnes Friboi após o 
escândalo da Carne Fraca. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A fundamentação teórica deste trabalho se 
embasa no capítulo 9 do livro Administração de 
Marketing de Philip Kotler e Lane Keller, o qual 
aborda a criação de Brand Equity, um termo 
bastante utilizado na área de Marketing que se 
refere ao valor agregado a algum produto ou 
serviço devido a sua “força” de marca, ou seja, se 
refere à influência da marca na forma como o 
consumidor pensa, sente e age em relação à marca. 

Segundo Cobra (2003, p. 202) “as marcas são 
os ativos mais poderosos de que as empresas 
dispõem, valem mais do que prédios, máquinas e 
equipamentos”. Logo, a marca pode valer mais para 
uma organização que a soma de outros ativos 
tangíveis.  

Dessa forma, por causa de sua importância, a 
marca deve ser construída e gerida pela área de 
Marketing de forma a agregar valor à organização 
e/ou produto/serviço. A criação de uma marca 
conta com a associação do produto ou organização 
à elementos, como slogans, representantes, 
prêmios, personalidades, logo e outros aspectos que 
provoquem emoções aos consumidores, como 
valores, crenças e hábitos aceitos pelo mercado que 
a empresa pretende atingir (KOTLER; KELLER, 
2012). 
 
3. METODOLOGIA 
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O presente estudo foi desenvolvido a partir da 
análise de propagandas veiculadas nas mídias 
intituladas “Aqui tem confiança” antes da denúncia 
da carne fraca deflagrada no mês de março de 2017 
pela Polícia Federal. Além disso, foi analisado 
também o vídeo que foi veiculado na mídia após a 
denúncia, na qual a empresa mostrou seus 
processos produtivos com depoimentos de 
funcionários, tentando amenizar a decepção dos 
consumidores sobre a promessa de qualidade que a 
marca Friboi sempre buscou evidenciar. 

Este artigo também faz uma ressalva aos 
‘memes’, que nos dias atuais atuam como um meio 
de informação, pois seus compartilhamentos 
ocorrem de forma instantânea. A própria JBS 
utilizava deste recurso para se aproximar dos seus 
consumidores. 

Com base nisso, este trabalho é uma pesquisa 
qualitativa, visto que os autores buscam analisar de 
forma interpretativa os dados coletados, ou seja, a 
análise de dados é feita a partir do discurso 
realizado. A análise de discurso, conforme Orlandi 
(2007, p. 16), se configura como um campo de 
confluência entre a Linguística e as Ciências 
Sociais, onde em uma há a afirmação da imanência 
da linguagem e, em outra, a transparência da 
História. Além disso, este trabalho pode ser 
considerado como estudo de caso. 
 
4. CASO FRIBOI 
 

A história da marca Friboi pertencente ao 
grupo José Batista Sobrinho – JBS – teve início no 
ano de 1953 na cidade de Anápolis, estado de 
Goiás, na Casa de Carnes Mineira. Em 1960 a rede 
de açougue buscou explorar também o mercado de 
Brasília. Em dez anos o grupo triplicou a 
quantidade de produtos vendidos (FRIBOI, 2017).  

Nas décadas de 80 e 90 houve um grande 
crescimento e fortalecimento da marca no âmbito 
nacional, através do aprimoramento das tecnologias 
presentes no processo de fabricação, garantindo 
mais qualidade aos produtos (FRIBOI, 2017).  

Em 2005 a Friboi começou a explorar o 
mercado internacional, sendo o início das 
exportações. Em 2011, o grupo amplia o portfólio 
da marca, com novos produtos nas categorias 
industrializados e congelados. Nos anos entre 2011 
a 2014 a marca lançou, de forma gradativa, 
campanhas publicitárias com intuito de promover e 
fixar o produto na mente dos consumidores 
(FRIBOI, 2017). 

Nestas campanhas publicitárias a marca buscou 
associar a imagem de seus produtos com a 
personalidade do ator Tony Ramos, buscando 
transmitir confiança à marca, visto que este 
representante da TV Brasileira é sinônimo de uma 
pessoa íntegra, de boa fama, com credibilidade e 
que passa certa convicção e segurança em seus 
discursos, assegurando certa associação da marca à 

qualidade e confiabilidade, conforme exposto nas 
Fig. 1 até Fig. 5. 

Segundo Kotler e Keller (2012) as marcas que 
inspiram confiança sinalizam determinado nível de 
qualidade e, dessa maneira, consumidores 
satisfeitos podem facilmente optar de novo pelo 
produto. A fidelidade à marca proporciona à 
empresa previsibilidade e segurança de demanda, 
além de criar barreiras que tornam mais difícil para 
outras empresas ingressar no mercado.  
 

Figura 1 – Campanha Pergunte se é Friboi 

 
Fonte: Site Friboi (2017) 

 
Figura 2 – Campanha É Friboi? 

 
Fonte: Site Friboi (2017) 

 
Figura 3 – Friboi com Certeza 

 
Fonte: Site Friboi (2017) 
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Figura 4 – Confiança é Friboi 

 
Fonte: Site Friboi (2017) 

 
Figura 5 – Aqui tem Confiança 

 
Fonte: Site Friboi (2017) 

 
Com base nas Fig. 1 até Fig. 5, que expõe 

momentos e nomes das campanhas fica evidente 
que a marca Friboi buscava associar segurança e 
qualidade, demonstrando que a marca está presente 
nos lares como uma carne de confiança para toda 
família e consumidores. A confiabilidade da marca 
sempre foi o foco das propagandas, para que assim 
o consumidor se sinta mais propenso a aquisição do 
produto e consumo. 

É importante ressaltar também os discursos 
utilizados nas campanhas publicitárias da marca. A 
propaganda publicitária referente a campanha 
publicitária “AQUI TEM CONFIANÇA”, 
veiculada antes do antes do escândalo da carne 
fraca, apresentava o seguinte discurso: 
 
  

Tony Ramos: O que é Friboi para vocês? 
João: Assim, eu tenho extrema confiança até 
pela tua própria pessoa, por ser uma pessoa 
que eu conheço a minha vida inteira, quando 
você pôs teu nome eu entendi que é um 
produto de qualidade. 
Tony Ramos: Para vocês o que é confiança 
de fato? Isso serve para a vida, Cátia. 
Cátia: Sim, a confiança para mim é poder 
contar diariamente com uma pessoa, com 
um produto.  
João: É acreditar, acreditar principalmente 
na origem. 
Tony Ramos: Mas hoje quando eu falo 
Friboi é definitivamente sinônimo de 
confiança e tranquilidade na compra, é isso? 
João: Definitivamente 

Tony Ramos olha em direção ao carrinho de 
supermercado do casal e pergunta: Tem 
FRIBOI aqui?  
Cátia: Tem FRIBOI contrafilé aqui. 
Tony Ramos: Contrafilé, maravilhosa, que 
peça linda rapaz e dá um belo churrasco! 
Tony Ramos: estou vendo Picanha aí! 
O casal concorda que tem. 
João: Picanha não pode faltar no churrasco! 
Tony Ramos: Portanto minha gente faz que 
nem a Cátia e o João vai de garantia de 
origem e controle de qualidade, vai na 
confiança. Friboi carne confiável tem nome.  

 
A propaganda veiculada nas mídias referente a 

esta campanha publicitária enfatizava um casal 
casados e que dão seu testemunho referente a marca 
Friboi, toda a cena é transmitida dentro de um 
supermercado, dando a impressão de não ter sido 
nada combinado entre os participantes, e os 
discursos sobre a qualidade e confiança da carne é 
enfatizada, reforçando o slogan da marca de que 
“Carne de confiança tem nome, é FRIBOI”. 

Os valores defendidos pela marca chegaram a 
influenciar a criação de ‘memes’ por parte da 
sociedade ressaltando a confiança e credibilidade 
do produto. O conceito de ‘meme’ foi introduzido 
na literatura por Richard Dawkins, em sua obra “O 
Gene Egoísta”, em 1976. Dawkins compara a 
evolução cultural com a evolução genética, onde o 
‘meme’ é o “gene” da cultura, que se perpetua 
através de seus replicadores, as pessoas. O ‘meme’ 
é uma unidade de transmissão cultural e de difusão 
da informação (incluindo a observação sobre que 
tipo de ideia sobrevive e é passada de pessoa a 
pessoa e que tipo de ideia desaparece no 
ostracismo), fundamentado na imitação, que é a 
forma básica de aprendizado social geradora de 
padrões de comportamento (RECUERO, 2006) 

Os ‘memes’ antes da denúncia da carne fraca 
empregavam o discurso de que para ser um 
“produto” de qualidade precisaria ser Friboi. Os 
‘memes’ sempre faziam referência a qualidade e 
confiança, como é observado nas Fig. 6, Fig. 7 e 
Fig. 8. 
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Figura 6 – ‘Meme’ embasado na campanha 
“Friboi. Carne Confiável tem nome” 

 
Fonte: Site Google Imagens (2017) 

 
Figura 7 – ‘Meme’ embasado na campanha 

“Friboi. Carne Confiável tem nome” 

 
Fonte: Site Google Imagens (2017) 

 
Antes da denúncia a empresa utilizou dos 

‘memes’ em seu próprio site para incentivar a 
crescente fonte de informação e entretenimento que 
os ‘memes’ proporcionavam de forma positiva para 
a empresa JBS, no site foi intitulado “Meme do 
Tony”. 

 
Figura 8 – ‘Meme’ na página inicial do site 

FRIBOI 

 
Fonte: Site Friboi (2017) 

 
Após o escândalo da carne fraca, surgiram 

vários ‘memes’ ofensivos à marca Friboi por parte 
do público que acompanhou o escândalo. Segue 
Fig. 9 e Fig. 10 para exemplificar como a internet 
contribuiu de forma instantânea para propagação da 
informação, ressaltando, neste caso os pontos 
negativos da marca Friboi ao ser denunciada por 
má qualidade dos seus produtos. 

Figura 9 – ‘Meme’ criticando carne adulterada 
da FRIBOI 

 
Fonte: Site Google Imagens (2017) 

 
Figura 10- Meme criticando carne com mistura 

de papelão da FRIBOI 

 
Fonte: Site Google Imagens (2017) 

 
Para diminuir o impacto da denúncia sobre a 

marca, a empresa JBS modificou o contexto e 
associações usadas nas campanhas publicitárias. A 
empresa deixou de utilizar o “garoto propaganda” 
Tony Ramos, para mostrar seu chão de fábrica, bem 
como usou de depoimentos de colaboradores para 
certificar a qualidade do processo produtivo de 
carne na empresa, como pode ser visto no discurso 
e imagens veiculados nas mídias – Fig. 11, Fig. 12 
e Fig. 13: 

 
Figura 11 – Imagem de propaganda veiculada 

pela marca Friboi após escândalo da carne fraca 

 
Fonte: Site Friboi (2017) 
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Figura 12 – Imagem de propaganda veiculada 
pela marca Friboi após escândalo da carne fraca 

 
Fonte: Site Friboi (2017) 

 
Figura 13 – Imagem de propaganda veiculada 

pela marca Friboi após escândalo da carne fraca 

 
Fonte: Site Friboi (2017) 

 
Locutor 1: Nós da JBS somos referência 
mundial em qualidade e segurança 
alimentar. 
Colaboradora da JBS – Janete: Me sinto 
orgulhosa em saber que o nosso produto 
chega com qualidade e segurança na mesa. 
Locutor 1: Seguimos padrões internacionais 
nas nossas unidades no Brasil e no mundo. 
Colaboradora da JBS – Patrícia: Dá 
bastante orgulho em produzir um alimento 
que vai pra tão longe. 
Locutor 1: Tratamos com seriedade a 
garantia de origem dos produtos que chegam 
à mesa dos consumidores. 
Colaborador da JBS – Fernand: Desde o 
começo até a expedição o processo tem que 
ter o maior cuidado possível. 
Locutor 1: Nossos mais de 230 mil 
colaboradores tem o compromisso de fazer 
bem feito. 
Colaborador da JBS – Eliete: Qualidade não 
é uma área quem faz né são todos. 
Locutor 1: Se você conhece algum deles, 
pergunte sobre qualidade, ele terá orgulho 
em responder.  
Colaborador da JBS – Dilmar: E a gente 
sente orgulho em fazer parte dessa equipe 
sabe. 
Locutor 1: Qualidade é a maior prioridade 
da JBS e de suas marcas. 

 
Com base no discurso empregado pela Friboi 

após o escândalo da carne fraca é possível verificar 

que a marca busca reafirmar a qualidade dos 
produtos JBS, uma vez que, a empresa estava sendo 
acusada de vender produtos vencidos, além de 
misturados à papelão. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A publicidade empregada pela marca FRIBOI 
alcançou sua construção e visibilidade da marca, 
porém por sempre se pautar como sinônimo de 
qualidade e logo encarar um processo que vai 
contra este discurso, pode significar a decadência 
de um império, pois a confiança na marca pelos 
seus consumidores  está abalada, e reverter esta 
opinião distorcida da marca é um grande desafio 
que a empresa terá que enfrentar para os próximos 
anos, além da empresa ainda estar envolvida em 
escândalos políticos, dificulta mais demonstrar sua 
credibilidade. 

A marca FRIBOI criou um elo entre o produto 
e consumidor, concedendo valor através da 
confiança e respeito, a partir do momento que este 
consumidor não tem mais a convicção de respeito 
por parte da empresa, a relação fica abalada, e isso 
irá repercutir no consumo final, a tendência é a 
diminuição da venda do produto. A FRIBOI 
representou um nível muito alto de recall diante dos 
consumidores, mas com este escândalo o seu 
produto pode não ser mais uma opção de compra. 

Desta forma, é necessário enaltecer a 
importância da veiculação da publicidade de forma 
eficiente como a Friboi demonstrou fazer ao longo 
deste trabalho, no primeiro momento com o 
fortalecimento da marca, a associação a 
personalidades que repassam confiança como o ator 
Tony Ramos, e após o escândalo da Carne Fraca no 
segundo momento, já buscaram exibir a excelência 
do seu processo produtivo no que concerne 
qualidade e segurança alimentar, e o engajamento 
de seus colaboradores neste processo. 

Em virtude dos fatos mencionados é de suma 
importância que a área de marketing da Friboi saiba 
disseminar corretamente as informações por meio 
da publicidade para conseguir transpassar esta crise 
e reverter a visão atual da marca perante o 
consumidor, para novamente regressar seu 
crescimento e sua imagem de Confiança. 
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Resumo: A mortalidade decorrente de complicações da gravidez, parto e puerpério, é muitas vezes considerada 

causa de morte evitável, desde que oferecidos manejo adequado e tratamento precoce. A assistência ao parto 

passou de um evento natural e fisiológico para hospitalocêntrico, promovido por práticas e intervenções 

rotineiras, impactando negativamente nos desfechos maternos e neonatais. Objetivou-se descrever as práticas 

obstétricas e os resultados maternos e neonatais da assistência em centro de parto normal extra-hospitalar no 

Distrito Federal. Trata-se de um estudo descritivo, com coleta de dados retrospectiva sobre as práticas obstétricas 

no Centro de Parto Normal de São Sebastião (CPNSS), Distrito Federal. Foi realizada análise descritiva dos 

dados, relativos às características sociodemográficas, condições clínico-obstétricas na admissão, durante o 

trabalho de parto e parto, e práticas utilizadas na assistência ao recém-nascido e as intercorrências obstétricas. 

Os resultados apresentados referem-se a 400 prontuários físicos de mulheres e seus respectivos recém-nascidos 

atendidos no ano de 2015. Os resultados demonstram que a grande maioria, 365 (91,3%) não apresentaram 

intercorrências no pós-parto imediato. Em torno de 2,8% das puérperas apresentaram hemorragia pós-parto. A 

maioria das mulheres atendidas na CPNSS (91,3%) apresentaram puerpério imediato fisiológico. Vale ressaltar 

que a assistência materna e neonatal oferecida na CPNSS é de responsabilidade integral dos enfermeiros 

obstetras. A CPNSS mostra-se como uma alternativa segura para o parto vaginal, além de utilizar menos 

estratégias intervencionistas, representando assim um modelo humanizado de assistência. 

 

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica. Centros de Assistência à Gravidez e ao Parto. Assistência a Saúde 

Materno-Infantil 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil vem passando por diversas mudanças no 

que tange a organização dos serviços de saúde e seus 

determinantes, em especial o contexto de assistência 

ao parto e nascimento. Paralelamente, os indicadores 

de morbidade e mortalidades materno-infantil vêm 

apresentando decréscimo na última década.  A 

mortalidade decorrente de complicações da gravidez, 

parto e puerpério, é muitas vezes considerada causa 

de morte evitável, desde que oferecidos manejo 

adequado e tratamento precoce (VICTORA et al., 

2011). 

A assistência ao parto passou de um evento 

natural e fisiológico para hospitalocêntrico, 

promovido por práticas e intervenções rotineiras, 

impactando negativamente nos desfechos maternos e 

neonatais (BRASIL, 2008). Sabe-se que a utilização 

inadequada de recursos na atenção ao parto e 

nascimento tem resultado em efeitos potencialmente 

adversos (DINIZ; OLIVEIRA; LANSKY, 2012; 

REIS et al., 2014). 

De acordo com o Ministério da Saúde o 

quantitativo de cesarianas representa 43% de todos os 

partos realizados no Brasil, tanto nos setores públicos 

quanto privados. Mulheres submetidas a cesariana 

apresentam maiores riscos de morte materna devido à 

infecções puerperais, acidentes e complicações 

anestésicas (SANCHES; MAMEDE; VIVANCOS, 

2012). 

Em Brasília no ano de 2015 o total de cesáreas 

foi de 25.293 e o total de partos vaginais foi de 

20.743; já no estado de Goiás, no mesmo ano, a 

quantidade de cesáreas e de partos normais foi de 

66.101 e 34.304, respectivamente (BRASIL, 2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) a hemorragia pós-parto (HPP) é a causa 

primária de cerca de um quarto de todas as mortes 

maternas em nível global. Grande parte dessas mortes 

poderiam ser evitadas através do uso adequado e 

profilático de uterotônicos durante a terceira fase do 

trabalho de parto e do manejo adequado durante todo 

o processo de parto (WHO, 2012). 

A HPP caracteriza-se pela perda de 500 ml de 

sangue ou mais no período de 24 horas após o parto; 

consequentemente essa perda sanguínea traz consigo 

algumas complicações como hipotensão e anemia, em 

casos mais graves pode atrapalhar o processo de 

lactação e ocasionar também choque hipovolêmico 

(LOMBARDO; ESERIAN, 2016). 
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 Levando em consideração esses, objetivou-se 

com este estudo descrever as práticas obstétricas e os 

resultados maternos e neonatais da assistência em 

centro de parto normal extra-hospitalar no Distrito 

Federal. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com coleta de 

dados retrospectiva sobre as práticas obstétricas no 

Centro de Parto Normal de São Sebastião (CPNSS), 

Distrito Federal, que faz parte da Secretaria de Estado 

da Saúde do Distrito Federal. 

A população deste estudo foi constituída por 

todas as mulheres que deram à luz na CPNSS no ano 

de 2015, com um total de 400 nascimentos. Os dados 

foram obtidos por meio de coleta de dados em 

prontuários físicos. Posteriormente, armazenados em 

banco de dados informatizado em Excel do Microsoft 

Office 2016, tabulados, submetidos ao tratamento 

estatístico descritivo e apresentados por meio de suas 

frequências absolutas e relativas. 

Foi realizada análise descritiva dos dados, 

relativos às características sociodemográficas, 

condições clínico-obstétricas na admissão, durante o 

trabalho de parto e parto, e práticas utilizadas na 

assistência ao recém-nascido e as intercorrências 

obstétricas.  

Em observância às recomendações da resolução 

CNS 466/12, este estudo obteve parecer favorável do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino 

e Pesquisa em Ciências da Saúde, protocolo nº 

1.559.816/2016. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O CPNSS atende, em média, 33 partos/mês. Tem 

como referência institucional o Hospital Regional do 

Paranoá. Atende gestantes de baixo risco, que tiveram 

acompanhamento do pré-natal na região Leste de 

Saúde, conforme o definido na Portaria nº 47, de 13 

de março de 2014. Os resultados apresentados 

referem-se a 400 prontuários físicos de mulheres e 

seus respectivos recém-nascidos atendidos no ano de 

2015. 

Os resultados revelaram uma maior proporção de 

mulheres com idade entre 14 e 25 anos (51,3%), 

multíparas (46,0%), que viviam com companheiro 

(52,0%), e tinham ensino médio incompleto (43,3%). 

Em relação às práticas obstétricas, 65,0% das 

mulheres foram estimuladas quanto as práticas de 

conforto e alívio da dor, 43,0% pariram em posição 

semi-sentada e 2,3% foram submetidas a episiotomia.  

A análise descritiva apresenta as características a 

respeito das intercorrências obstétricas. 

Os resultados demonstram que a grande maioria, 

365 (91,3%) não apresentaram intercorrências no 

pós-parto imediato, ao passo que 11 (2.8%) mulheres 

do total da amostra evoluíram para hemorragia pós-

parto. Lipotimia e retenção placentária ocorreu em 14 

(3,5%) e 9 (2,3%) puérperas respectivamente, 

enquanto que uma (0,3%) apresentou atonia uterina. 

 
Gráfico 1. Distribuição das intercorrências obstétricas, 

Casa de Parto de São Sebastião, Brasília, DF, 2015. 

 

 
Fonte: do próprio autor 

 

Em relação às intercorrências, em torno de 2,8% 

das puérperas apresentaram hemorragia pós-parto, 

dado inferior ao encontrado em outros estudos, 4,6% 

e 5,1% (PEREIRA et al., 2013; LOBO, 2009).  

Durante a evolução do trabalho de parto e período 

expulsivo algumas medidas podem ser tomadas para 

evitar a HPP como a manutenção do tônus uterino, 

uso controlado de ocitocina e a espera pela 

dequitação, sem que a placenta seja retirada 

manualmente (BAGGIERI et al., 2011). 

A HPP também pode ser causada devido a 

retenção de restos placentários, atonia uterina, 

laceração do canal de parto, inversão uterina e 

distúrbios de coagulação. A massagem uterina, uni ou 

bimanual, estimula o lado posterior do útero 

contribuindo para reduzir a perda sanguínea 

(BAGGIERI et al., 2011). 

A maioria das mulheres atendidas na CPNSS 

(91,3%) apresentaram puerpério imediato fisiológico, 

indo ao encontro aos achados em estudo de CPN em 

São Paulo, 94,7% (LOBO, 2009).  

Vale ressaltar que a assistência materna e 

neonatal oferecida na CPNSS é de responsabilidade 

integral dos enfermeiros obstetras. E, quando 

necessária assistência médica e em maior nível de 

complexidade, as mulheres e recém-nascidos são 

removidos para o hospital de referência, conforme o 

protocolo assistencial da instituição, a fim de garantir 

a continuidade da linha de cuidado. 

O momento do parto é de total protagonismo da 

mulher, é um momento de mudanças e 

transformações de grande intensidade emocional. A 

valorização deste momento pelos profissionais 

assistenciais fortalece a autonomia da mulher diante 

da situação ocasionando benefícios no processo de 

trabalho de parto, parto e puerpério. A humanização 
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do atendimento, respeitando a fisiologia da mulher, 

suas singularidades e evitando intervenções 

desnecessárias contribuiu significamente para a 

redução de intercorrências obstétricas (GOMES et., 

2014). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo revelou que a CPNSS mostra-se 

como uma alternativa segura para o parto vaginal, 

além de utilizar menos estratégias intervencionistas, 

representando assim um modelo humanizado de 

assistência com resultados maternos e neonatais 

favoráveis para a população de baixo risco, 

evidenciando também maior satisfação das mulheres 

e de suas famílias. 

Os enfermeiros obstetras que estão à frente da 

linha de cuidado trabalham diretamente com a 

humanização no atendimento, respeitando as escolhas 

da mulher e suas singularidades e estimulando a 

participação ativa das mesmas em todo o processo. 

Este modelo assistencial contribui a redução das 

intercorrências obstétricas e na melhoria dos 

indicadores maternos e perinatais. 
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Resumo: O parto normal é indicado após cesárea, contudo as mulheres optam pela cesárea, acreditando ser um 

método inovador, seguro e prático. O objetivo deste foi revisar na literatura a temática “Indicações para o parto 

vaginal após cesárea”, no período de 2001 a 2016. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada a partir da 

seleção de artigos científicos que abordam a produção nacional a respeito do parto vaginal após cesárea prévia, 

baseado nas indicações para realização da mesma. Esta revisão foi fundamentada em buscas realizadas nas bases 

de dados científicas: BVS (Biblioteca Virtual da Saúde), SciELO (Scientific Electronic Library Online), Lilacs 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BDENF (Base de Dados em Enfermagem) e 

sites de periódicos. 25 artigos sobre parto vaginal após cesárea, foram selecionados para análise. Destes, 68% 

foram encontrados na SciELO, 16% na Lilacs, 12% BDENF e 4% no site do periódico. 36% dos estudos 

abordavam a temática “Influência médica na decisão do tipo de parto”, 28% as “Percepções/expectativas das 

mulheres sobre as vias de parto” e 24% “Indicações e incidência de cesariana” e “Indução do trabalho de parto 

com cesárea prévia”. Pretende-se proporcionar reflexões nos profissionais, gestantes e família, auxiliando na 

desconstrução de saberes tradicionais, bem como influenciar nas ações institucionais, considerando os riscos de 

cesáreas consecutivas e os benefícios do PNAC, além de demonstrar a importância do Profissional de 

Enfermagem no acompanhamento ao Pré-Natal de Baixo Risco. 

 

 

Palavras-chave: Labor Obstetric. Natural Childbirth. Vaginal Birth after Cesarean. 

   

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Mesmo desde 1985 existindo recomendações 

precisas para a ocorrência do parto normal após 

cesárea (PNAC), as a mulheres optam pela cesárea 

como uma alternativa ao parto natural visto ou dito 

como agressivo e doloroso, tornando-a um 

procedimento obrigatório (VADEBONCOUER, 

2015). 

De forma equivocada o parto tem sido creditado 

ao médico ou ao profissional de saúde que 

acompanha aquela mulher, esquecendo-se que o parto 

é um processo fisiológico feminino e que dar à luz é 

tarefa da mulher, por tanto toda a decisão a respeito 

de onde, com quem e como cabe a ela, sendo o 

profissional de saúde o responsável por informar e 

empoderar a mulher e sua família (DINIZ, DUARTE, 

2004; BRASIL, 2015). 

O Enfermeiro possui papel importante na escolha 

consciente da gestante e sua família a respeito do tipo 

de parto que desejam ter, principalmente durante o 

pré-natal de baixo risco, em que todas as consultas 

podem ser assistidas pelo enfermeiro, fato 

regulamentado pelo decreto 94.406/1987, que trata da 

Lei do exercício profissional da Enfermagem 

(BRASIL, 1987). 

Por volta da década de 80, o parto, incluindo o 

PNAC, ganhou espaço simultaneamente em estudos 

e discussões, motivados pelas crescentes taxas de 

cesariana no mundo e consequentemente na tentativa 

de reduzir a frequência desta técnica cirúrgica 

(NASCIMENTO, 2013; VADEBONCOEUR, 2015). 

O PNAC surge em contrapartida às ascendentes 
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indicações da cirurgia, envolvendo fatores sociais, 

culturais e econômicos em meio às sucessivas 

recomendações errôneas do parto cirúrgico 

decorrentes de cesárea prévia (NASCIMENTO, 

2013).  

O parto normal é mais seguro quando comparado 

à cesárea e que os riscos da cirurgia podem aumentar 

se a mulher for submetida à mesma cirurgia em outros 

partos, sendo o PNAC, uma escolha a ser 

considerada. Mulheres submetidas à cesariana 

apresentam maiores riscos de morte materna devido à 

infecções puerperais, acidentes e complicações 

anestésicas (DINIZ, DUARTE, 2004;SANCHES, 

MAMEDE, VIVANCOS, 2012). 

O PNAC apesar de ser uma escolha a ser 

considerada, também apresenta riscos, e dentre esses 

o mais específico é a ruptura uterina (RU) ou ruptura 

da cicatriz uterina, podendo provocar complicações 

para o binômio mãe/filho, porém cesárea de repetição 

não isenta a gestante deste risco 

(VADEBONCOUER, 2015).  

As indicações para cesárea são divididas em 

absolutas e relativas ou discutíveis. As absolutas 

podem ser subdividas em antes do início do trabalho 

de parto (placenta prévia, posição transversa, herpes 

genital com lesão ativa no momento do parto) e 

durante o trabalho de parto (eclampsia, prolapso de 

cordão, descolamento prematura da placenta, parada 

cardiorrespiratória materna, apresentação fetal 

defletida persistente). Como relativas ou discutíveis: 

posição pélvica, duas ou mais cesáreas prévias, 

desproporção céfalopélvica, mãe HIV positiva, 

frequência cardíaca fetal não-tranquilizadora, 

distócia funcional, gemelaridade, gestação 

prolongada (acima de 42 semanas), circular de 

cordão, bolsa rota, trabalho de parto/período 

expulsivo prolongado, falta de dilatação, primigesta 

senil/idosa ou adolescente, condições ginecológicas 

ou clínicas (DINIZ, DUARTE, 2004). 

No Brasil, a partir da institucionalização do parto, 

inicia-se estudos relacionados a este evento. Entre 

1970 e 1980, a proporção de cesáreas nos hospitais do 

INAMPS passou de 14,6 para 31% (BRASIL, 2015).  

Atualmente a Holanda é o único país que 

permanece dentro dos índices de recomendação da 

OMS, com 14,4% de cesáreas e os piores são Brasil 

(56,7%), Estados Unidos (32,8%), Suíça (32,2%), 

Austrália (31,5%) e nova Zelândia empatada com 

Luxemburgo (31,2%) (BRASIL, 2015).   

Dados do Ministério da Saúde demonstram que 

no ano de 2014 apenas a Região Norte do país 

apresentou maior número de partos vaginais 

(169.638) que cesáreas (150.323). Após análise por 

Estados foi possível perceber que no Brasil, dos 26 

Estados e um Distrito, em apenas sete o parto vaginal 

superou a quantidade de cesáreas. Estes dados 

concernem com o encontrado em uma pesquisa em 

que afirmam que os Estados com melhor poder 

aquisitivo possuem maior taxa de cesariana 

(FAÚNDES, CECATTI, 1991). No estado do Goiás, 

segundo o Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos - SINASC, em 2014 as taxas de cesárea e parto 

normal foram de 74,46% e 25,04% respectivamente 

(BRASIL, 2014).  

Portanto, o objetivo do estudo foi revisar na 

literatura a temática “Indicações para o parto vaginal 

após cesárea”, no período de 2001 a 2016. 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada caracteriza-se pela 

Revisão Bibliográfica (RB), realizada a partir da 

seleção de artigos científicos que abordam a produção 

nacional a respeito do parto vaginal após cesárea 

prévia, baseado nas indicações para realização de 

mesma. 

O estudo bibliográfico é aquele que coloca o 

pesquisador em contato direto com tudo que foi 

escrito sobre determinado assunto, com o objetivo de 

permitir ao cientista o reforço paralelo na análise de 

suas pesquisas ou manipulação de suas informações 

(LAKATOS, MARCONI, 2006). 

A RB foi fundamentada em buscas realizadas em 

bases de dados científicas como BVS (Biblioteca 

Virtual da Saúde), SciELO (Scientific Electronic 

Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde), BDENF (Base de 

Dados em Enfermagem) e sites de periódicos.  

Nesta pesquisa, foram utilizados os seguintes 

descritores: “Trabalho de Parto”, “Cesárea”, “Parto 

Normal” e “Nascimento Vaginal após Cesárea”. 

Definiu-se como critérios de inclusão: artigos com 

texto completo em português entre os anos de 2001 a 

2016. Os critérios de exclusão foram: artigos em 

outro idioma, teses, dissertações, livros e artigos que 

não contemplavam a temática do estudo.  

Foram encontrados 43 artigos referentes aos 

primeiros três descritores e 19 artigos quando 

pesquisado o último descritor. Foi realizada leitura 

exploratória dos estudos encontrados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após leitura dos estudos, 25 artigos sobre 

parto vaginal após cesárea, foram selecionados para 

análise. Destes, 68% foram encontrados na base de 

dados SciELO, 16% na Lilacs, 12% BDENF e 4% no 

site do periódico, conforme expresso na figura 1. Os 

artigos que possuíam duplicidade foram considerados 

apenas uma vez.    

Figura 1: Frequência dos tipos de estudos dos artigos 

analisados.   
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Fonte: Criado pelos autores. 

 

A análise dos artigos selecionados 

demonstrou que o ano de 2015 destacou-se, com 

20,0% das publicações, seguido de 2010 e 2012 

ambos com 8%, os demais anos apresentaram 1 (4%) 

artigo publicado em cada um. Dos artigos analisados 

houve maior frequência dos periódicos “Cadernos de 

Saúde Pública” e “Revista de Ginecologia e 

Obstetrícia” ambos com 16% das publicações totais.   

Dos artigos selecionados os tipos de 

pesquisa mais frequentes foram quantitativa (52%), 

qualitativa (32%), revisão (12%) e quanti-quali (4%). 

De acordo com os resultados encontrados 

nos artigos considerados, 36% dos estudos 

abordavam a temática da “Influência médica na 

decisão do tipo de parto”, 28% as 

“Percepções/expectativas das mulheres sobre as vias 

de parto” e 24% “Indicações e incidência de 

cesariana” e “Indução do trabalho de parto com 

cesárea prévia”. 

O tema, parto vaginal após cesárea, 

atualmente ganha seu espaço na prática da 

enfermagem obstétrica. Com base no número de 

artigos na área, nota-se o interesse da profissão no 

assunto, visto que dos 25 artigos publicados sobre o 

tema, nos últimos 15 anos, verificou-se que 13 deles 

foram publicações na área médica, 11 na enfermagem 

e 01 no serviço social.  

 A gestação traz à tona a questão de qual 

forma será realizado o parto. Uma pesquisa realizada 

em 2015 identificou que das 33 mulheres 

entrevistadas 73% relataram que antes de engravidar 

já haviam decidido pela cesárea e associaram a 

cirurgia abdominal como via de parto moderna e 

segura (NAKANO, BONAN E TEIXEIRA, 2015). 

As mulheres associam o parto vaginal a 

imagens negativas, a dor, com riscos para o binômio 

mãe-filho e lesivo para o corpo e sexualidade da 

mulher, muitas vezes incentivadas por veículos de 

comunicação. Um estudo com 8 mulheres que já 

haviam vivenciado o parto normal ou cesárea, 

apontou que o medo da dor do parto foi influenciado 

pela origem cultural e social  (GAMA, et al., 2009). 

Em relação ao parto vaginal as percepções 

positivas foram à recuperação rápida com redução da 

dor e menor risco de complicações no pós-parto 

(sangramento, infecção), cuidados menos intensos, 

voltar às atividades diárias e ter alta hospitalar mais 

cedo (de MELO, DAVIM, da SILVA, 2015). 

A insatisfação com a assistência recebida, 

sem analisar as particularidades de parturiente, a 

experiência do parto anterior, a capacidade de a 

mulher enfrentar a dor, despreparo da mulher 

moderna, por falhas na educação durante o pré-natal, 

são fatores que podem resultar na opção pela cesárea 

desnecessária. É valido ressaltar que a laqueadura 

tubária apareceu associada ao parto cirúrgico, mesmo 

naquelas mulheres em que não desejam a cesárea, 

mas desejam a laqueadura (CARNEIRO et al., 2013; 

NAKANO, BONAN E TEIXEIRA, 2015). 

Um estudo realizado com mulheres 

submetidas à cesárea em uma maternidade de São 

Paulo identificou que o perfil social consistia em 

mulheres jovens, com baixa escolaridade, em união 

consensual e atuando em trabalhos não remunerados 

(SANCHES; MAMEDE; VIVANCOS, 2012). Tal 

informação foi constatada em outro estudo através da 

análise dos prontuários de 65 gestantes entre 2003 e 

2004, que apontou elevado percentual de cesárea na 

faixa etária de 19 a 23 anos e a maioria afirmou não 

ter companheiro e nem trabalho remunerado 

(QUEIROZ et al., 2005). 

Em relação ao perfil obstétrico constatou-se 

que 43% mulheres apresentavam cesárea prévia, fato 

considerado como indicação para uma nova cesárea 

(SANCHES; MAMEDE; VIVANCOS, 2012). 

Algumas indicações errôneas, propositais ou 

não para cesárea são: distócia ou falha na progressão 

do parto (sem tentar manejo ativo); diagnóstico 

incorreto de desproporção céfalopélvica (DCP), má 

posição fetal (sem tentar rotação); apresentação 

pélvica; de face; côrmica; cesariana anterior (sem 

realizar prova do trabalho de parto); frequência 

cardíaca fetal não-tranquilizadora e/ou mecônio (sem 

o devido acompanhamento) e centralização fetal 

(AMORIM; SOUZA; PORTO, 2010). Um estudo 

realizado em 2005 analisou prontuários de 65 

gestantes e identificou que 27% das indicações para 

cesárea, ocorreram pelo fato de haver uma cesariana 

anteriormente (QUEIROZ et al., 2005).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

indica que gestantes com cesárea prévia devem ser 

submetidas à prova do trabalho de parto (PTP) 

(SANCHES; MAMEDE; VIVANCOS, 2012). 

Pesquisa realizada em 2007 revela que após a PTP as 

principais indicações para cesárea foram: sofrimento 

fetal (28,4%), Desproporção Céfalo  Pélvica (DCP) 

(22,8%), distócias (12,9%), falha de  indução (5,7%), 

Doença Hipertensiva Específica da  Gravidez 

(DHEG) (3,2%), gestação prolongada  (3,0%) e 

outras (24,5%) (MATIAS; PARPINELLI;  

CECATTI 2007). 

Um estudo comparou a morbidade materna 

e os resultados neonatais em primíparas com cesárea 

anterior e concluiu que a realização da PTP não 

17
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aumenta a morbidade materna e/ou neonatal e que a 

cesárea eletiva com justificativa de cesárea prévia, 

apresentou proporção significativamente maior de 

recém-nascidos prematuros e com peso <2.500g e 

>4.000g (QUEIROZ et al., 2005) 

Estudo realizado em 2002 com 438 gestantes 

e 450 recém-nascidos, com objetivo de estudar a 

validade da PTP em gestantes com cesárea anterior 

concluiu-se que é uma estratégia segura, favorecendo 

o parto vaginal, não interferindo na morbimortalidade 

materna e neonatal, devendo ser estimulado 

(CALDERON et al., 2002). 

Em caso de indução em gestações com 

cesárea prévia, a recomendação é que sejam evitadas 

as prostaglandinas e misoprostol, devendo ser 

realizada com sonda de Foley e/ou ocitocina, após 

consentimento da parturiente (SOUZA et al., 2010). 

O enfermeiro obstetra é apontado como 

profissional comprometido e qualificado, que atua em 

prol do parto normal como evento fisiológico, 

respeitando a dignidade, segurança e autonomia das 

parturientes, atuando no âmbito hospitalar e fora dele 

(SANCHES; MAMEDE; VIVANCOS, 2012). 

De maneira legal o enfermeiro obstetra 

acompanha as gestações de baixo risco, sendo estas 

de 70 a 80% das gestações. A sua presença é 

adequada e com melhor custo-efetividade na 

assistência às gestações e ao parto normal, todavia 

esbarra no modelo obstétrico atual, ainda 

medicalizado, minimizando o espaço e autonomia 

para sua atuação, prejudicando assim o controle das 

taxas de cesárea (CAMPOS; LANA, 2007; GAMA et 

al., 2009; SANCHES; MAMEDE; VIVANCOS, 

2012).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Baseado nos resultados da revisão foi possível 

identificar e refletir sobre os fatores que influenciam 

na cesárea e minimiza a possibilidade de nascimentos 

por via vaginal após cesárea. 

A produção relacionada à atuação do enfermeiro 

obstetra ainda é escassa, porém, esse profissional 

encontra-se munido de conceito desmedicalizado e 

não-intervencionista, o que fortalece e possibilita o 

parto vaginal após cesárea. Sendo assim a inserção 

deste profissional deve ser valorizada no cenário de 

atendimento ao parto normal de baixo risco, bem 

como nas consultas de pré-natal.  

O enfermeiro obstetra insere-se com o importante 

papel de orientação e desenvolvimento de ações em 

prol de desmistificar a cultura de “uma vez cesárea, 

sempre cesárea”, possibilitando o empoderamento e 

ressignificando os pensamentos e sentimentos da 

gestante, companheiro e familiares. 

Espera-se com esta revisão, proporcionar 

reflexões nos profissionais, gestantes e família, 

auxiliando na desconstrução de saberes tradicionais, 

não baseados em evidências científicas, bem como 

influenciar nas ações institucionais, considerando os 

riscos de cesáreas consecutivas e os benefícios do 

PNAC. 
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Resumo: O crescimento da renda de uma sociedade não traduz a qualidade de vida e, muitas vezes, o que se 

observa, ao longo dos anos, é o reforço das desigualdades. O economista paquistanês Mahbub ul Haq propõe a 

criação de indicador sintético que visa mensurar o grau de desenvolvimento humano de um país, estado ou 

município reunindo três dimensões importantes para a expansão da liberdade das pessoas: longevidade (saúde), 

educação e renda. Tendo em vista esta discussão, o objetivo dessa investigação analisar e compara o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Brasil, Goiás e 

Catalão. Quanto aos objetivos propostos, essa pesquisa é caracterizada como exploratória; e quanto aos 

procedimentos/técnicas de investigação é classificado como bibliográfica/documental. Pois, pretende-se 

conhecer de forma mais detalhada o que é e como se mesura o IDH e o IDHM de Catalão, utilizando-se 

trabalhos dedicados à temática e documentos e dados (secundários) disponibilizados no site do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD-Brasil). Conclui-se que, entre 1990 a 2010, o Brasil 

passou da faixa de desenvolvimento humano baixo, em 1990; para uma classificação de índice desenvolvimento 

alto, 2010. Para o mesmo período analisado, o estado Goiás passou da faixa de desenvolvimento humano muito 

baixo, em 1990; para uma classificação de índice desenvolvimento alto, 2010. E por fim, entre 1990 a 2010, o 

município Catalão passou da faixa de desenvolvimento humano baixo, em 1990; para uma classificação de 

índice desenvolvimento alto, 2010. 

 
Palavras-chave: IDH. IDHM. Brasil. Goiás. Catalão. 

 
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO:  INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

      

Criado em 1990 pelo economista paquistanês 

Mahbub ul Haq, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é um indicador sintético que visa 

fazer a medição do grau de desenvolvimento 

humano de um país, estado ou município reunindo 

três dimensões importantes para a expansão da 

liberdade das pessoas: longevidade (saúde), 

educação e renda. Essas três dimensões também são 

utilizadas para medir o IDHM (Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal) que é mais 

adequado para avaliar o desenvolvimento dos 

municípios e compará-los entre si.  

 Com base nisso e questiona-se: O que é IDH e 

IDHM? Como medir? Qual sua finalidade?  

Para responder esses questionamentos os 

objetivos desse artigo são: a) apresentar os 

conceitos e definições de IDH e IDHM; b) 

demostrar de forma detalhada como é analisada 

cada uma das três dimensões utilizadas para medir 

os Índices; c) apresentar a forma de medir o IDH e 

IDHM do Brasil, d) analisar e comparar o IDH do 

Brasil, Goiás e Catalão.  

  Para atender aos objetivos propostos, este 

artigo foi baseado em pesquisas exploratórias e está 

dividido em 4 (quatro) seções, para além desta 

introdução e considerações finais. Na próxima 

seção tem-se a fundamentação teórica, que definirá 

o que é desenvolvimento humano e demonstrar a 

importância de medir o IDH e IDHM; logo após, a 

metodologia do trabalho; em seguida, os resultados 

da pesquisa, e por fim, as considerações finais. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Desenvolvimento humano  

       

 O conceito de desenvolvimento humano 

nasceu dentro de uma perspectiva mais ampla.                                                               
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Diferentemente da perspectiva de crescimento 

econômico, o desenvolvimento humano centra suas 

preocupações nas pessoas, suas oportunidades e 

capacidades. (PNUD, 2013). 

 A renda é importante, mas como meio do 

desenvolvimento e não como seu fim. É uma 

mudança de perspectiva: o desenvolvimento 

humano, seu foco é transferido do crescimento 

econômico, ou renda, para as pessoas. O conceito 

de Desenvolvimento Humano demonstra o avanço 

na qualidade de vida da população é preciso ir além 

da renda, mas também considerar outras 

características sociais, culturais e políticas que 

influenciam a qualidade da vida das pessoas. O 

desenvolvimento humano centraliza as pessoas e a 

ampliação do seu bem-estar, é entendido não como 

o acúmulo de riqueza e o aumento de renda, mas 

sim como a ampliação das escolhas e da 

capacidade, e da liberdade de escolha. (PNUD, 

2013). 

        O crescimento da renda de uma sociedade não 

traduz a qualidade de vida e, muitas vezes, o que 

podemos observar é o reforço das desigualdades. É 

preciso que o crescimento seja transformado em 

conquistas concretas para as pessoas: crianças mais 

saudáveis, educação universal e de qualidade, 

ampliação da participação política dos cidadãos, 

preservação ambiental, equilíbrio da renda e das 

oportunidades entre as pessoas, maior liberdade 

para se expressar, entre outras. (PNUD, 2013)  

2.2 Importância de se medir o IDH E IDHM  

     O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 

uma medida comparativa que vem sendo usada para 

classificar os países pelo seu grau de 

desenvolvimento humano e também diferenciar os 

países desenvolvido (muito alto desenvolvimento 

humano), em desenvolvimento (médio e alto 

desenvolvimento humano) e subdesenvolvidos 

(baixo desenvolvimento humano) é importante para 

analisar a qualidade de vida de uma determinada 

população. O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) amplia e apoia o debate da 

sociedade sobre os índices da qualidade de vida de 

cada município e permite a comparação entre eles 

impulsionando políticas inovadoras para a 

superação dos desafios locais rumo ao 

desenvolvimento humano. (PNUD, 2011) 

      

2.2.1 Idh  

 

       O IDH, foi criado com o objetivo de oferecer 

outra perspectiva para o desenvolvimento, em 

contraponto ao Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, o qual muito utilizado para mensurar a 

riqueza e o bem-estar de um país. Foi idealizado 

pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, e 

com o auxílio do economista Amartya Sen, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998. 

O IDH pretende ser uma medida geral, do 

desenvolvimento humano. Apesar de fazer a 

ampliação da perspectiva do desenvolvimento 

humano, este índice não abrange todos os aspectos 

do desenvolvimento e não representa o grau de 

felicidade das pessoas. Assim, ele também possui 

certas limitações, porém, procura se esquivar da 

visão unilateral da renda como fator único para o 

bem-estar de uma economia. (PNUD, 2011).   

     O IDH obteve uma grande repercussão mundial 

devido à sua simplicidade, fácil compreensão e pela 

forma mais abrangente de mensurar o 

desenvolvimento. Transformando em um único 

número a complexidade dessas três importantes 

dimensões (longevidade, educação e renda), o IDH 

tornou-se uma forma de compreensão e reflexão 

ampla sobre o significado do desenvolvimento 

humano para a sociedade. (PNUD, 2011)   

 

2.2.2 Idhm 

 

O IDHM é uma medida de indicadores 

composta por três dimensões do desenvolvimento 

humano: longevidade, educação e renda. Esse 

índice pode variar de 0 a 1 sendo que quanto mais 

próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

(PNUD, 2011)  

Apesar de medir os mesmos fenômenos que o 

IDH o IDHM é mais adequado para avaliar o 

desenvolvimento dos municípios brasileiros e 

compará-los entre si. (PNUD, 2011) 

 

3. FORMA DE MEDIÇÃO DO IDH E O 

IDHM  

 
3.1 Idh 

 

       O índice varia de 0 (valor mínimo) a 1 (valor 

máximo). Assim, segue as faixas de classificação 

do desenvolvimento humano: menor que 0,550 

(Baixo Desenvolvimento); entre 0,550 e 0,699 

(Médio Desenvolvimento), entre 0,700 e 0,799 

(Alto Desenvolvimento) e Muito Alto 

Desenvolvimento Humano acima de 0,800. 

(PNUD, 2011) 

 Para a avaliação da dimensão educação, o 

cálculo do IDH municipal considera dois 

indicadores com pesos diferentes. A taxa de 

alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade 

(baseando-se em critérios nacionais) tem peso dois, 

e a taxa bruta de frequência à escola peso um. O 

primeiro indicador é o percentual de pessoas com 

mais de 15 anos capaz de ler e escrever um bilhete 

simples, considerados adultos alfabetizados. O 

calendário do Ministério da Educação indica que, 
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se a criança não se atrasar na escola, ela completará 

esse ciclo aos 14 anos de idade, daí a medição do 

analfabetismo se dar a partir dos 15 anos. (PNUD, 

2011) 

O segundo indicador é resultado de uma conta 

simples: o somatório de pessoas, 

independentemente da idade, que frequentam os 

cursos fundamental, secundário e superior é 

dividido pela população na faixa etária de 7 a 22 

anos da localidade. Estão também incluídos na 

conta os alunos de cursos supletivos da educação 

básica, que contempla os ensinos fundamental e 

médio, de classes de aceleração e de pós-graduação 

universitária. Apenas classes especiais de 

alfabetização são descartadas para efeito do cálculo. 

(PNUD, 2011) 

     Para a avaliação da dimensão longevidade, o 

IDH municipal considera o mesmo indicador do 

IDH de países: a esperança de vida ao nascer. Esse 

indicador mostra o número médio de anos que uma 

pessoa nascida naquela localidade no ano de 

referência (no caso, 2000) deve viver. O indicador 

de longevidade sintetiza as condições de saúde e 

salubridade do local, uma vez que quanto mais 

mortes houver nas faixas etárias mais precoces, 

menor será a expectativa de vida. (PNUD, 2011) 

     Para a avaliação da dimensão renda, o critério 

usado é a renda municipal per capita, ou seja, a 

renda média de cada residente no município. Para 

se chegar a esse valor soma-se a renda de todos os 

residentes e divide-se o resultado pelo número de 

pessoas que moram no município (inclusive 

crianças ou pessoas com renda igual a zero). Sob a 

dimensão renda, especialmente a renda per capita 

(PIB per capita) é preciso ponderar que ao analisar 

o rendimento médio anual divulgado pelo IBGE há 

diferenças significativas entre esses dois índices, 

especialmente do ponto de vista da concentração de 

renda e das desigualdades sociais. (PNUD, 2011)  

 

3.2 Idhm  

 

     É importante ressaltar que o IDHM não 

acompanha as mesmas escalas que o IDH global. 

Essa diferença é para contemplar as disparidades 

regionais no Brasil. Assim, o IDHM, também varia 

entre 0 (valor mínimo) e 1 (valor máximo), porém, 

com as seguintes faixas de classificação: entre 0 – 

0,499: Muito Baixo Desenvolvimento Humano; 

entre 0,500-0,599: Baixo Desenvolvimento 

Humano; entre 0,600 - 0,699: Médio 

Desenvolvimento Humano; entre 0,700 - 0,799: 

Alto Desenvolvimento Humano; entre 0,800 e 1: 

Muito Alto Desenvolvimento Humano. (PNUD, 

2011) 

Existe uma forma de avaliar cada uma das 

dimensões até que se chegue ao resultado final do 

IDHM. Para avaliar a dimensão da longevidade 

(expectativa de vida ao nascer) o IDHM leva em 

conta o número médio de anos que uma pessoa 

nascida naquela região no ano de referência deve 

viver. Sendo que quanto mais mortes houver nas 

faixas etárias mais precoces, menor será as 

expectativas de vida observada naquele local, 

(PNUD, 2011).  

     Com relação a educação se considerado dois 

indicadores com pesos diferentes: taxa de 

alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade 

(peso dois) e a taxa bruta de frequência à escola 

(peso um). O primeiro indicador será o resultado da 

divisão do número de pessoas no município com 

mais de 15 anos de idade e que são capazes de ler e 

escrever dividido pelo número de pessoas acima 

dos 15 anos de idade residentes no município. O 

segundo indicador é o resultado de uma conta 

simples: O número de indivíduos desse município 

que frequentam a escola independentemente da 

idade, dividido pela população da localidade entre 7 

a 22 anos de idade, (PNUD, 2011). 

     Para a avaliação da renda o critério usado é a 

renda média de cada residente do município (renda 

municipal per capita). Para chegar nesse valor é 

preciso somar a renda de todos os residentes e 

dividir o resultado pelo número de pessoas que 

moram no município incluindo crianças ou pessoas 

com renda igual a zero. No Brasil o cálculo da 

renda municipal per capita é feita a partir das 

respostas do questionário ao questionário 

expandido do Censo. (PNUD, 2011). 

     Após escolher os indicadores são calculados os 

sub índices específicos de cada uma das três 

dimensões analisadas: IDHM-E, para educação; 

IDHM-L longevidade; IDHM-R para renda. São 

determinados os valores de referência mínimo e 

máximo de cada categoria que será de 0 a 1, 

respectivamente no cálculo do índice; ou seja, 

quanto melhor o desempenho municipal naquela 

dimensão, mais próxima seu índice estará de 1. O 

IDHM de cada município é resultante da média 

aritmética dos três sub índices; soma-se os valores e 

divide o resultado por três (IDHM-E+IDHM-

L+IDHM-R/3). (PNUD, 2011)  

 

4. METODOLOGIA   

 

Quanto aos objetivos propostos, essa pesquisa é 

caracterizada como exploratória conforme os 

objetivos propostos; e quanto ao 

procedimento/técnicas de investigação é 

classificado como bibliográfica/documental. Pois, 

pretende-se conhecer de forma mais detalhada o 

que é e como se mesura o IDH e o IDHM de 

Catalão qual a importância de se medir os dois 

índices, utilizando-se trabalhos dedicados à 

temática, documentos e dados (secundários) 

disponibilizados no site do Programa das Nações 
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Unidas para o Desenvolvimento no Brasil (PNUD-

Brasil).  

 

5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Idh Brasil  

  

     A Figura 1 demonstra o IDH do Brasil no 

período de 1990 a 2010.  Nota-se que ao longo do 

período analisado, o IDH do país apresentou 

elevação. A taxa de crescimento do período foi de 

47,5%. Em 1990 no ranking do IDH global, o 

Brasil ocupava a 73˚ posição, em 2000 estava em 

74˚ e em 2010 estava em 80˚. 

  
Figura 1- IDH Brasil, entre 1990 a 2010 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base no dados Atlas 

Brasil, 2017. 

 

Destaca-se que, entre 1990 a 2010, o Brasil passou 

da faixa de desenvolvimento humano baixo, em 

1990; para uma classificação de índice 

desenvolvimento alto, 2010. 

 

 5.2 Idhm - Goiás   

 

     A Figura 2 demonstra o IDHM do estado de 

Goiás de 1991 a 2010. Em 1991, o estado 

apresentou um índice de 0,487 ocupando a 9º 

posição no ranking estadual, em 2000, verificou-se 

um índice de 0,615, continuando no 9º lugar, e em 

2010, o índice atinge o valor de 0,735, ocupando o 

8º lugar. Isso implica numa taxa de crescimento de 

50,92%, no período analisado. 

 
Figura 2 - IDH Goiás, entre 1991 a 2010 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados Atlas 

Brasil, 2017. 

 

Destaca-se que, entre 1990 a 2010, o estado Goiás 

passou da faixa de desenvolvimento humano muito 

baixo, em 1990; para uma classificação de índice 

desenvolvimento alto, 2010. 

 

5.3 Idh - Catalão/GO  

 

     A figura 3 demonstra o IDHM de Catalão, entres 

os anos de 1991 a 2010. A taxa de crescimento foi 

de 43,71%, entre 1991 a 2010. Em 1991, Catalão 

ocupava o 4º lugar no ranking goiano; em 2000 o 2º 

lugar e em 2010 estava na 3º posição. No ranking 

municipal em que esta todas as cidades brasileiras, 

Catalão ocupava, em 2010, o 274˚ lugar. 

 
Figura 3 - IDH Catalão, entre 1990 a 2010 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados Atlas 

Brasil, 2017. 

 

Destaca-se que, entre 1990 a 2010, o município 

Catalão passou da faixa de desenvolvimento 

humano baixo, em 1990; para uma classificação de 

índice desenvolvimento alto, 2010. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Ao longo de todo o trabalho, conduzimos nossa 

pesquisa em diferentes sites para que nos permitisse 

entender o desenvolvimento de forma ampla. 

     Notamos que o IDH e o IDHM contêm índices 

são compostos por três variáveis fundamentais, que 

são elas: (educação, longevidade e renda), nas quais 

se busca averiguar a qualidade de vida e/ou 

desenvolvimento humano em um determinado 

território. Assim sendo, não temos dúvidas que são 

índices que representam um avanço considerável no 

conceito de desenvolvimento das diversas 

sociedades por não se limitarem somente como a 

simples análise do PIB e PIB per capita. 

     Porém, não podemos deixar de notar que estes 

índices são limitados na análise dos aspectos sociais 

e econômicos, já que não o analisam, por exemplo, 

a violência ou a concentração de renda, 

respectivamente.  

     Mas podemos observar pelas figuras que os 

índices do Brasil, Goiás e Catalão, teve um 

considerável aumento com o passar dos anos. O 

aumento dos índices do Brasil se deve pelo 

aumento da dimensão renda, com o aumento desta 

dimensão o pais conseguiu elevar seu índice. O 

estado de Goiás obteve uma elevação no seu índice 

pela dimensão de longevidade, uma elevação bem 

significante para sua posição no ranking. O 

município de Catalão obteve uma queda em sua 

posição no ranking goiano do ano de 2000 para 

2010, ele saiu do 2º lugar em 2000 para o 3º lugar 

em 2010, neste ano o município que ocupou a 

posição de Catalão foi o município de Ceres, com 

um índice de 0,775 com o 0,766 de Catalão, o que 

ocasionou esta queda foi a dimensão de 

longevidade que entre 2000 e 2010 obteve um 

aumento muito pequeno de cerca de 0,012, esta 

oscilação de posição afetou o seu índice, pois com a 

diminuição desta dimensão o município deve seu 

índice geral menor do que esperado, se os aumentos 

de suas dimensões fossem maiores.  

    Com os aumentos crescentes dos índices 

podemos perceber, que estamos no caminho para 

que o desenvolvimento humano continue 

aumentando, e assim iremos visualizar as melhorias 

que podem ser feitas, para assim alcançarmos 

grandes melhorias no nosso País. 
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Resumo: Atualmente, diversos indicadores econômicos vêm ganhando proeminência no cenário nacional devido 

à crise econômica que assola o país. Dentre os indicadores, destaca-se o Índice de Preço ao Consumidor Amplo 

(IPCA), que no ano de 2015, chegou a casa de dois dígitos. Esta elevação brusca do IPCA não despertou somente 

a atenção das autoridades econômicas, mas, também, da população brasileira. Diante destas considerações, se 

questiona: o que é o IPCA, como se calcula suas variações e quais seus efeitos na economia? O presente artigo 

tem como objetivo analisar os índices de preços no Brasil, em específico o Índice IPCA, destacando: definição, 

evolução, método de cálculo, variação mensal e anual dos últimos cinco anos. A metodologia utilizada no trabalho 

consiste em pesquisas bibliográficas e documentais, sobretudo, por meio de acervos virtuais, como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o qual é responsável pela elaboração e divulgação dos dados do 

IPCA. Conclui-se que o IPCA é um índice que mede a variação de preços de mercado para o consumidor final e 

que representa o índice oficial da inflação no Brasil. Este índice mensura a inflação para famílias com renda 

mensal entre 1 e 40 salários mínimos, residentes nas regiões metropolitanas, refletindo o custo de vida da 

população nessas regiões. Nos últimos anos, o valor anual acumulado do IPCA mais alto foi o do ano de 2015 

com 10,67%. Contudo, no ano de 2016, houve queda significativa, chegando a ordem 6,29%. 

 

Palavras-chave: Índices de preços. Inflação. IPCA variação. 

  
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, diversos indicadores econômicos 

vêm ganhando proeminência no cenário nacional 

devido à crise econômica que assola o país. Dentre 

os indicadores, destaca-se o Índice de Preço ao 

Consumidor Amplo (IPCA), que no ano de 2015, 

chegou a casa de dois dígitos. Esta elevação brusca 

do IPCA não despertou somente a atenção das 

autoridades econômicas, mas, também, da 

população brasileira. 

“Os índices de Preço refletem o crescimento de 

preços de um conjunto de bens, servindo para medir 

a taxa de inflação e deflacionar séries monetárias ou 

nominais”. (VASCONCELLOS, 2006, p. 425). Para 

que se possa dispor de métodos para medir a 

variação do nível de preços que não sejam 

meramente intuitivos, é fundamental recorrer à 

teoria econômica. Justamente esta preocupação 

levou a primazia de índices de preços ao consumidor 

(IPC’s) sobre outras alternativas de medidas. 

Indicadores estes, que se distinguem pelo período da 

coleta, pelo público abrangido ou mesmo pela cesta 

de produtos analisada. Destacam-se entre os 

indicadores inflacionários: índice Geral de Preço do 

Mercado (IGP-M); Índice Nacional de Preços ao 

Consumido (INPC); Índice de Preço ao Consumidor 

Amplo-15 (IPCA-15); Índice de Preços ao 

Consumidor – Semanal (IPC-S); Índice de Preços no 

Varejo (IPV); Índice de Preços ao Consumidor do 

Município de São Paulo (IPC-Fipe), entre outros. 

Contudo, no cenário econômico brasileiro, o 

IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) é um 

dos índices mais importantes, e apesar de se ouvir 

sobre ele todos os dias, nem sempre fica claro o que 

é IPCA, para que ele serve, como afeta nossas vidas 

e o que afinal é inflação acumulada. 
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Com base nisso, este artigo abordará a definição, 

utilização e evolução do referido índice.  

Para atender os objetivos propostos será 

apresentado a fundamentação teórica sobre índices 

de preços e será descrito definição, surgimento, 

como se calcula, utilização, atualidade e 

comparativo do ano anterior, valores acumulados em 

relação anual, investimentos associados ao índice em 

questão, como também sua relação aos demais 

índices de preços no país. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

“Índices de preços foram propostos e estudados 

por Irving Fisher no começo do século passado. 

Fisher procurava um índice perfeito ou ideal. Esse 

índice seria tal que o índice de preços multiplicados 

pelo índice de quantidade daria um índice de receita 

total”. (SAYAD, 2015) 

No Brasil, os índices de preços são números que 

agrupam e retratam os preços de estipulada cesta de 

produtos. Sua variação mede, portanto, a 

dessemelhança média dos preços dos produtos dessa 

cesta. Podem se exemplificar, a preços ao 

consumidor, preços ao produtor, custos de produção 

ou preços de exportação e importação. Os índices 

mais utilizados são os índices de preços ao 

consumidor, que medem a variação do custo de vida 

de segmentos da população (taxa de inflação ou de 

deflação). Assim, destaca-se: 

IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), 

monitorado mensalmente pela FGV (Fundação 

Getúlio Vargas) e foi apresentado pela primeira vez 

em novembro de 1947. Registra a inflação de preços 

variados, desde matérias-primas agrícolas e 

industriais até bens e serviços finais. Bastante usado 

na correção de aluguéis e tarifas públicas, como 

conta de luz e abrange todas as faixas de renda. Os 

preços que compõem o IGP-M são coletados entre o 

dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês atual (ou 

mês de referência). 

INPC (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor), calculado mensalmente pelo IBGE, 

considera famílias com renda de até 5 salários 

mínimos mensais. 

IPCA-15 (Índice de Preço ao Consumidor 

Amplo - 15), funciona como uma prévia da inflação 

mensal, o período de coleta é a partir da metade do 

mês, do dia 16 ao dia 15 do mês seguinte. É utilizado, 

principalmente, para o reajuste do IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano). 

Existem, ainda, outros indicadores de inflação, 

como por exemplo, o IPC-S (Índice de Preços ao 

Consumidor – Semanal), levantado pela FGV a cada 

quatro semanas, ele abrange produtos relacionados à 

alimentação, vestuário, habitação, saúde, educação, 

transporte e outras despesas nas capitais brasileiras, 

referentes a famílias com renda de até 30 salários 

mínimos. Também, o IPV (Índice de Preços no 

Varejo), que é um indicador elaborado a partir de 

dados do IBGE e verifica as variações dos preços no 

mercado varejista. E por fim, o IPC-Fipe (Índice de 

Preços ao Consumidor do Município de São Paulo), 

calculado pela FIPE (Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas), que avalia o custo de vida 

para famílias paulistanas com renda de até 20 

salários mínimos. 

Segundo Siman e Tonin (2016), “existe uma 

noção vulgarmente difundida de que o problema da 

inflação se deve ao excesso de liquidez no mercado 

(de moedas circulando) e que, portanto, esfriar a 

demanda e cortar gastos públicos são medidas 

indispensáveis para sua redução”. De fato, a inflação 

é um aspecto dramático da realidade, especialmente 

porque, em geral, afeta as classes baixas: quanto 

menor a renda maior o impacto da inflação sobre o 

consumo. De acordo com O’sullivan e Sheffrin 

(2000, p.295) “a inflação é a mudança percentual no 

nível de preços”. 

 Os principais índices de medida de inflação no 

país são: IPC/ FIPE, INPC/IBGE, IPCA/IBGE e 

ICV/DIEESE. Os índices podem se diferir por local, 

populações, orçamento familiar, locais de compra e 

periodicidade de cálculos. 

Segundo Sullivan e Sheffrin (2000, p.309), “o 

IPC é amplamente é utilizado tanto pelo governo 

quanto como pelo setor privado para medir as 

variações de preços com os quais os consumidores se 

deparam”. O IPC mede as variações com base em 

uma “cesta de bens” fixa, um conjunto de itens 

escolhidos para representar o padrão de gastos para 

um consumidor típico. Primeiramente, descobrimos 

quanto essa cesta de bens custa em um ano-base e a 

seguir descobrimos quanto custa em outros anos. O 

IPC para um dado ano é definido como: 

 
Para acompanhar a variação sazonal da inflação 

foi criado o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor 

Amplo), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). 

Bacha (2004, p.249) diz que o IPCA tem a 

mesma metodologia e área de abrangência que o 

INPC/IBGE, mas pesquisa as famílias com renda 

monetária de 1 a 40 sálarios mínimos. O IPCA/IBGE 

começou a ser calculado em dezembro de 1979. 

De acordo com Bacha (2004, p.249) “O IPCA  

tem a mesma metodologia de cálculo do INPC/IBGE, 

ou seja, os preços são coletados do dia primeiro ao 

dia trinta de um mês e comparados com preços de 

idêntico período do mês anterior”. A partir de maio 

de 2000, passou a ser calculado também o IPCA-15 

(índice de preços ao consumidor amplo – 15), cujo 

período de coleta de preços é, aproximadamente, do 

dia 15 do mês anterior ao dia 15 do mês atual, 

comprado com os preços dos 30 dias anteriores. 

Bacha (2004, p.249) afirma que “ o IPCA-15 tem 

sido utilizado pelo governo federal para negociar 

metas anuais de inflação com orgãos financeiros 
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internacionais, como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), desde 2000”. Os valores 

trimestrais do IPCA-15 geram o IPCA- E (índice de 

preços ao consumidor amplo especial), que é 

utilizado para o monitoramento da inflação brasileira 

por organismos fincanceiros internacionais (como o 

FMI). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo 

exploratório e foi realizada com base em dados 

secundários, extraídos de acervos virtuais, de artigos 

publicados sobre o tema em questão e referências 

bibliográficas que tratam sobre índices de preços, 

com objetivo de descrever especificadamente sobre 

o IPCA,  

Os dados estatísticos, de caráter quantitativo, 

foram coletados por meio do site do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas), com objetivo 

de demonstrar a variação percentual do IPCA entre 

os períodos de 1997 a 2017. 

 

4. IPCA 

 

4.1. O Que é IPCA? 

 

O IPCA é um índice que mede a variação de 

preços de mercado para o consumidor final. Criado 

no ano de 1979, mas somente a partir dos anos 2000, 

por determinação do Conselho Monetário Nacional 

(Copom), que o índice passou a ser considerado pelo 

Banco Central como o indicador oficial da inflação. 

Desde então, é a partir das elevações dele que o 

Copom opta por diminuir, manter ou elevar a taxa de 

juros no país. 

Mensalmente estabelecido pelo IBGE, 

representa o índice oficial da inflação no Brasil. É o 

termômetro que avalia perdas no poder de compra. 

Calculado desde 1979, identifica uma variação nos 

preços do comércio e é utilizado pelo Banco Central 

para monitorar a inflação. Dessa forma, pode-se 

notar que quando os preços nas prateleiras do 

supermercado aumentam, o índice sobe. Como 

exemplo disso, cita-se a hiperinflação brasileira 

entre as décadas de 1980 e 1990, antes da 

implementação do Plano Real. Nesse período a 

inflação era exorbitante, o que causava grande 

oscilação no poder de compra; um mesmo produto 

tinha um preço pela manhã, e à tarde o valor já era 

outro. 

Conforme dados extraídos da Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas (Fipe), observa-se que, 

nos anos de hiperinflação (décadas de 1980 e 1990), 

a inflação média no país foi de 233,5% ao ano. O 

peso do descontrole da inflação era refletido 

diretamente no bolso do consumidor. 

Resumindo, o IPCA é um importante índice 

determinado pelo IBGE, que identifica a variação 

dos preços no comércio, sendo então, utilizado pelo 

Banco Central como índice oficial da inflação ou 

deflação no Brasil. 

 

4.2. Cálculo do IPCA 

 

O IBGE realiza pesquisas de preços 

mensalmente em estabelecimentos comerciais, 

domicílios, prestadores de serviços e 

concessionárias de serviços públicos e, através desta 

pesquisa levantada, o IPCA é calculado mês a mês. 

Segundo o IBGE, o período de coleta do IPCA 

ocorre entre o 1º e o 30º (ou 31º) dia de cada mês, 

com objetivo de identificar, por meio do 

levantamento, os preços cobrados efetivamente ao 

consumidor, em pagamentos à vista. Para tal, são 

considerados produtos e serviços, nas seguintes 

categorias: 

 

Tabela 1. Tabela das categorias consideradas no 

cálculo do IPCA 

CATEGORIA PESO (%) 

Alimentação e Bebidas 23,12 

Artigos de Residência 4,69 

Transportes 20,54 

Comunicação 4,96 

Despesas Pessoais 9,94 

Habitação 14,62 

Saúde e Cuidados Pessoais 11,09 

Vestuário 6,67 

Educação 4,37 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 

Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços 

ao Consumidor, 2017. 

 

Tais itens ainda são divididos em outros 465 

subitens, o que garante uma gama maior de variação 

de preços para cálculo do IPCA, conforme 

informações do IBGE. 

 

4.3. A Inflação é Medida para Qual Parcela da 

População? 

 

Segundo dados do IBGE, o IPCA mede a 

inflação para famílias com renda mensal entre 1 e 40 

salários mínimos, residentes nas regiões 

metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, 

Fortaleza e Belém, além do Distrito Federal e da 

cidade de Goiânia, refletindo o custo de vida da 

população nessas regiões. 

Dessa forma, verifica-se que um dos quesitos 

que diferencia o IPCA dos demais índices, é a 

parcela da população que ele abrange. Mas é 

importante destacar (como descrito antes), que o 

IPCA não é o único índice que monitora a inflação 

no país, e sim, um dos mais importantes.  

 

4.4. Utilização do IPCA 
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O Banco Central do Brasil, utiliza o IPCA como 

principal medidor da inflação no país, 

disponibilizando os dados ao governo, para o mesmo 

utilize como referência para monitorar a meta de 

inflação anual (proposta pelo governo para evitar 

descontrole nas taxas de inflação) e definir as 

políticas monetárias e medidas econômicas.  

 Assim, quando o IPCA sinaliza que a meta de 

inflação proposta pelo governo será maior, medidas 

governamentais são imediatamente lançadas no 

mercado econômico a fim de controlar o movimento 

inflacionário. Como por exemplo, o aumento da taxa 

de juros da economia, a Selic. 

O IPCA afeta, indiretamente, o valor do dinheiro 

do consumidor, ou seja, o poder de compra. 

Contudo, pode-se utilizar o índice de inflação de 

forma positiva, levando em conta que o governo 

também utiliza o índice como variável de 

rendimento para alguns investimentos no Tesouro 

Direto, como por exemplo, venda de títulos públicos, 

o que gera investimentos conscientes favoráveis ao 

mercado, utilizando as altas da inflação. 

No entanto, não apenas o governo se utiliza do 

IPCA, muitos particulares se beneficiam do mesmo, 

baseando em sua variação, os reajustes de contratos 

de aluguel, assim como comerciantes também 

reajustam os preços dos produtos/serviços com base 

no indicador econômico. 

 

4.5. IPCA – Atualidade 

 

Devido ao IPCA ser monitorado mensalmente e, 

consequentemente anualmente, as variações do 

índice: tanto à variação mensal, quanto aqueles 

referentes aos últimos meses e anos, podem ser 

acessadas sempre que necessário por investidores e 

afins, possibilitando acesso direto às informações, 

inclusive, o valor acumulado do indicador com o 

passar dos anos. 

De acordo com o último levantamento do IBGE, 

o IPCA registrou uma variação mensal de -0,23% em 

junho de 2017, com dados do mês de julho/2017 em 

andamento. Observa-se que a inflação caiu em 

relação a janeiro, quando a variação ficou em 0,38% 

e em relação ao mesmo período no ano anterior, a 

variação é de -1,66%. 

Ao longo do ano de 2016 e primeiro semestre de 

2017, o IPCA teve altos e baixos, como demonstra 

tabela abaixo: 

 

Tabela 2. Tabela Comparativa- IPCA (2016/2017) 

ANO MÊS 

VARIAÇÃO (%) 

NO 

MÊS 

NO 

ANO 

12 

MESES 

2017 JAN 0,38 0,38 5,35 

  FEV 0,33 0,71 4,76 

  MAR 0,25 0,96 4,57 

  ABR 0,14 1,10 4,08 

  MAI 0,31 1,42 3,60 

  JUN -0,23 1,18 3,00 

2016 JAN 1,27 1,27 10,71 

  FEV 0,90 2,18 10,36 

  MAR 0,43 2,62 9,39 

  ABR 0,61 3,25 9,28 

  MAI 0,78 4,05 9,32 

  JUN 0,35 4,42 8,84 

  JUL 0,52 4,96 8,74 

  AGO 0,44 5,42 8,97 

  SET 0,08 5,51 8,48 

  OUT 0,26 5,78 7,87 

  NOV 0,18 5,97 6,99 

  DEZ 0,30 6,29 6,29 
 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 

Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços 

ao Consumidor, 2017. 
 

4.6. IPCA – Acumulado (ano a ano) 

 

O peso da inflação na vida dos brasileiros, 

também pode ser observado através do valor 

acumulado do IPCA conforme mencionado 

anteriormente. Segundo o IBGE, a inflação 

acumulada desde janeiro de 1993 é 1.239,5164, com 

variações anuais descontroladas nas décadas de 

hiperinflação. Observando: 
 

Tabela 3. IPCA (%) Acumulado Antes do Plano 

Real 

ANO 
ACUMULADO 

ANUAL (%) 

1980 99,27 

1981 95,65 

1982 104,80 

1983 163,99 

1984 215,27 

1988 980,22 

1989 1972,91 

1993 2477,15 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 

Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços 

ao Consumidor, 2017. 

 

Como se observa, o acúmulo anual mais 

impressionante foi no ano de 1993, antes da 

implementação do Plano Real. Após a alteração da 

moeda, a inflação começou a ser controlada. Como 

destaca o IBGE: 

 

Tabela 4. Acumulado Após o Plano Real- IPCA 

(%) 

ANO 
ACUMULADO 

ANUAL (%) 

1994 916,43 

1995 22,41 
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1996 9,56 

1997 5,22 

1998 1,66 

2011 6,50 

2012 5,83 

2013 5,91 

2014 6,40 

2015 10,67 

2016 6,28 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 

Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços 

ao Consumidor, 2017. 

 

Nos últimos anos, o valor anual acumulado do 

IPCA mais alto foi o do ano de 2015 com 10,67%. 

Contudo, no ano de 2016, houve queda significativa, 

como demonstrado. Para ilustrar melhor as variações 

descritas pelo IBGE, segue gráfico abaixo: 

 
Figura 1. Evolução do IPCA 1997-2016 (2017 em 

andamento)

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 

Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços 

ao Consumidor, 2017. 

 

4.7. Investimentos Associados ao IPCA 

 

Como o IPCA pode melhorar os investimentos 

no país? Quando a inflação está em alta, o melhor é 

estudar as possibilidades de investimentos que 

superem esse índice elevado. Atualmente, descarta-

se investir na poupança, pois a mesma paga 0,5% de 

juros mensais mais uma Taxa Referencial (TR), o 

que significa estar abaixo do índice IPCA. E, todo 

investimento com rendimento interessante precisa, 

no mínimo, acompanhar a inflação para garantir o 

poder de compra. Seguindo este pensamento, 

descreve-se algumas aplicações cujo índice de 

remuneração é associado à inflação e que podem ser 

interessantes nos períodos de IPCA alto. (BTG 

Pactual, 2017) 

 

4.7.1. Tesouro Direto 

 

Em um cenário econômico de alta inflação, 

aplicar no Tesouro Direto, pode ser uma alternativa 

viável para obter bons rendimentos. Seria como 

“emprestar” dinheiro ao governo com retorno 

garantido do principal mais as devidas correções 

monetárias. Dentre uma grande variedade de títulos 

do Tesouro, destaca-se o Tesouro Selic (LFT) e o 

Tesouro IPCA+ (NTB_B Principal), que garantem o 

poder de compra e o aumento do dinheiro em 

circulação. (BTG Pactual, 20017) 

O Tesouro Selic traz rendimentos limitados pela 

taxa básica de juros da economia brasileira, enquanto 

o IPCA+ paga o valor do IPCA no período da 

aplicação acrescido de uma taxa fixada. Com esses 

títulos, o investidor faz aplicações associadas ao 

IPCA com garantias de rendimentos. (BTG Pactual, 

2017) 

 

4.7.2. Letra de Crédito Imobiliário e Letra de 

Crédito do Agronegócio 

 

As LCI’s e LCA’s são semelhantes aos 

Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) dos 

bancos. A diferença é que esses títulos são emitidos 

pelas instituições para dar créditos a segmentos 

específicos: o imobiliário e o de agronegócio. (BTG 

Pactual, 2017) 

O rendimento desses títulos pode ser associado 

ao CDI, um índice de juros que acompanha a Selic e, 

em algumas modalidades, ao IPCA. Com inflação e 

juros em alta, então, representa uma possibilidade de 

maiores rendimentos. Além disso, esses títulos 

podem ser uma boa opção, dado que contam com 

garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que 

podem ser consultadas no próprio site do FGC. 

(BTG Pactual, 2017) 

 

4.7.3. Fundos De Investimento 

 

Alguns fundos de investimento em renda 

fixa também incluem títulos com remuneração 

associada ao IPCA. Ao optar por essa modalidade e 

deixar as aplicações a cargo de um especialista, 

deve-se lembrar primeiramente de verificar 

exatamente como é o funcionamento e quais são os 

índices que determinam a remuneração dos 

cotistas do fundo em questão. (BTG Pactual, 2017) 

 

4.8. IPCA e Sua Relação Com Outros Índices 

 

A implementação de políticas econômicas do 

governo brasileiro tem como base o IPCA, no 

entanto, utiliza também uma série de outros índices; 

sendo a Taxa Selic, a taxa básica de juros da 

economia. 

O Copom (Comitê de Política Monetária do 

Banco Central) é o responsável por determinar a taxa 

de juros do país periodicamente e se baseia no IPCA 

nas tomadas de decisão. É através do indicador que 

se decide o aumento ou diminuição dos juros para 

controle dos preços do mercado. Resumindo, para 

que o haja o controle da inflação, o governo aumenta 
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a taxa de juros para restringir o crédito ao 

consumidor, frear o consumo e, assim, estimular o 

comércio a baixar seus preços; dessa forma, 

efetivando a redução da inflação. Com a inflação sob 

controle, o governo pode baixar a Selic para acelerar 

o crescimento econômico. 

Outro índice interligado ao IPCA é o IGP-M 

(Índice Geral de Preços de Mercado), que também 

mede a inflação do país e é controlado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). É um dos mais utilizados 

para limitar ajustes no valor de aluguéis. Dessa 

forma, aumentando o custo de vida do consumidor, 

o que irá refletir no aumento do IPCA. Em outras 

palavras, os indicadores estão diretamente 

relacionados. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Brevemente, o que ocorre na economia 

brasileira atualmente, é que a inflação esmaga o 

consumidor, ou seja, a renda por consumidor não se 

modifica, mas os custos aumentam, fazendo com que 

o mesmo consumidor desembolse uma parte maior 

de sua renda para comprar o mesmo produto que 

comprava antes. Dessa forma, é correto afirmar que, 

se o dinheiro em circulação no mercado vale menos, 

o consumidor tem seu poder de compra diminuído. 

Na tentativa de equilibrar a balança comercial, o 

governo ajusta o salário mínimo e as remunerações 

salariais de acordo com a variação do IPCA; no 

entanto, uma economia em equilíbrio conta com 

uma inflação pequena, e não com uma deflação, que 

é o conceito utilizado para referenciar uma redução 

nos preços, que só ocorre se o IPCA for negativo em 

relação ao mês anterior. 

Partindo dessa premissa, torna-se importante 

acompanhar os indicadores macroeconômicos do 

país, principalmente o IPCA, que como destacado 

nesse artigo, é o “termômetro” da inflação brasileira 

e sinalizador dos rumos da economia.  

Considera-se então, que, estando atento aos 

índices econômicos, em especial ao que mede a 

inflação (IPCA), pode-se utilizar o aumento geral de 

preços em benefício próprio, ou seja, garantir uma 

rentabilidade em investimentos que supere a 

inflação. Contudo, ainda se faz necessário comparar 

os índices do país aos índices do mercado externo, 

pois é difícil saber exatamente os efeitos dos 

acontecimentos externos e o que podem impactar 

diretamente na taxa de juros ou na inflação dentro do 

Brasil, ou seja, transformações políticas, tanto no 

país, como no exterior, podem ocasionar impactos 

imprevistos na economia, independentemente do 

controle inflacionário. 
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Resumo: O artigo apresentado socializa o percurso e os resultados de uma pesquisa exploratória desenvolvida 
na disciplina “Educação, comunicação e mídias”. Trata-se de um estudo sobre a Influência da Mídia no Padrão 
de Beleza para adolescentes em situação de risco. Na origem da pesquisa a consideração de que a adolescência 
é um período marcado pela insatisfação com a própria imagem. Metodologicamente, a pesquisa se estruturou em 
duas etapas: a) uma  revisão e estudo da literatura sobre a temática da relação mídia x corpo x adolescência e b) 
uma pesquisa de campo fundamentada na aplicação de questionários junto a adolescentes em situação de risco  
atendidos por instituição de assistência social. Os resultados indicam que o padrão de corpo e estética corporal 
transmitido pela mídia se contrapõe muitas vezes a realidade dos adolescentes e desconsidera sua individualidade 
o que acarreta sensação de desajustamento, isolamento e angústia. Deste modo o tema deve ser foco de ações 
educativas e considera-se que o professor de educação física pode desempenhar papel fundamental. Ele pode 
auxiliar na problematização e-ou reflexão sobre a pressão em ter corpos perfeitos e o que isso afeta a saúde física 
e psíquica. A mídia pode ser assim aliada dos professores pois as imagens que expõe são claramente perseguidas 
ou contestadas pelos adolescentes. Talvez eles precisem pensar melhor nisso.  
 
Palavras-Chave: Mídia; Padrão de beleza; Adolescência. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUÇÃO  
 

A construção de corpos perfeitos tem sido 
objeto de discussão nos últimos anos, homens e 
mulheres estão em busca de um padrão de beleza que 
realmente venha satisfazer as suas expectativas. E 
com a ajuda das novas tecnologias as forças motrizes 
do desenvolvimento da humanidade em todos os 
seguimentos, as academias, assim como as cirurgias 
plásticas ganharam novos horizontes. Com isso os 
homens e mulheres buscam alcançar o padrão de 
beleza ideal.  

Os avanços tecnológicos bem como os 
meios de comunicações, tem chamado a atenção em 
relação a esse padrão de beleza ideal, as mídias 
parecem impor essa perfeição dos corpos, oferecendo 
os mais diversos recursos tais como atividades físicas, 
cirurgias rapadoras e outros. 

A mídia veicula diariamente notícias em 
relação padrão de beleza e corpo perfeito, 
principalmente as mulheres que buscam o 
perfeccionismo, as cirurgias plásticas assim como os 
demais procedimentos cirúrgicos que oferecem 
recursos reparadores para se obter um corpo ou beleza 
de acordo com os padrões que são veiculados pelas 

mídias, padrões esses impostos para uma sociedade 
inteira como o melhor. 

A mídia tem o poder de influenciar o ser 
humano através de suas divulgações na TV, na 
internet e outros meios de comunicação, onde 
mostram corpos perfeitos e quais os procedimentos 
que os seres humanos precisam se submeter para 
obter tais padrões de beleza. Com isso as academias e 
as clinicas de estéticas também ganham seu espaço no 
mundo da beleza e perfeição. As pessoas têm buscado 
cuidar mais dos seus corpos, remodelando conforme 
os novos padrões de beleza apresentado pelas mídias.  

E é partindo dessas análises que realizamos 
pesquisa que teve como objetivo geral compreender a 
influencia da mídia no padrão de beleza e no corpo 
perfeito de adolescentes. A metodologia foi inspirada 
na pesquisa exploratória. Inicialmente foram feitas 
buscas de artigos relacionados ao tema nas bases site 
Scielo e Google Acadêmico. Posteriomente foi feita 
uma pesquisa de campo em instituição pública de 
apoio a criança e adolescente em situação de risco 
localizada em munícipio da região de Catalão. A 
instituição em questão oferece Proteção Social Básica 
através do Serviço Único de Assistência Social 
(SUAS). Nela são desenvolvidas atividades culturais, 
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de lazer, esportivas e outros. A clientela é formada 
por crianças, jovens e adultos, pessoas com 
deficiências, pessoas que sofreram algum tipo de 
violência e outros. O instrumento de coleta de dados 
foi questionário semiestruturado contendo questões 
relativas a aparência e a influência da mídia em sua 
composição. A amostra foi constituída por jovens que 
frequentam o lugar e que aceitaram participar da 
pesquisa sob condição de anonimato. A análise foi 
feita pela tabulação das repostas quantificáveis e 
análise das respostas abertas. 

  

A problematização sustenta que a mídia tem 
ditados as regras sobre os padrões de beleza do 
mundo atual, e com isso as pessoas estão na busca 
constante de se aproximarem a essa perfeição. A 
sociedade atual se cobra muito na busca da 
construção desses corpos perfeitos, com isso cresce o 
número de pessoas em busca de uma academia que 
seja acessível junto as suas necessidades diárias, 
como treinos, horários, acompanhamento por 
profissionais qualificados e outros. A mídia de 
comunicação divulga através das propagandas a ideia 
de um corpo perfeito “modelo” esse estabelecido 
como bonito e ideal para os homens e mulheres.  

O levantamento das produções sobre mídia, 
estética, corpo e adolescência (descritores utilizados 
na busca) trouxe algumas contribuições interessantes. 

Levy (1999) é um dos primeiros a discutir o 
impacto das novas tecnologias de comunicação sobre 
os adolescentes. Defende que as mídias, 
principalmente a internet e a televisão buscam emitir 
a importância de um corpo perfeito, esquecendo-se de 
mostrar a diferença entre ser perfeito e saudável. 
Ainda as agências de publicidade e beleza buscam 
valorizar os músculos, cobrando assim, uma 
sociedade cada vez mais escultural e magra.  

Sobre a questão da mídia e sua influência na 
formação de corpos perfeitos, Rizzini et al. (2005), 
mostrou em seus estudos a influência da tv, do vídeo 
game, dos jogos para computador, da internet e do 
telefone celular na vida dos adolescentes. Assinala 
que esse excesso de oferta de padrões e modelos 
acaba de certa forma agindo sobre o adolescente que 
sem amparo muitas vezes acaba formando conceitos 
errôneos sobre o que realmente é um corpo bonito e 
saudável.  

Tardido & Falcão (2006) enfatizam que a 
idealização do “corpo perfeito” como padrão é 
imposta pelos meios de comunicação mas lembram 
que há um processo de multiplicação por meio da 

ação coercitiva das amizades e de nossa própria 
cultura. Há desta forma uma conjuntura que faz com 
que o mercado de consumo seja mobilizado para 
satisfazer os desejos dos consumidores. É assim que 
mergulhamos nas propagandas de produtos 
alimentícios em geral calóricos e engordativos sm 
atentar que os mesmos não deveriam estar vinculados 
a expectativas de saúde, beleza, juventude, energia e 
prazer que são perseguidos por crianças e 
adolescentes. 

Já Kehl (2007) avalia que a indústria cultural 
dita as regras sobre o que é um corpo bonito, sarado e 
como fazer do seu corpo um modelo. Valorizando 
muito a imagem e se esquecendo que a adolescência 
é um período que merece atenção, e que muitos 
desses jovens e adolescente sem conhecimento e 
experiência fazem parte de um grupo de risco.  

Frois (2011) contribui ao esclarecer que a 
construção da imagem, bem como a relação como 
sujeito tendo em vista uma articulação harmônica 
depende da confluência adequada das dimensões 
físicas, psíquicas e sociais do corpo. E de acordo com 
o autor citado, é importante compreender como 
indivíduo incorpora esta imagem de corpo perfeito, e 
a forma como ele se relaciona com o mundo. O 
adolescente, que é foco dessa pesquisa, está à procura 
de um corpo bonito e muitas vezes se esquece que o 
seu corpo está em processo de maturação e 
desenvolvimento, portanto, precisa ser orientado nas 
atividades físicas. 

Azevedo (2017) avalia que a expectativa de 
atingir resultados bastante satisfatórios em prazo 
muito curto e sem o investimento de tempo e de 
esforço para modelação do corpo tem como 
consequência o intenso crescimento na venda de 
medicamentos para o emagrecimento, o aumento das 
cirurgias plásticas (que tem nos jovens os maiores 
demandantes), clínicas de estéticas lotadas e a 
realização contínua de dietas rigorosas, muitas vezes 
prejudiciais à saúde.  

É importante fazer essa reflexão sobre a 
busca de corpos perfeitos na adolescência sabendo 
que nesse período os corpos estão em plena 
transformação.  

Sobre esse assunto Braga et al (2010), 
alertam que é necessário considerar que a 
adolescência é frequentemente associada a um 
período do desenvolvimento humano caracterizado 
por transformações biológicas e psíquicas geradoras 
de inquietudes e sofrimento. É tempo em que a 
emergência da sexualidade e a dificuldade em 
estabelecer a própria identidade se constituem como 
dimensões que desafiam a juventude, tornam 
complexa a vida. Há sem dúvida nesta seara o critério 
biológico comparece e tem associação com o 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 783



 

 

 

 

 

fenômeno da puberdade, o qual, através de 
transformações físicas importantes, prepara o 
organismo para a reprodução.  

Então, a adolescência é marcada por 
mudanças no corpo, estas modificações segundo o 
autor citado estão associadas a transformações 
biológicas e psíquicas. Justamente por isso o 
adolescente precisa ter cuidado com a prática de 
atividades físicas exageradas e sem controle. A 
academia precisa necessariamente estar preparada 
pera receber tais alunos, oferecendo assim, atividades 
físicas conforme a sua idade e suas necessidades 
individuais. Vale ressaltar que atividades físicas sem 
controle nesta idade pode sim causar danos sérios a 
saúde.  

Para o autor citado essa busca constante pelo 
corpo perfeito nada mais é que uma regra imposta 
pela sociedade, onde os meios de comunicação ditam 
as regras. Esse autor comenta também sobre a questão 
das amizades que acabam influenciando na cultura 
mobilizando assim os adolescentes para um padrão de 
beleza conforme as regras da sociedade.  

A questão da mídia é que ela implanta na 
sociedade os padrões de beleza através de 
propagandas, as pessoas incorporam tais imagens e 
aplicam na sua vivencia, não levando em conta que 
muitas dessas imagens podem ser prejudicais a sua 
vida. Trata-se de uma cultura adquirida nas mídias 
televisivas, internet e outras.  

Gomes (2001), entende que a mídia é um 
meio de comunicação social, responsável pela 
divulgação da informação, tais como o rádio, jornais, 
revistas, televisão, internet e outros. São justamente 
esses meios que interferem na vida do adolescente 
ditando os padrões de beleza e incorporando uma 
nova cultura.  

Para Fisher apud Braga (2010), esta 
influência vai muito além do que imaginamos, 
deixando se der uma fonte de lazer, e passando a ditar 
uma nova cultura para os adolescentes, padronizando 
assim um novo perfil de beleza, não levando em 
consideração uma série de consequências perigosas 
para eles. 

Professores de educação física notam 
constantemente que os jovens frequentadores de 
academia na ânsia obter bons resultados em pouco 
tempo cometem erros graves tanto na escolha da 
alimentação quanto das atividades. Isso acarreta 
comumente lesões graves que podem oferecer riscos 
aos praticantes que por vezes acabam exagerando. Há 
também o surgimento de distúrbios alimentares e 
emocionais.  A mídia pelo contrário explora a versão 
de que é possível obter corpos perfeitos, magros, 
modelados e belos como os das revistas, da TV e da 

internet sem a necessidade de supervisão profissional 
e rigor.  

A questão que orientou nossa pesquisa é 
ancorada na percepção de que quando o adolescente 
se encontra insatisfeito com a sua imagem corporal 
nem sempre a primeira coisa que pensa é procurar 
uma academia e praticar uma atividade física para 
ficar com um corpo mais bonito atendendo assim as 
normas da sociedade. No Brasil temos um programa 
de TV conhecido como Malhação, que é um ponto de 
referencia para os adolescentes assim como o 
universo dos youtubers que são acessíveis pelo 
celular que é algo comum para essa faixa etária. Ou 
seja, a mídia atua fortemente sobre o adolescente no 
que diz respeito a visão de si e de seu corpo projetada. 
Pelo menos é a hipótese inicial do estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após a revisão de literatura que 
fundamentou a parte teórica que é introdutória neste 
artigo foi realizada uma pesquisa de campo.  A idade 
dos alunos contatados na pesquisa de campo variou 
entre 12 e 15 anos, sendo nove (9) do sexo feminino 
e cinco (5) do sexo feminino. Com a aplicação de um 
questionário buscou-se verificar quais percepções os 
adolescentes manifestam sobre a influencia da mídia 
nos padrões de beleza, tais como televisão, internet e 
outros. Todos os participantes responderam que 
acreditam sim que são influenciados, e que a mídia é 
quem dita as regras de beleza. 

Há nas respostas a clara sinalização de que 
existem as chamadas celebridades como influência na 
determinação de um padrão a ser seguido. Isso foi 
comprovado quando os adolescentes da amostra, 
perguntados se gostariam de se parecer com alguém 
que atualmente está na mídia responderam da 
seguinte maneira: seis (6) meninas responderam que 
sim que querem, três (3) meninos também 
responderam que querem se parecer com alguém. 
Apenas três (3) meninas e dois (2) meninos 
responderam que não querem se parecer com 
ninguém.  

A questão relativa ao tempo de exposição às 
mídias comprovou que é um tempo expressivo. 
Nestes termos vimos que a internet foi relatada como 
atividade predominante no preenchimento do tempo 
livre ou de lazer da amostra. As respostas mostraram 
que sete (7) meninas e dois (2) meninos passam a 
maior parte do tempo livre acessados na internet. Isso 
explica em parte porque dentre todos os adolescentes 
apenas duas (2) meninas e três (3) meninos realizam 
atividades físicas.  

Quanto ao tempo que passam 
especificamente assistindo televisão ou acessando as 
redes sociais os dados seguiram o mesmo padrão. Dos 
participantes da pesquisa seis (6) meninas disseram 
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ser mais de 3 horas por dia, três (3) meninos mais de 
1 hora, dois (2) meninos mais de 3 horas e três (3) 
meninas mais de 1 hora.  

             A internet desbancou os demais meios de 
comunicação na preferência dos adolescentes. Dentre 
as meninas, sete (7) disseram preferir o acesso a rede 
sociais ante duas (2) que responderam que preferem a 
televisão. Dentre os meninos a preferência mostrou-
se mais equiparada pois três (3) meninos preferem o 
acesso as redes sociais e dois (2) preferem a televisão.  

Em relação a origem da inspiração no modo 
de se vestir todos os participantes da pesquisa 
responderam que a mídia dita a moda. Para oito (8) 
meninas as mídias (internet e tv) determinam a 
mudança no visual e apenas uma (1) disse que a mídia 
não determina o que veste. Entre os meninos, dois (2) 
meninos disseram que não, e três (3) disseram que 
sim, as mídias determinam a mudança no visual. 

Quando questionados se se sentem 
satisfeitos ou se sentem bem como o seu próprio 
corpo, sete (7) meninas disseram que sim, duas (2) 
meninas disseram que não. Dentre os meninos  os 
cinco (5) afirmaram em unanimidade que estão 
satisfeitos o que reafirma o que a literatura informa e 
que diz que as mulheres precocemente sofrem a 
pressão social em moldar o corpo às expectativas 
produzidas sobretudo aquelas produzidas pelas 
mídias.  

Sobre o programa de televisão preferido as 
respostas foram: oito (8) meninas disseram ser as 
novelas, uma (1) menina respondeu ser os seriados, e 
os cinco (5) meninos disseram ser os de esportes.  

Especificando a programação obtivemos o 
retorno de que os programas preferidos para seis (6) 
meninas são a Malhação, para uma (1) menina é a 
novela Carinha de Anjo, uma (1) menina citou a 
novela Força do Querer. Os cinco (5) meninos 
responderam Jogos de Futebol. 

No decorrer da pesquisa os dados foram 
comprovando o alto poder da mídia em influenciando 
as crianças e adolescentes em quase tudo desde o seu 
modo de vestir, andar, falar e outros. Também ficou 
estabelecido um recorte de gênero que não era o 
escopo da pesquisa, mas que não podemos deixar de 
destacar defendendo o desenvolvimento de novas 
pesquisas. 

Produzimos alguns gráficos que facilitam a 
visualização dos dados de modo mais amplo pois 
contém dados de várias questões em esquemas 
únicos. 

Gráfico 1. Dados gerais relativos a influência da 
mídia em diversas dimensões. 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Gráfico 2. Dados sobre o uso do tempo livre e o lazer. 

 

  Fonte: elaborado pelos autores. 

  Gráfico 3. Dados sobre os meios de comunicação 
preferidos. 

 

  Fonte: elaborado pelos autores. 

  Gráfico 4. Dados relativos ao tempo de exposição à 
TV e às redes sociais. 
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 Fonte: elaborado pelos autores. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       Considerando que as mídias são grandes 
responsáveis pela propagação de padrões de beleza 
comprovou-se sua influencia junto aos adolescentes. 
Há sem dúvida entre o grupo pesquisado uma busca 
de ajustamento no sentido de atingir a “perfeição” 
imposta num padrão de corpo valorizado e 
massificante. 

            Durante a pesquisa de campo foi 
surpreendente ouvirmos de uma adolescente que ela 
se se sentia insatisfeita com seu corpo mas que após a 
conversa se sentia “agora sim me sinto feliz com meu 
corpo”.  

A fala comprovou a nós a importância de que a 
relação mídias x corpo x adolescência seja pautada 
nas instituições educativas. Sem essa presença a 
leitura é de que “ a mídia só mostra corpo 
maravilhoso” e a possibilidade de contrapor-se 
mantem-se quase nula.            

      Ao concluir a pesquisa proposta sobre a influência 
da mídia no padrão de beleza e no corpo perfeito, 
observamos que os meios de comunicação possuem 
alta capacidade de influenciar os adolescentes. A 
mídia dita as regras de como devem ser os corpos na 
atualidade.  

      Cabe a nos professores de Educação Física nos 
prepararmos para receber esses adolescentes em 
diferentes espaços seja, academia, aulas de educação 
física entre outros, estar qualificado corretamente 
para orientar  sobre  a relação corpo, mente.  
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Resumo: Esse artigo se propõe identificar a importância do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-

IBGE, serão buscados na história do instituto sua criação e evolução, no sentido de compreender o seu papel 

como coordenador do Sistema Estatístico Nacional. Quanto aos objetivos gerais essa pesquisa se configura como 

exploratória, e quanto ao método empregado a pesquisa se define como bibliográfica e documental. Os resultados 

apontam que o IBGE com o avanço tecnológico pode melhorar sua mensuração de resultados, levando mais 

confiança e segurança para os usuários. Todos os dados são obtidos por recenseadores contratados 

temporariamente e treinados pelo próprio IBGE, cada um com seu território demarcado e com todas as 

informações necessária para se localizar num dispositivo móvel de coleta, esse mesmo dispositivo é usado para 

coleta de dados, diferentemente de quando o instituto começou seu trabalho que era feito manualmente usando 

papel e caneta, o que trouxe mais agilidade e exatidão das pesquisas. As pesquisas realizadas pelo IBGE 

possibilitam que todos os governantes e a população tenham acesso detalhado sobre diversas informações 

socioeconômicas e demográficas do país. Informações que podem ser utilizadas para a elaboração de políticas 

públicas.  

   
Palavras-chave: IBGE. Estatística. Evolução. População. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO  

  

No ano de 1871 foi criada pelo o império a 

Diretória Geral de Estatística (DGE), fez seu 

primeiro senso demográfico em 1872 um ano após 

sua criação. Foi extinto após a revolução de 1930.  

No governo de Getúlio Vargas, Mário Augusto 

Teixeira de Freitas fundou em 1934 o Instituto 

Nacional de Estatística (INE), que se instala em 1936 

sendo necessário um apoio, nasce o conselho o 

Conselho Geral de Estatística (CGE), que juntos 

trabalham em cooperação mútua, expandindo em 

1938 para o que conhecemos hoje de IBGE.  

Tornando o principal órgão de representação de 

dados estatísticos do Brasil, responsável por coletar 

e quantificar dados da população que atendam ao 

interesse de vários setores como governos federais, 

estaduais e municipais.  

Com base nisso questiona-se: Qual é 

importância do IBGE? E dos Indicadores de 

desempenho?  

Esse artigo se propõe identificar a importância 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-

IBGE, serão buscados na história do instituto sua 

criação e evolução, no sentido de compreender o seu  

 

papel como coordenador do Sistema Estatístico 

Nacional. 

Para tanto, o trabalho está estruturado em cinco 

seções, incluindo esta introdução e as considerações 

finais. Na segunda seção- Fundamentação Teórica- 

destaca-se o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e suas evoluções, enfatizando os 

pontos sobre seus indicadores de desempenho. Na 

seção subsequente, apresenta-se a metodologia 

empregada na pesquisa. Na quarta seção, apresenta- 

se os resultados do trabalho; e, por fim, as 

considerações finais. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

O IBGE é uma entidade da administração 

pública federal, vinculada ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que possui 

quatro diretorias e dois outros órgãos centrais.  

Para que suas atividades possam cobrir todo o 

território nacional, o IBGE possui a rede nacional de 

pesquisa e disseminação, composta por:   

• 27 Unidades Estaduais (26 nas capitais dos 

estados e 1 no Distrito Federal); 
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•  27 Setores de Documentação e 

Disseminação de Informações (26 nas capitais e 1 no 

Distrito Federal); 

•  584 Agências de Coleta de dados nos 

principais municípios. (IBGE, 2017).  

O IBGE com quase 80 anos de trabalhos em 

estatísticas passou por várias etapas históricas, 

derrotas e vitórias no campo de mensuração, análise 

e avaliação de dados do território brasileiro. (IBGE, 

2017)  

Com o avanço tecnológico percebeu-se a 

oportunidade de melhora, pois há 50 anos, a coleta 

de dados era mais trabalhosa, com muitos papéis. A 

criação do Censo 2010, os recenseadores tiveram 

computadores portáteis em mão com GPS, garantido 

mais agilidade na coleta de dados e rapidez na 

apuração. (IBGE, 2017)  

  

3. METODOLOGIA  

    
Quanto aos objetivos gerais essa pesquisa se 

configura como exploratória, e quanto ao método 

empregado a pesquisa se define como bibliográfica e 

documental. De acordo com Gil (2010, p.30), as 

pesquisas documental e bibliográfica apresentam 

aspectos semelhantes, “dado que nas duas 

modalidades utiliza-se dados já existentes”. A 

diferença fulcral está na natureza das fontes.  

Enquanto a bibliográfica “fundamenta-se em 

material elaborado por autores com propósito 

específico; a documental de toda sorte de 

documentos, elaborados com finalidades diversas”. 

  

4. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA-IBGE E SUAS EVOLUÇÕES  
  

No período do Brasil Império, tinha-se apenas a 

Diretoria Geral de Estatística com atividades 

relacionadas a quantificação, depois, no período da 

República várias leis e decretos foram elaborados. 

(IBGE, 2017)  

Após o decreto n° 5604 de 25 de março de 1874, 

houve a preocupação ampliar e melhor as atividades 

exercidas, pois tinha-se que partir dele mensurar 

nascimentos, casamentos e óbitos, essa foi apenas 

uma de várias mudanças ocorridas desde o início das 

atividades estatísticas no Brasil, mas para o IBGE foi 

o começo de sua história junto ao país. (IBGE, 2017)  

O IBGE tem como missão “Retratar o Brasil 

com informações necessárias ao conhecimento de 

sua realidade e ao exercício da cidadania”. (LONGO, 

2014)   

O Instituto de pesquisa foi se moldando-se desde 

seu surgimento em 1936, evidenciou nestes longos 

anos de pesquisa a população saindo da zona rural 

para urbana, a expectativa de vida aumentando, 

significativos avanços na área da educação ainda não 

suficientes, a família brasileira não se restringindo 

mais a pai, mãe e filhos, podendo variar entre 

padrasto, madrasta, filhos de outros casamentos, 

lembrando que esses são apenas algumas 

transformações, pois existem outras características 

analisadas pelo IBGE, como idade, sexo, 

fecundidade, condição de trabalho, mortalidade, 

rendimento, condições de moradia, cor e raça. 

(ACRITICA, 2016)  

O IBGE oferece uma visão completa e atual do 

País, através do desempenho de suas principais 

funções:  

• Produção e análise de informações 

estatísticas;  

• Coordenação e consolidação das 

informações estatísticas;  

• Produção e análise de informações 

geográficas;  

• Coordenação e consolidação das 

informações geográficas;  

• Estruturação e implantação de um sistema 

de informações ambientais Documentação e 

disseminação de informações;  

• Coordenação dos sistemas estatístico e 

cartográfico nacionais. (IBGE, 2017)  

  

4.1. Principais pesquisas do IBGE 
 

O IBGE é o órgão que mais fornece informações 

sobre a realidade socioeconômica do país. Em seu 

website disponibiliza-se diversos indicadores, sobre: 

trabalho e rendimento; agropecuária, indústria, 

comércio, serviços, entre outros. Entretanto, as 

informações mais conhecidas e reconhecidas pelas 

autoridades governamentais e a população brasileira 

são os Censos agropecuário e demográfico. 

 

4.1.1 População brasileira    

  

De acordo com site do IBGE, a cada 20 segundos 

a população brasileira cresce. No dia 15 de agosto de 

2017, às 15:56:47, estava estimada em:  

  
Figura 1. População Brasileira estimada em 2017  

  
FONTE: IBGE, 15 ago.2017.  
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Já em Goiás cresce a cada 6’23”, dados colhidos 

no dia 15 de agosto de 2017, às 16:14:11.  

  
Figura 2. População de Goiás estimada em- 2017   

  
  FONTE: IBGE, 15 ago.2017.  

 

 Segundo o IBGE, a população brasileira no final 

dos anos de 1935 era de 41.560.147 saltando em 

2017 para 207.868.769 um aumento de 166.308.622 

de pessoas e crescendo a cada 20 segundos (Figura 

1). Em Goiás houve um crescimento de 6.051.350 e 

crescendo a cada 6 minutos e 23 segundos (Figura 2).  

 Percebe-se a importância do IBGE como índice 

para quantificar o desenvolvimento geral do país, 

pois a cada minuto e/ ou segundo o Brasil está 

crescendo, e este aumento se dá a contar do momento 

em que a mortalidade no país começou a declinar 

entre as décadas de quarenta e cinquenta, onde a 

esperança de vida ao nascer passou de 44 para 54 

anos, havendo a alta taxa de fecundidade a favor, 

sendo de mais ou menos 6 filhos por mulher. 

(CARVALHO, 2004)  

Se antes a população era mais jovem, na década 

de 1970 houve a inversão com declínio da 

fecundidade a população começou a envelhecer, e o 

crescimento demográfico desacelerou, nos dias 

atuais a população continua crescendo, em um ritmo 

diferente talvez perto dos anos 1970, pois as famílias 

atuais não são mais numerosas como antes, e tende a 

diminuir cada vez mais até 2025. (CARVALHO, 

2014)  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Fazendo uma breve analise no site do IBGE, 

percebe-se sua grande importância para o Brasil. O 

que antes tornava seu trabalho mais complicado era 

a informação demorada, a dificuldade de acesso de 

algumas localidades, a falta de confiança da 

população por não entender a importância do 

trabalho realizado pelo instituto, mas, hoje se resolve 

todas essas dificuldades com as tecnologias 

existentes e indispensáveis para a mensuração mais 

exatas dos dados colhidos.   

Todos os dados são obtidos hoje, por 

recenseadores que são contratados temporariamente 

e treinados pelo próprio IBGE, cada um com seu 

território demarcado e com todas as informações 

necessária para se localizar num dispositivo móvel 

de coleta, esse mesmo dispositivo é usado para coleta 

de dados, bem diferente de quando o instituto 

começou seu trabalho que era feito manualmente 

usando papel e caneta, o que trouxe mais agilidade e 

exatidão das pesquisas.  

De modo geral, as pesquisas realizadas pelo 

IBGE, traz o crescimento populacional do país bem 

como as condições de vida da população, o que 

permite que o mesmo cumpra com louvor sua missão 

e que o governo do país possa avaliar as condições 

da população e de suas necessidades, promovendo 

assim, programas de crescimento e melhoria para 

população.   

   

REFERÊNCIAS  

  

CARVALHO, José Alberto Magno de.  

Crescimento Populacional e Estrutura 

Demográfica no Brasil. Belo Horizonte: 2004.  

Disponívelem:<https://www.nescon.medicina.ufmg.

br/biblioteca/imagem/1741.pdf>. Acesso em: 

16/08/2017.  

  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.  

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/ 

.Acesso em: 07/08/2017.  

  

ACRITICA. Disponível 

em:<http://www.acritica.com/channels/cotidiano/ne

ws/instituto-brasileiro-de-geografia-e 

estatisticacomemora-80-anos-de-fundacao-neste-

domingo>. Acesso em: 15/08/2017.  

  

LONGO, Luciene. QUEM SOMOS? O QUE  

FAZEMOS?  Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística-IBGE, 2014. Disponível em: 

https://pt.slideshare.net. Acesso em: 15/08/2017. 

  

 

RESPONSABILIDADE AUTORAL   

“As autoras são as únicas responsáveis pelo 

conteúdo deste trabalho”.  

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 789



INTERVENÇÃO INFANTO JUVENIL NA PERSPECTIVA COGNITIVO 

COMPORTAMENTAL 

 

Silva, Renata Limongi França Coelho, psicologia@cesuc.br¹ 

Carneiro, Ludimila Vangelista, ludivancarneiro@gmail.com² 

 

¹
,
² Centro de Ensino Superior de Catalão, Catalão, Brasil 

 
Resumo: A Psicologia é uma ciência que apresenta várias especificidades, diferentes abordagens 

teóricas e áreas de atuação. Uma das abordagens teóricas mais utilizadas pelos profissionais da área é a 

Terapia Cognitivo Comportamental que visa proporcionar ao individuo uma possibilidade de tratamento 

com eficácia comprovada, que no qual trabalha nos processos de reconhecimento de pensamentos 

disfuncionais e leva este individuo a reconfigurar emoções e comportamentos a partir desses 

pensamentos. A tempos a TCC era considerada uma abordagem individualista ao passar dos tempos 

notou-se sua eficácia no tratamento grupal, que no qual trabalha a questão do individuo reconhecer as 

estratégias para mudança e solucionar os problemas em questão. Partindo do individualismo para os 

processos grupais, surge como área de atuação a Psicologia Social Comunitária que trabalha indivíduos 

inseridos em grupos a fim de proporcionar a eles uma maior qualidade de vida, seja através da 

intervenção psicossocial ou outros aparatos. Sendo assim este artigo possui como objetivo mostrar a 

realização de uma intervenção psicossocial desenvolvidas com crianças na Fundação Espirita Nova 

vida, que obteve como resultado o trabalho das demandas levantadas incialmente que foram: o bullying e 

a família e a partir disso foi possível promover nas crianças o reconhecimento sobre suas emoções, 

pensamentos e comportamentos, e assim elaborar estratégias para lidar frente a situações que lhe 

causam incomodo. 

 

Palavras-chave: Pensamentos disfuncionais; Processos grupais; Soluções de problemas.  

 

______________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia enquanto profissão foi 

reconhecida no Brasil em 1962 (Soares, 2010), 

desde então vem sido difundida por vários 

estudantes e profissionais da área, em busca de 

uma maior promoção de saúde e qualidade de 

vida da população.  

Transpondo-se da Psicologia, surgem várias 

áreas de atuação e campos de estudos 

denominados de abordagens teóricas, o que leva 

a um maior conhecimento sobre determinados 

temas, como: Personalidade, comportamento, 

desenvolvimento humano, dentre outros o que 

possibilita um constante movimento gerando 

então grandes transformações teóricas (Bock et. 

al., 2001).  

Uma das abordagens utilizadas na área da 

psicologia é a terapia cognitiva comportamental 

que tem como principal fundador Aaron Beck 

(Knapp e Beck, 2008). Cujo qual postula que “a 

maneira como os indivíduos percebem e 

processam a realidade influenciará a maneira 

como eles sentem e se comportam”. (Knapp e 

Beck, 2008, p. 57).  

Esta abordagem utiliza de várias 

modalidades, sendo uma delas a psicoeducação, 

que possui um caráter interventivo, cujo qual 

alerta os indivíduos sobre possíveis fatos, 

podendo estes mudar o que lhe está causando 

incomodo ou não. Parte-se do pressuposto de 

que os pacientes reconheçam suas dificuldades, 

estas relacionadas aos pensamentos, emoções e 

comportamentos, e consigam discutir táticas de 

intervenção para promover mudanças. (Neufeld, 

2011). 

Um campo de atuação que corrobora com 

essa prática em caráter interventivo que pode 

estar vinculado também a prática cognitiva 

comportamental é a Psicologia Social 

Comunitária. 

Desde os primórdios a Psicologia, era vista 

como uma atuação clínica, voltada ao 

individualismo, herdeira de um modelo médico 

que tinha como principal visão a prática 

higienista, estando por vários momentos longe 

das questões sociais (Moreira et. al. 2007). 

Em 1975 surge então a Psicologia social 

comunitária na América Latina que apresentava 

como fundamento a transformação de uma 

pratica individualista para uma psicologia 

voltada ao social, às comunidades e grupos, 

preocupados com as questões de desigualdades 

nas sociedades, com os problemas sociais, e 

com a inclusão social. (Góis, 2005).  

Góis (2005, p. 280) afirma que, a Psicologia 

Comunitária está situada em dois grandes 

modelos: na mudança social e de 
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desenvolvimento humano partindo de uma visão 

positiva de comunidade e de pessoas. A 

Psicologia Comunitária é uma vertente da 

Psicologia que acredita no ser humano enquanto 

autor e construtor da sua própria história, tendo 

este indivíduo como aparato a facilitação social 

baseados na conscientização e em uma ação 

local (Góis, 2005). 

Esta área da psicologia utiliza-se de vários 

meios e técnicas para trabalhar com as questões 

sociais envolvidas em uma comunidade, 

buscando promover a conscientização e a 

qualidade de vida desta população.  

Uma das técnicas utilizadas neste âmbito é 

a intervenção psicossocial. Neiva (2010, p. 16) 

relata que “Considera-se, portanto, que a 

intervenção psicossocial tem um caráter de 

pesquisa-ação que visa facilitar o bem-estar 

psicossocial de indivíduos, grupos, instituições, 

organizações e/ ou comunidade”. 

Sendo assim, pode utilizar da abordagem 

cognitiva comportamental, pois esta se adequa a 

este campo comunitário, pois possui tanto o 

enfoque individual como o grupal (Santana et. 

al., 2014). E utiliza-se de técnicas e práticas que 

possibilita a este individuo um maior bem-estar 

e qualidade de vida.  

 

2. METODOLOGIA 

 

3.1. Instituição Atendida 

 

Este projeto foi desenvolvido na Fundação 

Espirita Nova Vida – FENOVA esta é uma 

instituição não governamental, localizada na 

cidade de Catalão, Goiás, destinada ao 

atendimento de crianças e adolescentes da 

cidade.  

A instituição fabrica através da Marcenaria 

Nova Vida produtos em madeira – artesanais e 

industriais, o que garante a manutenção 

financeira para estudantes de 7 até 17 anos, que 

se inscrevem no projeto Orquestra de Violões e 

Coral Nova Vida, garantindo a esses indivíduos 

(aulas de reforço, orientação a saúde, 

alimentação, dentre outros).  

Através de um resgate social proporciona a 

essas crianças por meio da reinserção, um 

mundo digno e igualitário em oportunidades.  

 

 

3.2.  Participantes  

 

Participou desta intervenção um grupo de 

aproximadamente 7 crianças, com idades entre 

10 e 12 anos. Cursando o ensino fundamental 

entre as séries 4° e 6° ano.  

 

3.3. Procedimentos 

 

O projeto foi realizado duas vezes na 

semana no período de aproximadamente 2 

meses, tendo um encontro inicialmente com os 

pais das crianças e nas próximas semanas com 

as crianças se estendendo até o fim do projeto.  

 

3.4.  Instrumentos  

 

Foram utilizadas técnicas de: dinâmicas de 

grupo, oficinas criativas, discussão grupal a 

partir de situações-problema.  

Para realização deste plano foi necessário à 

utilização de instrumentos metodológicos como, 

por exemplo, a aplicação de um questionário.  

Com as crianças os materiais utilizados 

foram: lápis de colorir, cola, papel A4, tesouras, 

bexigas, dentre outros objetos a fim de que 

fizessem o que fosse proposto no dia. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para a concretização do projeto foram 

realizados dezesseis encontros sendo um com os 

pais e o restante com as crianças. O 1° encontro 

aconteceu com os pais, que no qual foi 

disponibilizados á eles um questionários com 4 

perguntas mais a de dados pessoais. As 

perguntas ficaram organizadas da seguinte 

maneira: 1) Hoje qual a principal demanda você 

tem em relação ao seu filho (a)? Vocês 

enfrentam algum tipo de problema? 2) Se você 

pudesse, o que gostaria de melhorar na sua 

relação com seu filho (a)? Em que aspecto? 3) 

Qual a sua rotina? Quanto tempo passa com o 

seu filho (a)? 4) Tem alguma questão que você 

queira que nós discutíssemos com o seu filho 

(a)?  

A finalidade de aplicar o questionário aos 

pais foi afim de um maior conhecimento sobre 

qual a opinião dos pais com relação aos filhos, e 

o qual seria a demanda relata em comum por 

eles. O questionário é uma técnica cientifica, 

aplicado a fim de coletar informações a respeito 

do individuo, crenças, valores, temores, 

comportamentos e outros (Gil, 2008). 

A partir disso, foi levantada a primeira 

demanda que na qual foi descrita pelos pais, que 

é a falta de tempo para estabelecer boas relações 

com os filhos.  

No 2° encontro em diante foi desenvolvido 

o projeto com as crianças, o 2° e o 3° foram 

delimitados para o levantamento de demandas. 

Para isto foi realizado com elas uma dinâmica 

“A teia do envolvimento” promovendo a 

participação de todos e um maior conhecimento 

entre o facilitador e elas. Sarriera (2004) afirma 

que a intervenção psicossocial se compõe disto, 

em uma relação direta do interventor/facilitador 

com o grupo, a fim de se estabelecer uma 
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transformação de vida, por meio das histórias 

relatadas.  

Neste sentido, foi proposto as crianças que 

cada uma sentasse em partes diferentes da sala, 

e que descrevessem em um papel o que 

considerava como um problema em sua vida, e 

que fosse algo que ela quisesse mudança, 

garantindo a criança sigilo absoluto sobre o que 

estava descrito no papel.  

As principais demandas levantadas a partir 

desta atividade foram: Bullying e relações 

familiares. Partiu-se do pressuposto de que o 

que fosse mais levantado pelas crianças seria 

trabalhado primeiro com elas, sendo assim o 

primeiro tema a ser trabalhado foi o bullying. 

 

4.1. Trabalhando as diferenças  

 

No decorrer dos encontros, foram sendo 

trabalhados estes dois temas. A primeira 

atividade proposta para as crianças foi um 

desenho, Souza (2012, p. 2) evidencia que: “Ao 

desenhar, a criança expressa seus sentimentos, 

seu pensamento e suas vivências, fazendo a 

interpretação do mundo, além de estimular a 

inteligência, desenvolver a linguagem e o 

pensamento lógico”. Pensando nisto, foram 

entregues as crianças lápis para colorir, folha de 

papel A4 e foi solicitado á elas que 

desenhassem como se veem. Cada criança 

desenhou apenas o rosto, algumas disseram 

questões como: “sou muito gorda, por isso meu 

rosto é grande”, “posso desenhar meu cabelo 

liso? Não gosto dele enrolado”.  

Foi dito as crianças para que colocassem na 

folha qualidades boas e ruins que achavam 

sobre si, e foram analisados desenhos por 

desenhos, as crianças que colocaram poucas 

qualidades boas, foi solicitado aos colegas para 

que falassem qualidades boas desta criança com 

o proposito de mostrar a elas que as qualidades 

boas se sobressaem das qualidades ruins e que 

estas merecem mais evidencia do que outra. 

No desenvolver da próxima atividade, foi 

proposto a elas que retirassem de uma caixa 

imagens de uma pessoa e que cada uma desse 

um nome a cada personagem, logo após foi 

informado que cada uma colocasse de volta o 

personagem na caixa, e cada criança iria retirar 

os personagens e cada um teria lembrar que 

nome deu para os personagens.  

Como todos os personagens eram iguais às 

crianças não conseguiram diferencia-los. Então 

foi interrogado a elas: “E se todas as pessoas 

fossem iguais, como conseguiríamos diferencia-

los?” todos afirmaram que seria impossível 

diferenciar. Ao trabalhar esta questão elas 

puderam notar que é necessário haver a 

diferença entre um e outro para que cada um 

possa ser reconhecido.  

A questão do bullying influencia 

diretamente a criança em todas as esferas, uma 

delas é no âmbito escolar, (Paixão e Santos, 

2013) relatam que só será possível respeitar as 

diferenças se for disseminados a todos o 

conhecimento sobre o tema em questão, para 

garantir ao aluno/criança uma maior segurança 

em seu ambiente escolar, promovendo assim o 

maior desenvolvimento da imaginação e 

concentração, construindo o conhecimento.  

A próxima atividade desenvolvida com as 

crianças foi retirada do livro: Psicologia das 

Habilidades Sociais na infância de Zilda Del 

Prette e Almir Del Prette “Ninguém é igual a 

ninguém”. Que na qual conta a história do 

menino Danilo que relata a história de diversos 

amigos diferentes e relata a sua história 

destacando suas qualidades.  

Então depois delas responderem as 

perguntas da atividade foi perguntado o que elas 

puderam aprender com essa atividade? E elas 

relataram que aprenderam que por mais que 

alguém as critique, elas sempre têm que levar 

em consideração suas características boas.  

 

4.2. Reconhecimento das Emoções: 

 

A emoção começa a se desenvolver na 

infância e é a partir dela que também se forma a 

personalidade (Pureza, 2014). Há várias 

maneiras de ajudar a criança a identificar suas 

emoções uma delas é o baralho de Caminha e 

Caminha (2007), que contém nas cartas 

questões como raiva, alegria, tristeza etc.  

A partir do baralho das emoções foi 

entregue as crianças uma folha com o rosto com 

cada caracteres representando a alegria, a raiva, 

a tristeza, o medo e outros. Foi apresentado cada 

um á eles e perguntado o que cada um 

significava.  

Logo após foi entregue a eles outro 

questionário perguntando: Quando alguém te 

critica, o que você faz? O que você pensa? O 

que você sente? Explicando a eles de uma 

maneira simples o modelo Cognitivo de Beck.  

Knapp e Beck (2008) afirmam que: de 

acordo com a abordagem de processamento de 

informações, o princípio fundamental da TC é 

que a maneira como os indivíduos percebem e 

processam a realidade influenciará a maneira 

como eles se sentem e se comportam. 

Ou seja, a Terapia Cognitiva 

Comportamental apresenta como fundamentos 

questões como o que o individuo pensa no 

momento que ocorre determinada situação são 

denominados (pensamentos automáticos) que 

refletem no que o individuo sente, interferindo 

assim no seu comportamento (Knapp e Beck, 

2008).  
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Isso foi mostrado às crianças, de maneira 

que elas tenham controle sobre seus 

pensamentos, e a partir disso conseguem mudar 

sua emoção e assim alterar seu comportamento.  

 

4.3. Trabalhando as percepções 

 

A percepção infantil encontra-se em 

constante desenvolvimento, e, portanto não se 

pode ser comparada a percepção do adulto 

(Vygotsky e Luria, 1996). É através da 

percepção que conseguimos atuar no meio em 

que vivemos, funciona como um guia de 

comportamento e é fundamental para 

sobrevivência do homem (Pimenta e Caldas, 

2014).  

Foi solicitado para que cada criança 

desenhasse um animal diferente, e dito que o 

desenho mais bonito ganharia um prêmio. Logo 

após todas terminarem o desenho, foi 

perguntado para cada criança qual ficou mais 

bonito, cada uma elegeu um desenho diferente, 

foi entregue a cada uma o prêmio, uma das 

crianças questionaram: “Porque todos 

ganharam? Não deveria ser somente um?” foi 

comentado que tudo depende da percepção o 

que é bonito para um pode não ser para outro, 

sendo assim isto interferiu no resultado do 

prêmio.  

 

4.4 - Trabalhando pensamentos e sentimentos 

 

A atividade proposta para as crianças para 

reconhecer e trabalhar questões interligadas ao 

pensamento e sentimento foi retirada do livro 

“Bons pensamentos e bons sentimentos” do 

autor Paul Stallard, que no qual trabalha as 

questões dos pensamentos na correlação de que 

pensamentos, sentimentos e comportamentos 

são interligados.  

Foram realizados exercícios que englobam 

questões como: 1) quais atividades te fazem 

sentir bem? Quais te fazem sentir incomodado?  

Foi trabalhado com as crianças o descobridor de 

sentimentos, que é composto por um caça-

palavras e o intuito é achar o maior numero de 

sentimentos possíveis.  

Logo após foi trabalhado “Qual sentimento 

vai aonde?” exemplo: Quando você esta na 

escola, o que você sente? E a partir desta 

atividade evidenciar onde a criança se sente 

mais incomodada e assim trabalhar o sentimento 

e o comportamento desta. É necessário que a 

criança reconheça o que é pensamento e 

sentimentos, (Bunge et. al., 2012) relata que 

para que a criança consiga mudar seu 

comportamento ela precisa reconhecer seus 

pensamentos e assim questiona-los, a fim de que 

mude aquilo que está lhe causando algum 

incomodo na sua maneira de sentir ou de agir.    

 

4.5. Finalizações da primeira demanda 

 

Para obtenção de resultados, foi aplicados 

nas crianças um questionário com  quatro 

perguntas: 1) O que foi discutido até hoje no 

projeto? 2) O que você mais aprendeu? 3) A 

partir do que você aprendeu o que você 

conseguiu mudar em seu comportamento? 3) 

Você está gostando do projeto? 

Todas as questões foram respondidas pelas 

crianças e obteve-se um resultado satisfatório do 

que se foi trabalhado no decorrer dos encontros. 

 

4.6. Trabalhando a segunda demanda: Família 

 

Quando o tema é família, encontra-se certa 

dificuldade ao trabalhar cada questão envolvida 

a este tema, foi pensando nisto que se foi 

trabalhado de uma maneira geral como poderia 

ser solucionado as questões problemáticas 

envolvidas nesta didática. 

É na família que estão envolvidas questões 

como crenças, valores e práticas, fatos esses que 

estão ligados a uma busca de uma melhor 

adaptação na sociedade, e uma melhor 

adaptação dos membros desta família 

(Minuchin, 1988) por isso se torna algo difícil 

de ser trabalhado, pois não se é confrontado 

crenças, valores desta família e sim se é 

reorganizado o que torna-se esse convívio 

disfuncional.  

O primeiro encontro foi solicitado para que 

as crianças fizessem o desenho de sua família 

atual. Muitas crianças questionaram se não 

poderiam colocar o pai que estava separado da 

mãe, ou se poderiam não colocar o padrasto ou 

madrasta, então foi dito para que elas 

desenhassem com quem mora, independente se 

os pais fossem separados ou não. 

No segundo encontro, foi dito para que as 

crianças desenhassem a família ideal, aquilo que 

elas queriam ou imaginavam como ideal. Várias 

crianças desenharam os pais que estavam 

separados juntos, e as que tinham irmãos 

desenhavam-se sozinho e as crianças que não 

tinham irmãos desenhava uma família com 

irmãos.  

A criança por muitas vezes ao descrever a 

sua composição familiar, idealiza uma família 

constituída por pai e mãe e parentes, não lhe 

bastando existir apenas um componente 

(Wonsttre et. al., 2000) e foi possível analisar 

nitidamente nos desenhos das crianças uma 

família composta por estes constituintes, onde 

cada uma ao desenhar a família real, mostrou-se 

insatisfeita ao ter que desenhar alguém que não 

possuía uma relação sanguínea familiar.  

 

4.7. A árvore da Família  
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Este trabalho desenvolveu-se com a criação 

de uma árvore onde as crianças desenhavam e 

recortavam imagens de pessoas que se pareciam 

com a composição familiar atual da criança, e a 

partir daí foram estabelecendo em ordem 

genealógica a estrutura familiar que cada um 

tinha.  

Essa atividade proporcionou as crianças um 

momento de reflexão dos papéis constituintes na 

família, e trabalhou questões como união, 

respeito e afeto.  

Foi entregue as crianças um texto chamado 

“Família divertida” que no qual destaca o papel 

que cada um tem na família e que independente 

de cada um se comportar de uma determinada 

forma, o que importa é a união e o entrosamento 

que a família tem. Em seguida foram 

questionadas a elas quais atividades elas mais 

gostam de desenvolver em família, e qual 

história elas queriam contar sobre sua família.  

Em um próximo encontro foi solicitado á 

elas que fizessem uma carta destinada à família 

colocando quais questões elas gostariam de 

melhorar e qual papel cada um deveria 

desempenhar para proporcionar uma melhora no 

problema em questão. As crianças colocaram 

questões como: Aproveitamento de tempo 

quando estavam junto, respeito entre elas e os 

próprios pais, dentre outros assuntos.  

Através dos relatos descritos pelas crianças 

nas cartas ficou nítido a falta de tempo que os 

pais têm dedicado as crianças, e isso tem 

prejudicado no desenvolvimento das crianças, 

pois é necessário um vinculo, a troca de afetos 

para que essa relação seja saudável e assim 

ocasione na criança até mesmo um maior 

aprendizado e um desenvolvimento cognitivo 

adequado para sua faixa etária (Fonseca, 1999).  

 

4.8.  Fábulas e suas correlações com a família 

 

O penúltimo encontro foi trabalhado 

questões de fábulas como: cinderela, bela 

adormecida, chapeuzinho vermelho, 

correlacionando a família dos personagens das 

fábulas ás famílias das crianças.  

O trabalho com contos de fada é importante, 

pois é através deles que as crianças mergulham 

em seu mundo imaginário e correlacionam às 

histórias lidas e ouvidas, com o seu mundo real, 

e muita das vezes baseiam seus comportamentos 

relacionado com a fábula citada (Ressurreição, 

2005).   

Sendo assim, as histórias mostram para as 

crianças que cada família é diferente, e cada 

família possui uma estrutura diferente, algumas 

compostas só por pais, outras apenas por avós, 

outras somente por mãe, e assim por diante.  

 

4.9.  Finalização do projeto 

 

Foi entregue as crianças uma folha de papel 

A4 com quatro perguntas, a fim de avaliar o que 

elas aprenderam no decorrer do projeto, sendo 

elas: 1) Desenhe como você era antes do 

projeto. 2) Desenhe como você ficou depois do 

projeto. 3) Descreva o que você aprendeu com o 

projeto. 4) Escreva 3 coisas que mudaram em 

sua vida depois do projeto.  

Os desenhos das crianças demonstraram 

que antes do projeto elas expressavam dúvidas, 

pois na maioria dos desenhos tinham pontos de 

pergunta do lado do desenho da criança, 

enquanto que na pergunta dois, desenharam elas 

com expressões felizes e o desenho com cores 

vivas.  

Durante todo o projeto o retorno das 

crianças foi positivo, pois demonstraram 

entendimento sobre o tema discorrido e a 

importância de mudar o comportamento frente a 

situações insatisfatórias.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do projeto realizado pode-se 

concluir que todos os objetivos esperados foram 

alcançados de maneira que foram 

proporcionadas as crianças um maior 

conhecimento sobre seus pensamentos, 

sentimentos e comportamentos com relação a 

critica realizada por outras crianças, que 

ocasiona incomodo nas mesmas originando o 

bullying, e mudando relações conflituosas 

familiares preservando a união, o respeito e a 

compreensão.  

É importante salientar o quanto a 

intervenção psicossocial foi válida para o 

andamento do projeto, pois promoveu ao grupo 

uma maior qualidade de vida, ao passo que 

alterou os problemas identificados, ao conhecer 

maneiras de enfrenta-los e modifica-los.  

No decorrer do projeto a abordagem mais 

utilizada com as crianças foi à terapia cognitiva 

comportamental, (Pureza et.al., 2014) esta foi 

utilizada devido à necessidade da modificação 

de comportamentos disfuncionais, tendo como 

foco os pensamentos das crianças relacionados 

aos problemas atuais. 

Conforme o questionário respondido pelos 

pais foi possível evidenciar de que houve um 

retorno positivo frente aos comportamentos 

realizados pelas crianças e observáveis por eles 

quando estas enfrentavam situações 

problemáticas. 

As crianças ao conhecerem sobre suas 

emoções, pensamentos e comportamentos 

conseguiram lidar com as situações que lhe 

causavam incomodo, isso foi possível verificar 

através dos questionários e desenhos realizados 
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por elas. (Kerbauy, 1982) É conhecendo seus 

problemas emocionais que o individuo muda a 

perspectiva sobre si e seus problemas, vendo-se 

não mais como um ser incapaz, e sim como 

alguém apto a corrigir seus pensamentos e a 

reaprender noções.  
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Resumo: O presente trabalho traz de forma sucinta alguns aspectos da teoria da informação quântica, bem
como os procedimentos adotados para a elaboração de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) baseado na
plataforma MoodleR©. A ferramente desenvolvida é voltada para estudantes de Ensino Médio e tem como objetivo
instruı-los sobre os principais conceitos e fundamentos da computação quântica.

Palavras-chave: Mecânica Quântica. Informação Quântica. Ensino de F́ısica.

1. INTRODUÇÃO

A miniaturização de componentes eletrônicos
está intimamente relacionada à evolução dos
computadores. Esse processo leva dispositivos
como os transistores (unidades básicas dos
processadores) ao limite da F́ısica clássica, em
escalas tão reduzidas que os fenômenos passam
a ser governados pelas leis da F́ısica Quântica. A
evolução dos computadores usando a tecnologia
atual está mais lenta, ao passo que os modelos
matemáticos requeridos pela Ciência moderna são
cada vez mais complexos e exigem um enorme
tempo computacional para serem resolvidos.

Os computadores eletrônicos atuais podem
realizar diversas tarefas complexas, porém sua
capacidade de processamento é limitada à
capacidade f́ısica de seu hardware. Dessa forma
há atualmente um grande esforço da comunidade
cient́ıfica para a criação de um computador que
não seja baseado na eletrônica clássica, mas sim
na manipulação de bits quânticos. A teoria
quântica trata dos fenômenos relacionados a
sistemas de escalas reduzidas como os de ordem
atômica e subatômica, os quais estão longe de
nossa experiência cotidiana, mas que ditam o
ritmo do desenvolvimento de diversas tecnologias
contemporâneas.

Atualmente, convivemos com numerosas
aplicações tecnológicas decorrentes do estudo da
mecânica quântica, como células fotovoltaicas, o
laser, o led, relógios atômicos, supercondutores,
novos materiais que, e o advento da informação
quântica - foco do presente trabalho.

1.1. Motivação e objetivos

De forma geral, a sociedade não tem capa-
cidade de acompanhar os avanços tecnológicos

na forma como deveria: entendendo os proces-
sos, pontos positivos e negativos, as posśıveis im-
plicações dessas novas tecnologias nos âmbitos
tecnológico, ambiental, econômico, social.

Cabe aos professores o papel de alertar,
instruir e construir novos conhecimentos em
relação à todo esse avanço tecnológico junto à seus
estudantes, e é por essa razão que elaboramos
um ambiente virtual de aprendizagem para
alunos de Ensino Médio aprenderem sobre um
avanço tecnológico real e pouco conhecido e que
provavelmente revolucionará as possibilidades da
Ciência como um todo: a computação quântica.

Para tanto, apresentamos nesse trabalho um
breve histórico da Mecânica Quântica e da
teoria da Informação Quântica, bem como alguns
dos aspectos mais importantes dessa teoria, a
estrutura do ambiente virtual de aprendizagem
e as nossas expectativas com a aplicação desse
trabalho.

1.2. A teoria quântica

A teoria quântica cresceu gradativamente a
partir da solução apresentada por Max Planck
(PLANCK, 1901) para o problema da radiação de
corpo negro, cuja formulação clássica culminava
na chamada catástrofe do ultravioleta. A
adequação teórica feita por Planck, de quantizar
a energia da radiação emitida pelo corpo negro
em pequenos pacotes de energia, representou uma
grande mu- dança de paradigma na Fısica.

Em 1905, o fısico alemão Albert Einstein su-
gere que toda radiação eletromagnética é quan-
tizada, fornecendo assim uma explicação teórica
para as observações experimentais de Henrich
Hertz sobre o efeito fotoelétrico (EINSTEIN,
1905), um trabalho que lhe rendeu o prêmio No-
bel em 1921. Após 1925, importantes nomes como
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de Broglie, Bohr, Heisenberg e Schrodinger, en-
tre outros, contribúıram para o desenvolvimento
da teoria quântica, que é atualmente considerada
a teoria f́ısica mais bem sucedida em termos de
precisão de suas previsões.

Em 1924, Louis de Broglie (DE BROGLIE,
1925) postula em sua tese de doutorado a
existência das ondas de matéria, atribuindo um
certo comprimento de onda à todas as part́ıculas,
hoje conhecida como comprimento de onda de
De’Broglie, λ = h

p sendo h a constante de Planck

com valor aproximado de 6,62607004.10−34 J.s
e p o momento linear da part́ıcula, nessa
época também afirmou que se adequadamente
preparados e submetidos ao experimento de dupla
fenda, os elétrons também deveriam apresentar
um padrão de interferência, estabelecendo assim
a dualidade onda-part́ıcula para a matéria, cerca
de três anos depois esse comportamento foi
observado no experimento de Davisson-Germer,
em 1929 de Broglie recebeu o prêmio Nobel de
F́ısica pela descoberta da natureza ondulatória
dos elétrons.

1.3. A informação quântica

Diferentemente de um computador clássico,
num computador quântico um qubit ou q-bit
(bit quântico) pode assumir simultaneamente os
valores 0 e 1. No entanto, se medirmos o qubit
teremos apenas um dos posśıveis valores, 0 ou 1,
em outras palavras, a função de onda do sistema
apresenta superposição de estados e se colapsa
quando o sistema é observado.

A manipulação desses qubits, assim como
no caso dos bits clássicos são realizadas através
de portas lógicas que no caso quântico recebem
o nome de quantum gates, matematicamente
são transformações unitárias, fisicamente podem
ser mudanças no ńıvel de energia do sistema,
mudanças no plano de polarização de fótons,
ou ainda rotações na orientação do spin nuclear
dos átomos, a associação de diversas portas
quânticas permite a construção de circuitos
quânticos, capazes de implementar programas
mais complexos.

O conceito da computação quântica surgiu
em 1982 através de grandes nomes como Richard
Feynman (FEYNMAN, 1982) e Paul Benioff
(BENIOFF, 1980), pouco tempo depois em 1985,
David Deutsch idealizou o primeiro algoritmo
voltado para a resolução de um problema num
computador quântico mostrando que esse tipo
de computador poderia realizar a tarefa com
menos passos que um computador clássico, para

isso usou uma ideia simples como uma moeda:
num teste se uma moeda apresentar cara e coroa
será considerada verdadeira, um computador
clássico teria de fazer duas verificações enquanto
o computador quântico verificaria as duas faces
simultaneamente.

Mais tarde em 1994, Peter Shor (SHOR,
1994) apresentou um algoritmo capaz de fatorar
números não primos em computadores quânticos
e também foi capaz de mostrar que para números
muito grandes os computadores eletrônicos
levariam um tempo muito maior que os de
natureza quântica, computadores clássicos fazem
fatorações em inteiros usando um tempo sub-

polinomial (da ordem de e2 logN
1
3 ), sendo N

o tamanho da entrada numérica, enquanto
computadores quânticos executando o algoritmo
de Shor levam um tempo polinomial (na ordem
de logN), significativamente mais rápido.

1.4. Os bits quânticos

Analogamente aos bits clássicos, os bits
quânticos podem ser representados numa base
de estados binários (estados up e down, ↑ ou ↓)
(EKERT; HAYDEN; INAMORI, 2001) através
da notação |0〉 ou |1〉.

Os estados |0〉 ou |1〉 são vetores do tipo
coluna, representados da seguinte forma:

|0〉 =

(
1
0

)
(1)

|1〉 =

(
0
1

)
(2)

Sem nenhum análogo clássico, antes de
medirmos o estado de um qubit ele pode
estar num estado misto: um único qubit pode
apresentar os estados |0〉 ou |1〉 simultaneamente.

A função de onda apresenta toda a informação
que pode ser medida em sistemas quânticos, a
mesma não apresenta um significado f́ısico direto,
mas sim o seu módulo, que nos fornece uma
probabilidade por meio do seu módulo. A função
de onda é um número complexo e apresenta
módulo finito ou até mesmo unitário. A função
de onda de um bit quântico num estado puro (up
ou down) pode ser representado por:

|ψ〉 = |0〉 (3)

|ψ〉 = |1〉 (4)

O estado misto é escrito como uma super-
posição dos dois estados anteriores, de forma que
o módulo da função de onda |ψ〉 deve continuar
sendo unitário, por isso adicionamos a ela uma
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constante de normalização, as constantes α e β re-
presentam as amplitudes de probabilidade dos es-
tados up ou down, enquanto a probabilidade é cal-
culada por meio do módulo quadrado da função
de onda e não pode ultrapassar 1, dessa forma
temos:

|ψ〉 =
1√

α2 + β2
(α|0〉+ β|1〉) (5)

O ganho computacional ao utilizar bits
quânticos delimita que n bits quânticos equiva-
lham 2n bits clássicos. Os computadores moder-
nos operam com sistemas de 64 bits, um com-
putador quântico de 6 qubits teria equivalência
numérica em número de bits já que 26 = 64,
consequentemente um computador quântico de
64 qubits apresentaria um número absurdo de
264 = 1, 8446744.1019 bits.

1.5. Estados com múltiplos qubits

Afim de considerarmos estados formados
por mais de um qubit (chamados de strings)
é necessário compreender a ideia de produto
tensorial, vejamos um exemplo do produto
tensorial entre |0〉 e |1〉 também denotado como
|0〉 ⊗ |1〉= |01〉:

(
1
0

)
⊗
(

0
1

)
=




1.0
1.1
0.0
0.1


 =




0
1
0
0


 (6)

Costuma-se abreviar a notação dos produtos
tensoriais por uma notação mais compacta na
qual trocamos:

|00〉 , |01〉 , |10〉 , |11〉 (7)

por

|0〉 , |1〉 , |2〉 , |3〉 , |4〉 (8)

Em seguida discutiremos dois aspectos impor-
tantes dos bits quânticos que os tornam total-
mente diferentes dos bits clássicos: o emaranha-
mento quântico e o teorema da não-clonagem.

1.6. Emaranhamento Quântico e Teorema
da Não-Clonagem

O Emaranhamento é um fenômeno quântico
que surge quando part́ıculas interagentes não
podem ser descritas por funções de ondas
distintas (DEUSTCH; HAYDEN, 2000), mesmo
quando separadas por grandes distâncias essas
part́ıculas ainda se comportam como um único
sistema.

Part́ıculas com essa natureza são chamadas
de par EPR, o nome se deve ao fato do
fenômeno ter sido discutido por Albert Einstein,
Boris Podolsky e Nathan Rosen em 1935. O
par EPR parece seguir um prinćıpio de não-
localidade: ao medir-se alguma grandeza de uma
das part́ıculas emaranhadas, a função de onda do
conjunto se colapsa para um dos posśıveis valores,
assim, todas as outras part́ıculas se apresentarão
exatamente como a primeira que fora observada
e ao que tudo indica, instantaneamente.

Um estado emaranhado não é necessaria-
mente um produto tensorial entre estados de 1
qubit, por exemplo: o estado |01〉 pode ser escrito
como o produto tensorial entre |0〉 e |1〉, no en-
tanto o estado abaixo não pode ser escrito através
de qualquer produto tensorial entre estados de 1
qubit (como foi mostrado anteriormente em 6),
tratando-se portanto de um estado emaranhado:




0
1
1
0


 (9)

Classicamente, é posśıvel clonar a informação,
como nos discos ŕıgidos ou CDs. No caso
quântico, entretanto, o teorema da não clonagem
impossibilita a cópia de qubits. Em caso contrario
estaŕıamos habilitados à clonar um estado
quântico por diversas vezes e realizar as medidas
nesses estados evitando a perturbação no estado
original, diminuindo assim as interferências
externas que levam ao surgimento da perda
de informação (chamada de decoerência). No
caso do jogo de cara ou coroa, seria como se
pudéssemos medir o resultado com a moeda ainda
em vôo.

1.7. Candidatos à bits quânticos

A implementação de bits quânticos não é um
processo simples, um bom qubit deve manter
a informação por tempo suficientemente grande
para ser lida e ser devidamente isolado de fontes
de ruido externas (como o calor, por exemplo)
a fim de se evitar a decoerência - uma perda de
informação do sistema quântico que ocasiona o
comportamento clássico, além disso, a leitura dos
qubits deve ser realizada com alt́ıssima precisão.

Alguns sistemas de dois ńıveis pasśıveis de
serem utilizados para implementar bits quânticos
são as armadilhas de ı́ons, cavidades quânticas
eletrodinâmicas, e o spin nuclear, sendo esse
último o mais promissor da lista.

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 798



1.8. A esfera de Bloch

A esfera de Bloch é uma construção
geométrica que permite a visualização dos esta-
dos quânticos de um sistema de dois ńıveis, como
na figura 1.

Figura 1. Representação geométrica do bit
quântico na esfera de Bloch

Wikimedia commons, Glosser (2017)

No caso de um part́ıcula de spin 1
2 temos

somente duas possibilidades de valor para o a
componente z spin, que são Sz = ± h̄2 em que

h̄ = h
2 sendo h a constante de Planck, denotamos

na esfera de Bloch os valores de sz = + h̄
2 e

sz = − h̄2 como os estados |0〉 e |1〉, posicionados
nas extremidades do eixo z vertical. Nessa esfera
podemos escrever um estado de superposição
geral de um qubit como:

|ψ〉 = cos

(
θ

2

)
|0〉+ sin

(
θ

2

)
eiϕ |1〉 (10)

O angulo polar θ define a amplitude de
probabilidade de cada estado enquanto o ângulo
azimutal ϕ indica a fase do estado e não afeta sua
probabilidade. Note que para um ângulo polar
de θ = π

2 os estados |0〉 e |1〉 são igualmente
prováveis.

1.9. Portas lógicas quânticas

As portas lógicas quânticas (conhecidas como
quantum logic gates) são circuitos quânticos
análogos ás portas lógicas dos computadores
digitais (PORTUGAL; LAVOR; et. al., 2004),
porém são reverśıveis, diferentemente de algumas
portas lógicas clássicas. As portas lógicas
quânticas comumente atuam em um ou dois
qubits e são descritas por geralmente matrizes
unitárias 2x2 ou 4x4, em seguida apresentamos
algumas das portas quânticas mais comuns:

1.9.1. Porta Paulli-X ou NOT
A porta Paulli-X atua sobre um único qubit

realizando uma rotação de π radianos no eixo Z
da esfera de Bloch, levando o estado |0〉 para o
estado |1〉 e vice-versa, é definida pelo operador
a seguir:

X =

[
0 1
1 0

]
(11)

1.9.2. Porta Hadamard
A porta Hadamard é definida pelo operador:

H =
1√
2

[
1 1
1 −1

]
(12)

Ao aplicarmos a porta H no estado |0〉 obtemos:

|ψ〉 =
1√
2

(|0〉+ |1〉) (13)

Ou seja, o resultado 13 mostra que a aplicação de
H no estado |0〉 o transforma num estado mista
com a mesma probabilidade de se obter |0〉 ou
|1〉 .

1.9.3. Porta de Fase - S ou Phase-shift
A porta de fase S pode ser representada pelo

operador S:

R(θ) =

[
1 0
0 ei

π
2

]
(14)

Ela não afeta a probabilidade dos estados, apenas
leva um estado genérico:

|ψ〉 = α|0〉+ β|1〉 (15)

para um estado

S |ψ〉 = α|0〉+ iβ|1〉 (16)

Uma generalização da porta S pode ser feita para
diferentes ângulos pela porta R(θ):

R(θ) =

[
1 0
0 eiθ

]
(17)

1.9.4. Porta C-NOT
A porta C-NOT é uma porta controlada

que atua em dois bits simultaneamente, usando
primeiro bit como controle, caso seu valor seja 0
ela não faz nada, caso seu valor seja 1 ela altera
o valor do segundo bit:

|00〉 → |00〉 (18)

|01〉 → |01〉 (19)

|10〉 → |11〉 (20)

|11〉 → |10〉 (21)
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Sua representação matricial é dada por uma
matriz 4x4 com a forma:

C(U) =




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0


 (22)

Assim como a porta Hadamard, a porta
CNOT pode ser usada para emaranhar qubits,
tornando seus estados singulares num só estado.

Existem outras diversas portas lógicas
quânticas e suas aplicações sucessivas são usadas
para construir circuitos quânticos, entretanto
apresentar sua totalidade não está entre os
objetivos desse trabalho.

2. METODOLOGIA

O produto educacional a ser apresentado
no presente trabalho contempla duas linhas de
pesquisa sugeridas pelo Programa Nacional de
Mestrado Profissional em Ensino de F́ısica -
F́ısica no Ensino Médio e Processos de Ensino
e Aprendizagem e Tecnologias de Informação e
Comunicação no Ensino de F́ısica. Se trata de um
AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) criado
na plataforma uso livre amplamente utilizada
MoodleR© e leva o nome de Qubit, é destinado
a estudantes do 3o ano Ensino Médio que
se interessem em aprender alguns aspectos da
Mecânica quântica, além disso o ambiente é
organizado em forma de minicurso de nome
Informação Quântica e é estruturado em módulos.

A aplicação de um conteúdo de tal comple-
xidade para alunos de Ensino Médio mostra-se
posśıvel face à natureza das operações que são re-
alizadas no escopo da informação quântica que
na maioria das vezes resumem-se à operações
matriciais relativamente simples. O AVA Qu-
bit encontra-se em estágio de implementação
avançado e segue os seguintes objetivos:

• Objetivo geral: Elaboração de um curso de
curta duração (2 - 4 semanas) à distância
baseado em MoodleR© sobre os principais
conceitos e fundamentos da computação
quântica.

• Objetivo espećıfico: Construir no ambi-
ente MoodleR© seções, atividades, aulas, in-
fográficos, textos de suporte, incorporar
páginas da internet e v́ıdeos bem como ava-
liações ao final de cada módulo.

2.1. RESULTADOS

Aqui são apresentados os resultados da
construção do AVA, os módulos que norteiam

a construção do ambiente, bem como suas
componentes e expectativas de aprendizagem
espećıficas ao fim de cada seção são listadas a
seguir:
Módulo 1 - A informação clássica

• Grandezas digitais e analógicas:
Entender o que são grandezas digitais e
analógicas, suas diferenças e quais grandezas
f́ısicas podem ser usadas para implementá-
las.

• O bit clássico, a base binária e a base
decimal:
Entender o que é um bit, sequência de
bits, aprender a notação binária, aprender
a realizar a conversão entre notação binária
e decimal.

• Operações lógicas (portas lógicas):
Conhecer operações lógicas simples, cons-
truir um algoritmo para a implementação de
alguma tarefa simples.

• Possibilidades e limitações f́ısicas da com-
putação clássica:
Conhecer os limites f́ısicos dos computadores
clássicos, compreender a necessidade de uma
alternativa à computação clássica.

Módulo 2 - O que é a Mecânica Quântica?

• O surgimento da Mecânica Quântica:
Conhecer um pouco da história do surgi-
mento da mecânica quântica e seus principais
nomes.

• A função de onda:
Entender algumas propriedades básicas da
função de onda e a como utilizá-la, compre-
ender o colapso da função de onda, conhecer
a interpretação probabiĺıstica da função de
onda.

• Autoestados e autovalores:
Aprender de forma simples o quê são
os autoestados e autovalores em sistemas
quânticos.

• Alguns postulados da Mecânica Quântica:
Conhecer alguns dos principais postulados
necessários para a formulação da teoria
quântica.

Módulo 3 - A Computação quântica

• O computador quântico:
Conhecer a diferença entre computadores
eletrônicos e quânticos, o histórico da
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computação quântica e algumas condições
necessárias para a implementação desses
computadores.

• A teoria por trás dos bits quânticos:
Entender o que são sistemas quânticos de
dois ńıveis, estados mistos de um qubit,
entender o emaranhamento quântico, a co-
dificação superdensa e as possibilidades de
transmissão de dados via emaranhamento
quântico, compreender a formulação teórica
do qubit, compreender superposição de esta-
dos, conhecer e construir strings - associações
de qubits, calcular probabilidades em qubits,
calcular constantes de normalização para di-
ferentes estados.

• A esfera de Bloch:
Conhecer e compreender a interpretação
geométrica de um qubit genérico feita a
partir da esfera de Bloch.

Módulo 4 - Operações lógicas com bits quânticos

• Operações lógicas com bits quânticos:
Atuar algumas portas lógicas quânticas
(quantum gates) e compreender qual a sua
atuação em um qubit nos estados misto e
puro, conhecer algoritmos quânticos simples.

Módulo 5 - Possibilidades e limitações da
computação quântica

• Decoerência:
Conhecer o processo da perda e correção de
informação por meio da decoerência.

• Processamento de dados, criptografia e
transmissão de dados:
Compreender as possibilidades e limitações
desses processos em computadores quânticos.

O ambiente MoodleR© conta com diversos
recursos que permitem o controle do progresso
de cada estudante, como data de conclusão para
atividades, progressão a partir de nota mı́nima
alcançada, progressão mediante participação em
fórum de comentários ou confirmações de leitura.

O conteúdo é ofertado de acordo com a
sequência dos módulos mostrada anteriormente
em forma de páginas interativas, com figuras,
v́ıdeos embutidos, e links externos. Caso
o estudando deseje um detalhamento mais
profundo haverá uma leitura complementar mais
aprofundada dos assuntos mais complexos.Ao
decorrer de cada módulo, os alunos serão
apresentados à conteúdos multimı́dia como
v́ıdeos educativos legendados disponibilizados por

portais conceituados como Kurzgesagt, TedEd
entre outros. A figura 2 traz a página inicial de
um dos módulos na visualização do estudante:

Figura 2. Página inicial do Módulo 2 - O que é a
Mecânica Quântica do ambiente Qubit

Qubit, (2017)

O ambiente está hospedado no
site http://www.moodlecloud.com,
e pode ser acessado pelo endereço
http://qubit.moodlecloud.com, o site moo-
dlecloud oferece um sistema de edição online
bastante intuitivo e com as versões mais atu-
alizadas da plataforma MoodleR©, o serviço é
gratuito para um número limite de 25 alunos
por curso e apresenta uma limitação de tamanho
para arquivos submetidos por alunos via upload.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ambiente virtual Qubit encontra-se em
fase final de desenvolvimento e deverá ser
aplicado para turmas de Ensino Médio em
setembro de 2017, os resultados desse trabalho
serão compilados e analisados posteriormente
numa dissertação de mestrado sobre o ensino
da Informação Quântica, esperamos identificar
nos alunos um crescimento no vocabulário
de termos cient́ıficos, crescimento no âmbito
matemático e uma nova visão acerca dos
fenômenos quânticos, bem como o sucesso na
atingimento dos objetivos propostos para cada
seção, posteriormente intenta-se publicar os
resultados em forma de artigo em revistas de
divulgação cient́ıfica.
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Resumo: O propósito deste artigo consiste em apresentar conceitos fundamentais sobre a criação de uma 

marca, qual a sua importância, os processos que são envolvidos no seu gerenciamento e como se dá o seu 

trajeto de vida para ser reconhecida por possíveis compradores. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica 

e estudo de caso sobre a evolução da marca Bic. Como resultado identificou-se que essa marca não se deixou 

envelhecer com o passar dos anos, buscando inovar sempre, fazendo sucesso em diversos países. 

 

Palavras-chave: Marketing. Estratégia. Gestão da Marca.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O propósito deste trabalho é apresentar os 

principais conceitos sobre o que é uma marca, suas 

características, processo de gestão e as estratégias 

de marketing que podem ser utilizadas para se 

construir uma marca forte. Além disso, buscou-se 

apontar as principais medidas que uma marca deve 

tomar para aumentar sua fatia de mercado e 

alcançar os diversos públicos-alvo.  

Para tanto, foi realizado um estudo de caso 

sobre a marca de canetas BIC, descrevendo, dentro 

de uma perspectiva histórica, seu surgimento em 

1945 e as diversas estratégias usadas para se manter 

no mercado.  

 Portanto, busca-se explorar as estratégicas de 

marketing adotadas na elaboração dos produtos BIC 

e o que fez a marca para não envelhecer na mente 

de seus consumidores. Quais seriam as estratégias 

que a marca BIC tomou para não ficar numa zona 

de conforto e atingir um número considerado de 

consumidores? 

 

2. MÉTODO 

 

A pesquisa foi realizada com base em dados 

secundários, obtidos através de consultas em sites 

da internet e em artigos já publicados referentes ao 

tema proposto. A fundamentação teórica se embasa 

na obra ‘Administração de Marketing’ dos autores 

Kotler e Keller (2012), e também em referências 

que tratam sobre o tempo de vida das marcas. As 

informações coletadas foram analisadas dentro de 

uma perspectiva histórica de forma qualitativa e 

interpretativa, com base nos discursos e conteúdos 

usados pela BIC para criar e agregar valor a seus 

produtos e marca. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 Definindo Marca  

 

De acordo com Kotler e Keller (2012), Marca é 

um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou ainda 

uma combinação de todos esses elementos 

destinada a identificar bens e serviços de um 

fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-

los da concorrência. Assim sendo, uma marca pode 

ser caracterizada como sendo um dos ativos 

intangíveis mais valiosos de uma empresa, e cabe 

ao marketing gerenciar adequadamente, planejar e 

executar com criatividade o seu valor no longo 

prazo.  

Além disso, a marca é vista como um 

patrimônio que deve ser bem pensado e repensado 

perante seu surgimento, pois ela tem o propósito de 

iniciar e não ter fim. Já que a intenção é de vida 

longa e busca pelo sucesso. Assim sendo, deve-se 

pensar bem antes de se lançar qualquer marca, pois 

o seu surgimento envolve estudo, seriedade, 

compromisso, responsabilidade, muito trabalho e 

custos, visto que uma marca carrega valores! 

Ainda, segundo Kotler e Keller (2012), é por 

meio das marcas que se identifica a origem ou o 

fabricante de um produto. Ela permite que 

consumidores, sejam indivíduos ou organizações, 

atribuam a responsabilidade pelo desempenho de 

um produto a determinado fabricante ou 

distribuidor. É através da marca que os 

consumidores podem avaliar produtos similares de 

forma diferente, com base na forma como a marca 

foi estabelecida.  Logo, a marca de um produto é 

conhecida por meio de experiências vivenciadas 

com o produto e com o plano de marketing deste. 

O primeiro foco do consumidor é satisfazer 

uma necessidade, que, depois de identificada, pode 

ser influenciada pelo marketing de uma 
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determinada marca. Quando o marketing é bem 

elaborado, a marca se fixa na memória do 

consumidor. Dessa forma, se uma marca inspirar 

confiança, consegue justificar a decisão de compra 

do consumidor.  

 

3.2 O processo de gerenciamento da marca   

 

O processo de gestão da marca envolve, 

segundo Kotler e Keller (2012), quatro etapas: a) 

identificação e definição do posicionamento da 

marca; b) planejamento e implementação do 

marketing da marca; c) mensuração e interpretação 

do valor da marca: em se tratando do mercado; e, d) 

crescimento e sustentação do valor da uma marca. 

A identificação da marca envolve a origem ou o 

fabricante de um produto e, além disso, permite que 

os consumidores, sejam indivíduos ou 

organizações, atribuam a responsabilidade pelo 

desempenho de um produto a determinado 

fabricante ou distribuidor. Já o posicionamento 

consiste em aceitar as percepções como realidade e, 

então, reestruturar essas percepções a fim de criar a 

posição desejada, pois o posicionamento pode 

significar diferentes coisas para diferentes pessoas 

(KOTLER; KELLER, 2012) 

O planejamento e implementação de uma 

marca envolve seu lançamento e deve se embasar 

na definição de etapas, prioridades, prazos e ações 

pontuais.  A execução deste planejamento tem 

como objetivo gerar a melhor percepção possível da 

marca junto ao seu público alvo, para tanto, deve 

agregar valor e definir sua personalidade, bem 

como ter estratégias delimitadas (KOTLER; 

KELLER, 2012). 

A mensuração e interpretação do valor da 

marca no mercado são realizadas de acordo com a 

preferência e importância que cada comprador 

atribui a marca. Existem as marcas pouco 

conhecidas pela maioria dos compradores, aquelas 

as quais os consumidores devotam alto grau de 

consciência, mensurados pelo índice de lembrança 

ou reconhecimento. Há também as marcas que 

possuem alto grau de aceitabilidade, que a maioria 

dos consumidores não resistiriam em comprá-las. 

(KOTLER; KELLER, 2012).  

   

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. BIC -  uma marca que fica 

 

A origem da marca BIC se deu no dia 25 de 

outubro de1945. O Barão Marcel Bich (1914-1994) 

e seu amigo Edouard Buffard (1908-1996) escreveu 

suas primeiras linhas na história da papelaria.  Um 

prédio vazio foi comprado, a baixo custo, pelos 

amigos e sócios em uma fábrica em Clichy (França) 

próxima a Paris. Os dois amigos começaram então a 

desenvolver e fabricar peças de caneta a tinteiro e 

lapiseiras, este tornou-se um mercado promissor e 

logo avançou, tanto na Europa, quanto nos Estados 

Unidos. Assim, em 1935, depois de obter os direitos 

das patentes para uma esferográfica, os amigos 

inovaram ao desenvolver um protótipo de caneta 

com uma esfera de aço inoxidável de 0,01 

milímetro que permitia que a tinta fluísse 

livremente.  

Assim, em dezembro de 1950 tem-se a criação 

das primeiras canetas esferográficas, confiáveis e de 

preço acessível. Antes disso, usava-se canetas de 

pena e tinteiro, mas estas eram difíceis de serem 

usadas, pois sujavam os documentos e as mãos de 

quem escrevia, além de terem um custo elevado, 

tornando seu uso não acessível a todos. 

(DIAMANTINI, 2012). 

O objetivo fundamental da BIC era oferecer 

soluções simples, práticas, engenhosas, confiáveis e 

a custos bem acessíveis. Assim, a BIC passou a 

lançar uma enorme variedade de produtos de 

papelaria voltado para crianças, jovens, 

adolescentes e adultos (ROSA-2015), crescendo e 

atingindo um mercado global.  

De 1954 a 2006 a BIC ingressou em outros 

países, expandindo sua filosofia, o primeiro país a 

ter os produtos foi a Itália que teve a entrada da 

empresa em 1954. Após dois anos a BIC conquistou 

o mercado brasileiro. Em 1957 foi a vez do Reino 

Unido, Oceania e África do Sul, em 1958 a 

América do Norte, em 1959 a Escandinávia, em 

1960 o Oriente Médio e todo o território Africano, 

em 1965 o Japão e o México, em 1995 a Europa 

Ocidental, em 1997 a Ásia e em 2006 abriu uma 

subsidiária na Turquia. Hoje, a BIC é uma empresa 

de capital aberto desde 1972, e está presente em 

mais de 160 países, sendo a fabricante mundial 

número 1 de canetas esferográficas. Os 

consumidores em todo o mundo escolhem comprar 

mais de 24 milhões de produtos de papelaria BIC 

(DIAMANTI, 2012). 

 

4.2. Elementos da Marca BIC 

 

Para se criar um logotipo não basta 

simplesmente criatividade, requer também 

conhecimento, organização, responsabilidade e 

muita disciplina. Além disso, ele deve ser bem 

fundamentado.  O logotipo da BIC iniciou com as 

três letras BIC, versão abreviada do sobrenome de 

família do fundador da empresa, Marcel Bich. Em 

1950, quando ele lançou sua famosa caneta BIC 

Cristal Ballpoint em Clichy na França, o logotipo 

era composto por três letras dentro de um 

paralelogramo vermelho. Mais na frente houve uma 

evolução visual onde passou a ter um famoso 

personagem, o chamado de BIC BOY. Este foi 

criado pelo criado pelo francês Raymond Savignac, 

responsável pela primeira campanha publicitária da 

marca em 1952 que tinha como slogan “elle court, 
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elle court, la Ponte Bic” (em português, “A ponta 

BIC gira e gira”). Em 1960, a marca desenvolveu 

uma nova campanha para promover sua nova BIC 

BALLPOINT e para chamar a atenção das crianças, 

criou um estudante com a cabeça sendo substituída 

pela ponta redonda das famosas canetas, segurando 

uma caneta por trás. Surgia assim o BIC BOY. Em 

1962 o personagem foi incorporado definitivamente 

ao lado esquerdo do logotipo que passou a ter a cor 

amarelada e nunca mais foi modificado, exposto na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Slogan da marca BIC 

 
Fonte: Site Bic. 

 

A marca BIC ficou mais famosa e reconhecida 

no mercado principalmente com a criação de três 

diferentes produtos: a caneta, o isqueiro e o 

aparelho de barbear, expostos na Figura 2. 

 

Figura 2 – Primeiros produtos BIC 

 

 

 
 

 

Fonte: Site Bic. 

 

A primeira caneta lançada foi a Bic Cristal em 

1950, essa Bic fez tanto sucesso que apenas em dois 

anos foram vendidas mais de 21 milhões de 

unidades, tinha um custo de 0,50 francos franceses 

e além disso era recarregável. Esse produto ajudou 

a mudar o mercado mundial passando de uso da 

caneta tinteiros, para um mercado de canetas 

esferográficas. Com o grande sucesso na venda 

desse produto a BIC veio revolucionar o mercado. 

A marca ficou conhecida mundialmente e quase que 

a cada ano, ela inovava na criação de canetas com 

pontas média e fina e também com uma grande 

variedade de cores e modelos. Assim a BIC lançou 

centenas de produtos de papelaria voltados para 

crianças, adolescentes, jovens e adultos. Até 2007 a 

Bic contava com a produção de canetas, lápis e 

lapiseiras, a partir daí a empresa francesa começou 

a investir pesado no segmento de novos produtos 

tais como:  no segmento de produtos promocionais 

adquirindo várias empresas, como por exemplo, a 

americana Atchison (maletas promocionais), 

Antalis (na Europa) e Norwood (segundo maior 

fornecedor de produtos promocionais de não 

vestuário do mercado americano). Hoje a divisão 

promocional é conhecida como BIC GRAPHIC. 

Isso fez com a marca passasse a fazer parte do dia a 

dia de seus diversos consumidores (DIAMANTI, 

2012). 

Os isqueiros Bic, lançados na década de 1970, 

correspondem a cerca de 80% do mercado 

doméstico. Um isqueiro Bic equivale a 75 caixas de 

fósforo, que representam mais de 15 vezes o preço 

de um acendedor.  

 

4.2. Enfrentando os desafios 

 

Uma das preocupações da Bic era as 

falsificações da caneta BIC Cristal, pois a marca 

estava enfrentando uma concorrência desleal. 

Canetas com as mesmas características, 

transparente e com tampa azul como uma Bic 

Cristal estavam entrando no mercado, porém com a 

marca BIC estampada esse mercado irregular já fez 

com que as empresas do grupo deixassem de faturar 

em anos recentes algo em torno de R$ 50 milhões; 

enquanto eram desviados dos cofres do governo 

mais de R$ 10 milhões em impostos.  

O trabalho conjunto do BPG retirou 

recentemente de circulação mais de um milhão de 

canetas. "A BIC Cristal tem uma marca 

tridimensional reconhecida, composta por corpo, 

tampa e marca. Qualquer produto fora desta 

especificação trata-se de uma concorrência desleal", 

explica Aroldo Fontes, responsável pelas finanças 

da Bic no Brasil, e também representante da 

empresa no Grupo de Proteção à Marca (BPG). 

Mesmo não realizando grandes campanhas, a 

BIC se destaca, pois a empresa é líder de categoria 

e se mantêm como sinônimo de categoria para o 

produto em questão. Está permanentemente na 

maturidade em seu ciclo de vida do produto. 

(DIAMANTI, 2012). 

 

4.4. Lançamentos 

 

Desde que foi fundada a marca BIC lançou 

diversos produtos (DIAMANTI, 2012): 

  

1956 - Lançamento da BIC M10 CLIC, uma caneta 

de ponta retrátil.  

1961 - Lançamento da caneta esferográfica BIC 

escrita fina.  

1969 - Criação da BIC GRAPHIC nos Estados 

Unidos, uma divisão que fornece produtos 

promocionais impressos, como por exemplo, 

canetas, lápis, lapiseiras, isqueiros, blocos adesivos, 

lanternas, entre outros itens, personalizados com 

logotipos e marcas de empresas que procuram por 

ações promocionais de alto impacto.  

1970 - Lançamento da BIC 4-COLORS, uma 

caneta retrátil que continha quatro cores: azul, 

vermelho, verde e preto.  

1973 - Diversificou sua gama de produtos com o 

lançamento dos famosos isqueiros com chama 

regulável (BIC LIGHTER). O isqueiro rapidamente 

se tornou um sucesso por sua qualidade, 

confiabilidade e facilidade de manuseio.  
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1975 - Lançamento dos primeiros barbeadores 

descartáveis (BIC SENSITIVE, inicialmente 

chamado no Brasil de BIC MULTI BARBA) do 

mundo. Este produto estabeleceu novos padrões de 

conforto e acessibilidade, e revolucionou os hábitos 

de barbear em muitos países.  

1979 - Criação da BIC MARINE (hoje conhecida 

como BIC SPORT), fabricando milhares de 

pranchas de windsurfe e surfe, além de caiaques. 

Sua tecnologia avançada lhe permite oferecer a 

melhor relação custo/benefício do mercado.  

1980 - Lançamento da BIC ROLLER, caneta que 

proporcionava uma escrita mais fluente.  

1981 - Lançamento das pranchas de Windsurfe 

(BIC SPORT SAILBOARD).  

1985 - Lançamento do mini isqueiro (BIC MINI 

LIGHTER).  

1988 - Lançamento da linha de lapiseiras BIC e 

Lançamento da linha de perfume BIC (PARFUM 

BIC), composta por duas fragrâncias para homens e 

duas para mulheres. A fabricação e distribuição dos 

perfumes foi descontinuada em 1991, com exceção 

de alguns poucos mercados, incluindo o Irã, onde 

ainda é fabricado e distribuído.  

1990 - Lançamento do isqueiro decorativo com 

chama fixa.  

1991 - Lançamento do isqueiro eletrônico (BIC 

ELECTRONIC LIGHTER) e da tampa de 

polipropileno da caneta, que passa a ter um pequeno 

orifício para reduzir o risco de sufocamento se for 

engolida.  

1992 - Em junho adquiriu a empresa Wite-Out, 

fundada em 1966 quando os inventores americanos 

George Kloosterhouse e Edwin Johanknecht 

criaram a primeira fórmula de líquido corretivo 

aplicável sobre papel fotostático para foto-

copiadora, com o nome de Líquido Corretor Wite-

Out WO-1. Em 1981 lançou um líquido de secagem 

rápida à base de solvente, e em 1990 revolucionou a 

indústria de produtos corretivos ao apresentar o 

Líquido Corretivo For Everything.  

1994 - Lançamento do BIC TWIN SELECT, 

barbeador descartável com duas lâminas.  

1996 - Lançamento da caneta corretiva BIC WITE-

OUT, seguida pela fita corretiva no ano seguinte.  

1998 - Lançamento do mini-isqueiro eletrônico; 

Lançamento do BIC PLUS, barbeador descartável 

com uma lâmina e fita lubrificante; Aquisição da 

tradicional marca de canetas americana 

SHEAFFER. A marca foi vendida em 2014 para a 

empresa A. T. Cross Company.  

1999 - Lançamento de várias esferográficas com 

grip que proporcionava uma escrita muito mais 

firme.  

2000 - Lançamento do acendedor multiuso BIC 

MEGALIGHTER.  

2001 - Lançamento da linha de produtos de escrita 

(canetas esferográficas, canetas roller e lapiseiras) 

dirigida às crianças, com os famosos e amáveis 

personagens da Disney; Lançamento do BIC 

SURESTART OUTDOOR, um acendedor multiuso 

para lareiras e velas.  

2002 - Lançamento do porta-isqueiro.  

2003 - Lançamento do barbeador descartável com 

três lâminas BIC CONFORT 3; Lançamento da 

linha DISNEY MAGIC ARTIST BIC, composta 

por giz de cera, canetas de ponta de feltro, grande 

variedade de lápis de cor, assim como os kits de 

teatro; Lançamento da cola BIC GLUE.  

2004 - Lançamento do depilador feminino 

descartável com três lâminas BIC SOLEIL; Criação 

da marca BIC KIDS, oferecendo uma linha 

completa de produtos de colorir (lápis de cor, 

canetas para desenhar e colorir e giz de cera).  

2005 - Lançamento de uma linha Premium de 

instrumentos de escrita; Lançamento da BIC 

SELECT, uma caneta com corpo de metal.  

2006 - Lançamento do barbeador descartável BIC 

CONFORT 3 com cabeça móvel; Lançamento do 

BIC DUO, caneta e marcador de texto em um 

mesmo instrumento.  

2008 - Lançamento do BIC PHONE, um celular 

descartável com 60 minutos de conversação, bateria 

carregada e cartão pré-pago. O produto, 

inicialmente vendido somente na França, pode ser 

encontrado em estações de trens, bancas de jornal e 

aeroportos.  

2009 - Lançamento da linha BIC ecolutions, 

constituída por produtos que colaboram para a 

preservação do meio ambiente e utilizam materiais 

reciclados ou provenientes de fontes menos 

agressivas ao meio ambiente. 

2010 - Lançamento das primeiras pilhas com sua 

marca.  

2011 - Lançamento no mercado brasileiro da BIC 

BOND, uma cola instantânea com exclusivo pino 

anti-entupimento, que garante maior durabilidade e 

praticidade durante a utilização.  

2012 - Lançamento no mercado francês da BIC 

EDUCATION, uma linha de tablets e soluções para 

estudantes e professores que combina escrita com 

tecnologia digital.  

2013 - Lançamento do BIC FLEX 4, primeiro 

barbeador masculino recarregável da marca 

francesa.  

2014 - Lançamento da BIC CRISTAL STYLUS, 

uma caneta com duas pontas: uma para escrever em 

papel e outra em borracha para ser usada em telas 

sensíveis ao toque, como tablets e smartphones. 

Como se pode perceber a BIC trabalhou muito 

para poder lançar quase que praticamente a cada 

ano um produto inovador.  

 

4.5.  Estratégias adotadas 

 

O que as empresas mais buscam é crescimento, 

sem perder a sua essência, e, para tanto, ela deve 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 806



   

 

 

vencer vários desafios que vão surgindo ao longo 

de sua trajetória.  

Um dos caminhos traçado pela Bic foi de não 

ficar presa somente na produção de canetas 

passando a lançar novos produtos. Segundo 

Oliveira (2015) a criação de um novo item é o 

ponto de partida para a geração de melhores 

resultados, mas é importante que esteja relacionado 

a alguma característica da companhia para que haja 

um envolvimento com o consumidor. Foi dessa 

forma que a BIC conseguiu ser reconhecida no 

mercado com só três diferentes artigos sob o 

mesmo nome – isqueiro, canetas e aparelhos de 

barbear - e depois evoluiu para outros produtos, 

desenvolvendo estratégias nas seguintes categorias: 

Preço: em se tratando do consumidor fina l, a 

Bic deixou a cargo dos comerciantes a aplicação do 

valor repassado para o consumidor, porém existe 

uma média e os preços variavam entre R$ 0,70 à R$ 

1,25; 

Revendedores: acabava que estes deveriam 

procurar lojas de grande varejo, o que de certa 

forma estimulava o ciclo de venda dos produtos; 

Consumidor:  atingindo as todas as classes, a 

Bic Cristal tem um público alvo extenso e 

diversificado, pois além disso a caneta poderia ser 

usada em todos os tipos de lugares e ocasiões desde 

o chefe de empresas aos estudantes sem distinção 

alguma. 

Comunicação: Em se tratando da divulgação 

da marca com seus produtos, nos últimos anos a Bic 

desenvolveu algumas campanhas escolares e outras 

voltadas mais para os adultos. Ela também 

aproveitou bastante as campanhas on-line criando 

hotsites e desenvolvendo promoções. 

Investimentos: eles são contínuos para a marca 

e para os produtos chave, em todo o mundo. Os 

principais investimentos são feitos em períodos 

sazonal, a volta ás aulas. 

Foco: o seu principal foco é na própria caneta, 

que até hoje é um sucesso no mundo todo. 

Ideias: a empresa procura em suas campanhas 

aproximar a marca do público para se ter um maior 

acesso aos produtos e com isso vender mais. 

Pesquisa: a marca procura estar sempre 

antenada por meio de pesquisa, as reais 

necessidades dos consumidores, o que eles pensam 

e a sua aceitação dos produtos de linha. 

Praça: os produtos da Bic são encontrados em 

quaisquer papelarias e também supermercados, 

além de possuírem preços bem mais acessíveis. As 

lojas em si trabalham bem em seus segmentos. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos dados coletados, foi possível 

compreender que uma marca, para se fazer 

reconhecida, deve ser bem fundamentada, gerida 

com responsabilidade e ter foco no seu propósito. 

Para tanto, a marca deve buscar inovar sempre. 

Isso é o que a marca Bic buscou fazer, quis 

acompanhar a vida do seu consumidor ao criar 

novos produtos voltados para públicos e mercados 

diferentes, desde crianças e adolescentes nas 

papelarias, como para adultos, em aparelhos de 

barbear e pranchas de surfe, buscando oferecer 

produtos que atendam às necessidades de seus 

clientes a preços acessíveis. Assim, seus produtos 

são usados por um público alvo extenso e 

diversificado em todos os tipos de lugares e 

ocasiões desde o chefe de uma empresa ao 

estudante.  
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Resumo: O modelo de Kuramoto-Sakaguchi que descreve o processo de sincronização de osciladores e apresenta
como singularidade um parâmetro de atraso de fases é investigado. Observou-se que tal parâmetro de atraso
possui influência direta no processo de sincronização. Os resultados mostraram que para um determinado valor
de acoplamento, quanto maior o valor do parâmetro de atraso, menor é o ńıvel de sincronização. A partir de
investigações numéricas, uma curva sobre o comportamento do ńıvel de sincronização como função do parâmetro
de atraso de fases é apresentada.

Palavras-chave: Sincronização, Modelo de Kuramoto-Sakaguchi, Estudos Numéricos

1. INTRODUÇÃO

A sincronização é um efeito ou fenômeno que
se revela pelo comportamento coletivo dentro de
um sistema. Afirma-se que há sincronização
quando dois ou mais objetos interligados compar-
tilham determinada propriedade caracteŕıstica do
sistema. Estudos sobre sincronização têm se des-
tacado em diversas áreas como biologia, qúımica,
f́ısica e sistemas sociais (BUCK, 1988; LOU-
ZADA, 2012; FLÔRES, 2012).

Em 1975, motivado pelo trabalho de Winfree
(WINFREE, 1967), Yoshiki Kuramoto propôs
um modelo para sincronização de sistemas que
descreve a evolução temporal das fases de
N-osciladores acoplados por um conjunto de
equações diferenciais não lineares de primeira or-
dem. Yoshiki Kuramoto mostrou que os osci-
ladores de um sistema, sob certas condições, se
movimentam espontaneamente a uma frequência
comum, apesar de inevitáveis diferenças nas
frequências naturais de cada oscilador (STRO-
GATZ, 2000). Embora a formulação original de
Kuramoto seja um modelo simples e matemati-
camente tratável, suas propriedades estão longe
de serem consideradas triviais. Além de ser um
pequeno laboratório teórico para o estudo da sin-
cronização, o modelo pode ser adaptado para
abranger diversas situações espećıficas. Assim,

aplicações baseadas no modelo de Kuramoto são
encontrados, por exemplo, em redes de células
marcapassos no coração (MICHAELS; MATYAS;
JALIFE, 1987), sincronização no piscar de va-
galumes (BUCK, 1988), redes neurais (BOR-
GES, 2015), lasers (JIANG; MCCALL, 1993),
sequências de terremotos (WINFREE, 1967), re-
des de junções de Josephson (WIESENFELD;
COLET; STROGATZ, 1998) entre outras.

Neste trabalho é considerado uma variação
simples do modelo de Kuramoto conhecido como
Kuramoto-Sakaguchi, no qual o intervalo de co-
nexão entre os osciladores sofrem a influência
de um parâmetro de atraso de fases α em uma
rede completa, ou seja, quando todos os N-
osciladores estão acoplados (all-to-all). A mo-
tivação para os estudos do modelo de Kuramoto-
Sazaguchi vêm de suas importantes aplicações
em estudos sobre sincronização neural (BRE-
AKSPEAR M.;HEITMANN, 2010) e difusão
de colônia de bactérias (SCHWAB; BAETICA;
MEHTA, 2012).

O trabalho, deste ponto adiante, encontra-
se organizado da seguinte maneira. A Seção 2
apresenta o modelo de Kuramoto-Sakaguchi. Na
Seção 3 encontram-se os resultados e discussões
do trabalho. A Seção 4 destina-se às conclusões e
considerações finais.
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2. O MODELO DE KURAMOTO-
SAKAGUCHI

O modelo de Kuramoto-Sakaguchi (SAKA-
GUCHI H.; KURAMOTO, 1986) com acopla-
mento uniforme em uma rede completa (all-to-
all) é descrito pelo seguinte conjunto de equações
não - lineares de primeira ordem:

dθi
dt

= ωi +
K

N

N∑

j=1

sen(θi − θj + α), (1)

onde i = 1, 2, . . . , N .
Na Eq. 1, θi representa a fase de cada

oscilador, K ≥ 0 é o fator de acoplamento, N o
número de osciladores e α o parâmetro de atraso
de fases. Devido à simetria da função senoidal
o parâmetro de atraso de fases é analisado no
intervalo −π/2 < α < π/2, sendo que, o
caso α = 0 retorna ao modelo original de
Kuramoto. Note, também, que o fator 1/N
garante o comportamento do sistema quando
N →∞ (limite termodinâmico).

As frequências naturais ωi não dependem do
tempo e são distribúıdas para cada oscilador
de acordo com uma determinada função de
densidade de probabilidade g(ω).

Para quantificar a sincronização do modelo, é
usual avaliar o chamado parâmetro de ordem, r,
introduzido por Kuramoto. Tal parâmetro avalia
as fases de sincronização como pontos localizados
em um ćırculo unitário, traçado em um plano
complexo. O parâmetro r representa o raio deste
ćırculo e mede a coerência das fases para N
osciladores e é descrito pela Eq. (2),

reiψ =
1

N

N∑

j=1

eiθj , (2)

onde ψ é entendido como a fase de sincronização.
Em outras palavras, o r é um valor entre 0

e 1 e mede o ńıvel de sincronização. Quanto
mais próximo de 1 for o r, maior é o ńıvel de
sincronização.

As simulações numéricas desenvolvidas neste
trabalho baseiam-se na solução da Eq. (1) e
na obtenção do parâmetro r. Para obtenção
das soluções da Eq. (1 ) utilizou-se a livraria
odeint para soluções numéricas de equações
diferenciais disponibilizada pelo pacote Scipy da
linguagem Python. Por sua vez, o parâmetro
de sincronização r pode ser obtido, utilizando a
fórmula de Euler (eiθ = cosθ + isenθ) em ambos
os lados da Eq. (2) e igualando as partes reais e

imaginárias. Como r é o raio do ćırculo unitário
no plano complexo, então, o mesmo pode ser
escrito como:

r(t) =
1

N

√√√√√



N∑

j=1

cosθj




2

+




N∑

j=1

senθj




2

.

(3)

Perceba que r é uma medida de sincronização,
ou seja, uma medida indireta do número
de osciladores que compartilham da mesma
frequência. Porém, o cálculo do parâmetro
não envolve frequências e sim as fases dos N
osciladores. É importante salientar que tal
fato não é uma inconsistência, mas decorre
da teoria de campo médio aplicada ao modelo
(STROGATZ, 2000).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em busca de entender a influência do
parâmetro de atraso de fases no comportamento
da sincronização, considerou-se um caso parti-
cular para K = 3, 0. Em seguida, definiu-se
uma rede com cinco mil osciladores (N = 5000),
onde todos os osciladores estão conectados e pos-
suem fases iniciais (θ(i)), geradas aleatoriamente
por distribuição uniforme, e frequência natural
(ωi) por distribuição gaussiana com média nula
(µ = 0) e variância unitária (σ = 1). Essa confi-
guração representa um caso śıncrono para o mo-
delo sem o parâmetro de atraso de fases (α = 0),
como mostra a Fig. 1.

Figura 1: Comportamento do parâmetro de ordem
(r) como função do tempo para diversos valores do
atraso de fases (α)

Fonte: os autores
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A Figura 1 mostra o comportamento do
parâmetro de ordem em função do tempo
para sete parâmetros de atraso de fases (α)
diferentes. O valor de saturação de cada curva
no gráfico representa o valor de sincronização dos
osciladores para um dado parâmetro de atraso de
fases α. Por exemplo, a linha azul não tracejada,
que refere-se a α = 1, 4881, após um determinado
tempo, obteve r ≈ 0, ou seja, quase não há
osciladores alinhados em sincronia.

Repetindo esta mesma análise para os demais
valores de α, é posśıvel observar a queda do
ńıvel de sincronização conforme o aumento do
parâmetro α. Ainda, é posśıvel observar que,
quanto mais próximo de π/2 o parâmetro de
atraso de fases se encontra, maior é o atraso
da sincronização. Para o caso em estudo, o
parâmetro α = 0 apresenta saturação em sua
sincronização próximo ao tempo t = 5, enquanto
α = 0, 7441 apresenta sincronização próximo ao
tempo t = 10.

Por fim, cabe estimar o comportamento
do parâmetro r de saturação como função do
parâmetro de atraso de fases (α). Para tanto,
considerou-se 20 valores de α ∈ [0, π/2]. Depois,
calculou-se, para cada α, o valor médio de r sobre
dez execuções. Com isso, obteve-se 20 conjuntos
de pontos (α, r(α)), como pode ser visto na Fig. 2.

Figura 2: Simulação para o parâmetro de ordem em
função do parâmetro de atraso de fases no modelo
de Kuramoto-Sakaguchi. Em vermelho têm-se uma
curva estimada através da Eq. (4)

Fonte: os autores

Da Figura 2 observa-se que, no intervalo con-
siderado, à medida que α cresce, menor é o r,
ou seja, menor é o ńıvel de sincronização. Isso
significa que menos osciladores estão sincroniza-
dos. Nota-se, também, na Fig. 2 uma transição
de fases em torno do valor α = 1.3, quando os

osciladores passam do estado sincronizado para
não-sincronizado (r ≈ 0). Isso significa que o
parâmetro de atraso de fases, α é capaz de des-
truir a sincronização mesmo considerando um es-
tado sincrono estável como o apresentado com
K = 3.

Em seguida, buscou-se encontrar uma curva
que descrevesse, com um erro mı́nimo, o
comportamento do conjunto de pontos mostrados
na Fig. 2. Foram investigadas algumas variações
de interpolação, resolvendo um problema de
estimação de parâmetros de tal forma que o
erro entre os pontos simulados (α, r(α)) e os
pontos da curva estimada fosse mı́nimo. Ao
fim desta investigação, optou-se por apresentar
o comportamento de r(α) por meio do polinômio
de grau 3 dado pela Eq. (4).

f(α) = −0, 56α3 + 0, 24α2 + 0, 09α+ 0, 83,
(4)

cujo erro obtido foi de 0,0012.
Na escolha do tipo de curva, levou-se em

consideração o número de parâmetros (que não
é bom que seja alto) e o erro (que deve ser
pequeno). Na Figura 2, em vermelho, apresenta-
se a curva estimada para o comportamento do
parâmetro r em função do parâmetro α. A curva
de ajuste descreve muito bem as simulações do
modelo de Kuramoto-Sakaguchi até o limite da
transição de fases α = 1.3. Para α > 1.3,
o sistema aparenta encontrar-se no estado não
sincronizado (r = 0) e os pequenos valores obtidos
para o parâmetro de sincronização devem ser
devido às flutuações numéricas do sistema, visto
que o equilibrio somente é alcançado em t → ∞
e N →∞.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, apresentou-se um estudo
envolvendo o modelo de Kuramoto-Sakaguchi
para o processo de sincronização de osciladores.
O modelo de Kuramoto-Sakaguchi é derivado do
modelo original de Kuramoto, mas se diferencia
pela adição de um parâmetro de atraso de fases.
Em vista disso, o objetivo do presente estudo foi
investigar a influência do parâmetro de atraso de
fases no processo de sincronização.

Os experimentos realizados mostraram
que quanto maior o valor do parâmetro de
forçamento, menor foi o ńıvel de sincronização.
Os experimentos também indicaram que, em
geral, quanto mais próximo de π/2 o parâmetro
de forçamento se encontra, maior foi o atraso da
sincronização.
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Como desenvolvimento futuro deste trabalho
sugere-se um estudo sobre a ocorrência de um
parâmetro de atraso de fases cŕıtico, visto que a
forma observada na Fig. 2 é t́ıpica de fenômenos
de transição de fases. Além disso, um estudo
sobre a influência da distribuição das frequências
naturais na sincronização faz-se necessário. No
caso estudado neste trabalho, optou-se por
uma distribuição gaussiana das frequências
naturais, ou seja, uma distribuição simétrica
onde grande parte dos osciladores encontram-se
em frequências próximas ao eixo de simetria da
distribuição. Diferentes formatos de distribuições
podem gerar resultados interessantes para o
modelo de Kuramoto-Sakaguchi.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as estratégias de marketing adotadas pela empresa Kodak antes e 

após sua crise perante a indústria de fotografia, assim como analisar sua trajetória antes e após a crise, os produtos 

lançados, além de descrever um pouco da história da empresa desde sua fundação até os dias atuais. Para tanto, 

foram coletados dados secundárias, na internet e na literatura. Os dados foram analisados com base no seu conteúdo 

de forma interpretativa, logo, essa pesquisa pode ser considerada qualitativa, descritiva e estudo de caso, visto que 

buscou pontuar de forma cronológica as estratégias adotadas pela empresa KODAK. Dentre as principais 

descobertas foi possível observar que durante vários anos a Kodak dominou o mercado de fotografia, investindo em 

estratégias de marketing e inovação, entretanto, tudo começou a mudar com o auge da era digital, quando a empresa 

foi a primeira a desenvolver a tecnologia digital, porém, não arriscaram no seu lançamento e entraram em crise com 

as mudanças que ocorrerão nesta indústria. 

Palavras-chave: Kodak. Inovação. Crise. Criatividade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos tempos atuais, onde as mudanças ocorrem a 

todo instante, as organizações devem estar sempre 

inovando e investindo em Marketing, de forma a 

conquistar clientes e, com isso, se manter no mercado. 

Segundo Giuliani (2015), a inovação retrata a 

eficiência em modificar a empresa economicamente, 

pois, é um fator que intensifica a competitividade, 

melhora o desempenho e a utilização de recursos, 

contribuindo, dessa forma, para a conquista de 

melhores posições no mercado. A inovação é capaz de 

mudar a concepção do cliente sobre a empresa e 

também melhora a relação entre a empresa e seus 

fornecedores, colaboradores e clientes.  

Já o Marketing tem como função conquistar e 

preservar clientes. Para tanto, as empresas devem 

colocar os clientes no centro de suas políticas de 

Marketing, elaborando-as com base em ampla 

pesquisa de mercado com vistas a identificar e 

compreender as demandas e preferências dos 

consumidores e, assim, conseguir, não somente 

entregar aquilo que o cliente precisa, mas também criar 

um vínculo emocional com eles, obtendo, sua 

fidelidade. 

Com base nisso, para se manter no mercado as 

empresas devem desenvolver estratégias que consigam 

mapear as mudanças ambientas que influenciam as 

demandas de seu público e, com base nisso, inovar os  

seus produtos, serviços e processo. As organizações 

que não conseguem captar essas mudanças estão 

fadadas ao fracasso. Um exemplo disso ocorreu com a 

marca Kodak, que por falta de políticas de marketing 

com vistas à inovação acabou indo à falência na 

indústria de fotografias e vêm tentando se reinventar a 

partir de aplicativos para celular.  

Portanto, o objetivo desse trabalho é analisar as 

estratégias de marketing adotadas pela empresa Kodak 

antes e após sua crise perante a indústria de fotografia. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 
 

2.1 Crise 

Segundo o dicionário online Priberam, crise é um 

momento perigoso, difícil ou decisivo, um embaraço 

na marcha dos negócios, desacordo ou perturbação que 

obriga as instituições a recompor-se ou a demitir-se. A 

maioria das empresas já passou, estão passando ou irão 

passar por um momento de crise, como a morte de um 

presidente, a falta de inovação, recessão econômica, 

entre outras causas. Algumas empresas conseguem se 

recompor e passar pela crise com êxito, porém algumas 

não tem muito sucesso.  
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Segundo Castilho (2016), duas ferramentas são 

essenciais para vencer uma crise: a inovação e a 

criatividade, pois são responsáveis em amparar a 

empresa enquanto ela se reinventa e desenvolve meios 

para superar as dificuldades. Inovar é buscar algo que 

te diferencie das outras organizações, encontrar 

métodos que tornem sua organização mais atrativa, 

reinventando produtos oferecidos conforme novas 

demandas do público alvo. 

Um método eficaz para diferenciar a organização 

é investir em Marketing. Segundo Quelch e Jocz 

(2011), cortar gastos com marketing em uma tentativa 

de equilibrar gastos perante uma crise é um grande 

erro. Compete ao profissional de Marketing analisar as 

causas do declínio e determinar como a empresa pode 

atender a demanda de novos mercados-alvos, 

adequando as mudanças necessárias, tanto nas 

características do produto, como em mecanismos de 

comunicação mais eficazes. O s processos e políticas 

de Marketing da empresa devem ser criativos o 

suficiente para reverter o declínio da demanda 

(KOTLER, 2000). 

A criatividade é listada como uma das ferramentas 

essenciais para vencer um momento de instabilidade 

por uma organização, pois ela é responsável pela 

geração da inovação, é através da criatividade que 

serão escolhidos os melhores métodos e maneiras para 

superar as dificuldades enfrentadas por uma empresa 

e, assim, diferenciá-la das demais (KOTLER, 2000). 

 

2.2 Medo da mudança 
 

Segundo Alencar (1995), as mudanças no 

ambiente empresarial se tornaram uma regra, a 

magnitude e velocidade das transformações da 

demanda de clientes, produtos, entre outros, exigem 

novas formas de gerenciamento, ou seja, não se pode 

mais contar com regras preestabelecidas. A partir da 

descentralização do poder de decisão, agora centrado 

nas mãos dos consumidores, a capacidade criativa das 

organizações tem que estar a todo vapor. De acordo 

com Duailibi e Simonsen (2009), se a inovação não é 

trazida por uma empresa, outra a trará a qualquer 

momento. 

A mudança não é fácil, o ser humano apresenta 

resistência ao novo, assim, incorporar inovações as 

empresas é uma missão difícil. A maioria das empresas 

tende a se preocuparem mais com o presente, apenas 

em sobreviver, sem pensar no futuro, evolução e no 

empreendedorismo (DUAILIBI; SIMONSEN, 2009, 

p.20-21). Outro obstáculo para a implantação de 

inovações nas empresas é a falta de ideias criativas, 

ocasionada, principalmente, por um ambiente 

desfavorável à expressão criativa, tal situação deve ser 

corrigida por meio do fomento à liberdade dos 

funcionários em expor suas ideias (ALENCAR,1995, 

p.9-10). Sair da zona de conforto e arriscar é um grande 

desafio, porém, é essencial para vencer uma crise. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada com intuito de descobrir 

mais sobre a história da Kodak e sobre os motivos que 

levaram sua queda, para atingir o objetivo proposto 

foram coletados dados secundárias, na internet e na 

literatura. Os dados foram analisados com base no seu 

conteúdo e discurso de forma interpretativa, logo, essa 

pesquisa pode ser considerada qualitativa. Além disso, 

essa pesquisa pode ser considerada descritiva pois tem 

como objetivo descrever de forma cronológica as 

estratégias de marketing adotados pela Kodak, 

organização estudo de caso deste trabalho.  

4. KODAK 

4.1 Cronologia  

Devido a complicação no manuseio das chapas 

fotográficas, George Eastman passou três anos 

estudando a fim de obter uma chapa que não 

necessitasse ser umedecida em emulsões químicas 

antes e depois da foto ser batida. Em 1880, ele chegou 

à fórmula ideal, e em Londres patenteou a chapa seca, 

como se tornou conhecida, e uma máquina para 

fabricá-la. O sucesso de seu empreendimento atraiu os 

olhares de Henry A. Strong que decidiu investir algum 

dinheiro em Eastman, juntos fundaram Eastman Dry 

Plate and Film Company, em 1 de Janeiro de 1881, 

localizada em Rochester, Nova York (DIAS,2011).  

O sucesso de seu empreendimento atraiu os 

olhares de Henry A. Strong que decidiu investir algum 

dinheiro em Eastman, juntos fundaram Eastman Dry 

Plate and Film Company, em 1 de Janeiro de 1881, 

localizada em Rochester, Nova York (DIAS,2011).  

.Eastman queria baratear e facilitar o manuseio das 

câmeras que antes somente eram utilizadas por pessoas 

ricas, então em 1888 a primeira câmera Kodak foi 

lançada, assim como Eastman queria, era fácil de 

manusear, portátil, e custava US$ 25 (DIAS,2011). 

Para a divulgação deste marco na história da 

fotografia, George criou o slogan “You push the 

button, we do the rest” (Você aperta o botão e nós 

fazemos o resto), um slogan criativo pois mostrava ao 

consumidor como era fácil possuir uma câmera criada 

pela companhia e como eles haviam facilitado o modo 

de fotografar por meio da nova câmera. Além disso, a 

empresa oferecia um serviço para revelar as fotos e 

trocar o filme, pois a máquina permitia somente cem 
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fotos, mas, para isso os clientes deviam enviar a 

máquina para Rochester, Nova York (DIAS,2011).  As 

fotos tinham   2,5 polegadas de diâmetro (JOS 

ERDKAMP). 

Na Fig. 1 pode-se perceber o slogan da marca e 

um pequeno texto onde eles evidenciam a facilidade na 

utilização e transporte da câmera. 

 

Figura1 – Primeira câmera Kodak (1888) 

 
Fonte: Corrêa, (2013) 

 

Em 1889 a empresa passa a se chamar Eastman 

Company e nesse mesmo ano, criam o primeiro rolo de 

filme para o cinema. Em 1890 a empresa começa a 

vender as câmeras que não precisavam mais ser 

recarregada, também neste ano surge a folding Kodak 

a primeira câmera dobrável para filmes em rolo (JOS 

ERDKAMP). 

Em 1892 o nome da empresa passa a ser Eastman 

Kodak Company. Em 1900 foi o ano de lançamento da 

Brownie intitulada como a câmera de bolso. Após 

1902 com o lançamento da câmera Kodak Developing 

Machine que eliminava o quarto escuro, a Kodak 

iniciou uma política de expansão instalando filiais em 

outros países da Europa e no Japão, chegando ao Brasil 

somente em 1920 (DIAS,2011).    

Em 1930 em comemoração do aniversário de 50 

anos da empresa, eles disponibilizaram 500 mil câmera 

gratuitas para todas crianças nascidas em 1918 (JOS 

ERDKAMP). 

Em 14 de Março de 1932 atacado por uma doença 

degenerativa George Eastman se suicidou, Eastman foi 

um jovem inovador que teve uma boa ideia e não 

desistiu de alcançar seus objetivos, tinha a publicidade 

como papel importante (DIAS,2011).   

Em 1935 a Kodak lançou os Kodachromes, um 

tipo de filme que permitia tirar fotos coloridas com as 

câmeras kodak. Em 1936 foi o lançamento do 

Kodaslide, o primeiro projetor de slide da empresa. 

Durante todo período da segunda guerra mundial todos 

os esforços da empresa estiveram voltados para 

melhorar equipamentos de uso militar (DIAS,2011). 

Em 1975 Steve Sasson desenvolveu a primeira 

câmera digital do mundo, patenteada e apresenatada 

aos investidores em 1976 intitulada de ''Fotografia sem 

filme'', por ser uma empresa líder em vendas no 

mercado de filmes essa ideia foi rejeitada por seus 

investidores pois desenvolver uma câmera digital 

diminuiria consideravelmente suas vendas, era um 

passo arriscado e eles decidiram por não arriscar, então 

somente em 2001 a empresa assumiu publicamente 

que teve em suas mãos a primeira câmera fotográfica 

digital do mundo (LORENTI,2008). 

Em 1980 lançou o filme kodak ektachen voltado 

para a área médica.Em 1996 lançam a câmera digital  

Kodak Dc 20, e o novo slogan, Take pictures. Further 

(Tirar fotos. Mais distante. Em 2001 surge outro 

slogan, Share moments. Share Life (Compartilhe 

momentos. Compartilhe a vida), responsável por trazer 

a empresa a liderança de vendas nos Estados Unidos 

em 2003 (DIAS,2011) 

 

4.2 A era digital e a Kodak 

 

Durante vários anos a Kodak dominou o mercado 

de fotografia, mas tudo começou a mudar com o auge 

da era digital, a empresa foi a primeira a desenvolver a 

tecnologia digital, porém eles cometeram um dos 

maiores erros relacionados as organizações, tiveram 

medo da mudança, medo de arriscar, eles não 

conseguiram ampliar a visão de mercado e enxergar o 

futuro. Obviamente o futuro é incerto, mais os líderes 

das organizações devem sempre estar prontos para 

mudanças, e procurando se reinventar. A empresa 

estava consolidada no mercado de produção de rolos 

de filme, e investir em algo novo não parecia para os 

investidores o correto a se fazer. Após perceberem o 

erro cometido, procuraram corrigi-lo e até 

conseguiriam a liderança de vendas nos Estados 

Unidos em 2003 após adotarem o slogan “Share 

moments. Share Life” (Compartilhe momentos. 

Compartilhe a vida, porém não foi suficiente, e em 

2012 a empresa decretou falência. 

 

4.3 Números antes e depois da crise 
 

Os prédios situados na área de aproximadamente 

5 km² onde está a empresa passaram de 200 para 100, 

os empregados de 300 mil para 6 mil, mundialmente 

de 144 mil para 8 mil. A queda na venda de filmes foi 

de 96% a produção caiu de 19 bilhões de dólares em 

1990 para 2 bilhões anuais (QUENTIN, 2015). 
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4.4 Kodak nos dias atuais 

Em 2013 lançaram uma série de lentes para óculos 

de grau. Em 2015 a empresa lançou o smartphone 

Instamatic 5, o primeiro smartphone da Kodak, e 

também o aplicativo Kodak moments. Em 2016 lançou 

o smartphone Ektra.Instamatic e Ektra são nome de 

câmeras antigas da empresa, lançadas entre as décadas 

de 60 e 70. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Kodak possui uma história empresarial longa, 

de várias décadas e possui um nome de peso, eles 

conseguiram ao longo dos tempos áureos aderirem 

valor a marca, usando a emoção, valores intangíveis, 

como é possível ver no slogan de 2001 Share moments. 

Share Life (Compartilhe momentos. Compartilhe a 

vida) e também na distribuição das câmeras gratuitas. 

Com base na pesquisa realizada foi possível conhecer 

a história desta grande empresa, conhecer seus acertos, 

seus erros e o motivo que levou à queda da empresa, 

que foi o medo de arriscar, se a empresa não trouxer 

uma inovação sua concorrente pode trazer e resultar, 

como no caso da Kodak, na sua queda. É possível 

observar também que a empresa está almejando trazer 

a imagem de ícone da empresa, conseguida ao longo 

de seus anos áureos de volta, por meio do lançamento 

de smartphones com nomes de câmeras de seus tempos 

de liderança. Além disso, é possível observar que a 

empresa sempre manteve o foco no marketing desde o 

lançamento de sua primeira câmera até os dias atuais, 

evidenciando a importância da junção do marketing e 

da inovação para o sucesso da organização. Desde sua 

primeira câmera a empresa se preocupa em mostrar 

quanto seus produtos são uteis e aderir valor emocional 

a sua marca, e desde sua queda eles estão utilizando 

essas mesmas estratégias. 
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Resumo: O presente trabalho tem o propósito de fazer um estudo acerca da escravidão na cidade de Catalão-

Goiás em meados do século XIX descrevendo a tipologia de cada documento estudado. Além disso, objetiva-se 

refletir sobre o sentido de palavras presentes nos registros, como liberdade, posse e domínio, na vida dos 

escravos naquele período. Com isso, procura-se contribuir com estudos da história desta cidade tornando 

possível o conhecimento de outras pessoas acerca deste assunto, permitindo-lhes uma maior compreensão do 

que foi este período, como eram tratados os mancípios e qual era a relação deles com seus senhores. Para 

tanto, foram selecionados quatro documentos, tais que duas cartas de liberdade condicionada e dois registros 

de compra e venda de partes. Após a escolha do corpus, realizou-se uma revisão bibliográfica observando 

qual era o vocabulário usado e observando as discussões críticas acerca deste tema. Entendemos, com a 

realização desta pesquisa, que nem sempre o que estava escrito nos registros era o que de fato acontecia, uma 

vez que muitos negros escravos permaneciam ao lado de seus senhores mesmo após terem recebido sua carta 

de alforria, porque eram tido como não-pessoa, e que poderiam ser divididos em partes para servir a seus 

inúmeros senhores. 

 

Palavras-chave: Liberdade. Escravidão. Domínio. Posse. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho vincula-se às pesquisas em 

Filologia, realizadas por pesquisadores do 

Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e 

Sociolinguística (LALEFIL), da UFG, Regional 

Catalão. Intencionamos contribuir com estudos 

futuros acerca desta temática e também apresentar 

uma leitura de como eram configuradas as relações 

entre senhores e mancípios no período escravocrata. 

Durante este período, a economia goiana foi 

sustentada grandemente pelo trabalho escravo. A 

partir do momento que novas terras foram 

conquistadas, mais negros foram sendo 

escravizados. Esta prática foi registrada em vários 

tipos de documentos, dentre eles as escrituras de 

compra e venda de partes e as cartas de liberdade 

condicionada. 

Em conformidade com Mattoso (1990, p. 122), a 

“As regras do jogo nessa sociedade brasileira, cuja 

economia se fundamenta por inteiro na 

escravidão, estão aparentemente em mãos dos 

senhores”. E complementa que “No entanto, o 

escravo pode aceitar ou recusar as regras desse 

jogo”. (1990, p. 122). Com isso, pode-se perceber 

que várias eram as relações entre os mancípios e 

seus senhores. Alguns deles, com intuito de se 

mostrarem bons diante da sociedade, davam aos 

então escravizados a carta de liberdade gratuita, pela 

qual não se pagava. 

Outras vezes, para evitar cuidar dos escravos 

mais velhos que, consequentemente, necessitavam 

de remédios e cuidados especiais, o senhor os 

vendia. Já em outros casos, o possuidor dava a carta 

de liberdade onerosa ao escravizado. Esta se tratava 

de uma alforria paga em que alguém dava a quantia 

necessária para o escravo ser liberto. 

A importância da existência dessas cartas para 

os senhores era que, 

 

[...] os senhores, 

sabedores de tal poder 

usavam a libertação 

como forma de 

dominação. No 

escravismo, uma alforria 

por carta era por certo 

muito mais eficaz que as 

mais requintadas formas 

de castigo [...] Daí a 

eficácia da libertação-

dominação que, 
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também, contribuía para 

a estabilidade do regime 

(SANTOS, 2008, p. 

261). 

 

Ou seja, a carta de liberdade, 

independentemente da sua tipologia, era uma forma 

de os senhores mostrarem aos escravos que com 

bons serviços e bom comportamento, eles poderiam 

um dia ser libertos. Com isso, podiam evitar 

possíveis revoltas por parte dos seus mancípios.  

 

1.1. Carta de liberdade condicionada (1866, 

1872) 

 

 Como já falado, havia três formas de conceder a 

liberdade ao mancípio. Porém, neste estudo, 

optamos por apenas uma delas, a liberdade 

condicionada. Esta carta tratava-se daquela em que o 

senhor determinava que tal escravo pudesse ser 

liberto após cumprir algumas condições e, dentre as 

observadas, a mais recorrente era permanecer na 

condição de mancípio até o falecimento de seus 

senhores. 

Nesta carta, todos os nomes, com exceção ao do 

escravo, eram escritos em sua forma completa, 

prática que dificultava a identificação dele. O trecho 

a seguir confirma esta informação: “Digo eu abaixo 

as- | signado Joaõ Alves Ferreira, e minha mulher 

Bar- | bara Sabina de Almeida sao bem abaixo 

assigna | da que somos senhores epossuidores de 

uma escra | va de nome Joanna, naçaõ crioulla [...]”. 

(LIVRO DE NOTAS..., 1886, fl. 153). 

Era um tipo de liberdade que não libertava de 

fato, pois se o senhor vivesse ainda por dez anos, a 

escrava, no caso, Joanna permaneceria escrava 

também por dez anos. 

 

1.2. Compra e venda de parte (1861) 

 

O objetivo desta escritura era registrar a compra 

e/ou venda do escravo (ou parte dele) feita pelo 

senhor. Em relação ao conteúdo, a escritura 

descrevia as características e nome dos mancípios, 

dos compradores e dos vendedores e também o 

nome das testemunhas.  

No fragmento a seguir, é possível observar que 

o escravo era dividido em partes: "por ter o 

comprador | reconhecido ovededor por legitimo her | 

deiro dom[in]ante que ouve as mais partes | epor isso 

que sede etraspassa napessoa | do Comprador aposse 

e dominio daspartes | que lhe podepertencer nas 

referidas escravas" (citado por CARDOSO, 2008, p. 

44). 

Na maioria das vezes em que o escravo tinha 

mais de um dono, como nesse caso, é porque foi 

resultado de uma partilha de bens na qual existiam 

muitos herdeiros para pouco escravo.  

 

1.3. Acepções das palavras liberdade, posse e 

domínio  

 

Muitas vezes, as palavras liberdade, posse e 

domínio tinham outros sentidos para os mancípios. 

A liberdade representada para eles na carta de 

liberdade condicionada era uma espécie de utopia, 

pois eles não eram libertos conforme supõe a 

palavra; pelo contrário, ainda permaneciam em uma 

condição de escravo por tempo indeterminado. 

As lexias posse e domínio foram mais 

recorrentes nos registros de compra e venda de parte. 

Nestes registros, o vendedor passa a posse e o 

domínio de algum bem para um determinado 

comprador. No entanto, vale ressaltar que a posse 

diferencia-se do domínio.  

A primeira estava documentada, mostrando que 

determinado escravo pertencia a determinado dono. 

Já o domínio significa que o senhor teria à sua 

disposição a força de trabalho do escravo, 

independentemente de pertencer a ele. Isso, além de 

outros fatores, comprova o modo como o escravo era 

visto neste período, como um objeto. 

 

2. METODOLOGIA 

 

  Para a realização desta pesquisa, foi importante 

fazer uma primeira leitura dos quatro documentos já 

mencionados anteriormente. Após isso, foram 

realizadas a identificação e a descrição dos tipos 

documentais e, por último, foi realizada a leitura do 

suporte teórico com o intuito de compreender os 

documentos como texto e como discurso. Para tanto, 

usamos como referencial os estudos de Silva, 

Almeida e de Paula (2014), Moura (2004), Aladrén 

(2008), Mattoso (1990), Santos (2008), dentre 

outros. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nosso estudo nos permitiu descrever e 

identificar os seguintes tipos documentais, como 

especificado no quadro abaixo: 

 

Tabela 1. Identificação dos tipos documentais 
Tipos Forma 

de 

Registro 

Esfera Natureza 

Alforria de 

Pia 

Registro 

de 

batismo 

Eclesiástica Paga 

Carta de 

Liberdade 

Condicionada 

Carta 

com ou 

sem 

registro 

notarial 

Jurídica Gratuita 

Venda de 

Parte 

Escritura Jurídica Paga 

Org. Rafaela Rodrigues Fernandes (2017). 
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Com essa definição, foi possível observar o 

quanto uma palavra escrita nos documentos tinha 

importância e fazia diferença na vida dos negros no 

período da escravidão. A maior parte deles 

trabalhava com dedicação para um dia ter a chance 

de ser liberto. É importante ressaltar que, mesmo 

liberto, um escravo não viveria como um livre, pois 

a escravidão o deixava marcado perante a sociedade. 

Por conta disso, quando conseguiam a alforria 

muitos deles mudavam o nome com o objetivo de 

tentar recomeçar a vida sem ser lembrado como um 

ex-escravo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o estudo e a descrição dos manuscritos do 

período escravocrata, constatamos que um mancípio 

era dividido em partes para ser deixado como 

herança para outros senhores, tendo estes que passar 

a posse e o domínio de suas partes para o possível 

comprador. Além disso, Silva, de Paula e Almeida 

(2014, p. 147) afirmam que “[...] afinal, as 

liberdades firmadas em registros batismais, atas de 

testamento, carta de liberdade e cartas de corte 

podiam a qualquer momento serem revogadas, 

demolindo, em pouco tempo, um alento à vida 

inteira de submissão e de arranjos relacionais”. 

Ou seja, mesmo com a comprovação de 

libertação os ex-escravos corriam o risco de serem 

reescravizados. Além disso, a carta de liberdade 

condicionada não libertava, porque deixava o 

escravo cada vez mais perto do seu senhor por conta 

das condições a cumprir, vivendo, assim, na 

esperança e ansiedade (mas quase nunca a certeza) 

de um dia ser plenamente liberto. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O relatório a seguir expõe alguns resultados do 

PIBIC 2016/2017, do projeto: Jornalismo e 

Literatura: entre Memória e História, sob 

orientação da Profª Drª Regma Maria dos Santos. 

Ao participar de uma pesquisa anterior: Jornalismo, 

literatura e História: na Europa fascista na obra 

Afirma Pereira de Antonio Tabucchi, resolvemos 

dar continuidade a temática por outra perspectiva, 

utilizando um romance distópico contemporâneo 

aos fatos analisados em questão. Nossas principais 

inquietações perante a fonte foram: quais os 

possíveis motivos que levaram a construção de uma 

das literaturas mais angustiantes e tenebrosas do 

século XX? E porque após quase setenta anos desde 

sua primeira publicação, a obra continua a nós 

provocar? 

No início do século XVI o escritor Thomas 

More, através de sua enigmática obra, Utopia 

(1516), cunhou o termo de mesmo nome e 

influenciou centenas de literatos a mergulharem nas 

possibilidades desejáveis para um longínquo futuro, 

dentre eles, Francis Bacon, Tommaso Campanella, 

entre outros. No entanto, no final do século XIX e 

início do século XX, surgem distopias – em sua 

maioria, em resposta ao rápido avanço 

tecnocientífico ocidental – com futuros indesejáveis 

que se “projetam sobre o tempo, desenhando um 

futuro sombrio, um amanhã catastrófico, no qual o 

homem seria escravo de um sistema dominador, 

anônimo, impessoal” (RETTENMAIER, 2007, 

p.31) rígido e pragmático. Um dos melhores 

exemplos, é o enredo melancólico e sufocante (não 

há adjetivos que consigam transpor a sua 

densidade) de 1984 de George Orwell, publicado 

originalmente em 1949.  

A obra pode ser compreendida como uma 

crítica a sociedade da época, uma manifestação 

artística puramente anti-totalitária, já que o próprio 

autor foi contemporâneo ao período entre guerras, e 

pode presenciar o surgimento de regimes 

totalitários, ditaduras simpatizantes, uso da 

tecnologia baseada em premissas ideológicas 

absurdas, e a corrosão do direito à livre expressão 

dentro de países teoricamente democráticos.  

Eric Artur Blair, de pseudônimo George 

Orwell, nasceu em uma cidade chamada Motihari, 

localizada na Índia (1903). Filho de ingleses, cuja 

os serviços militares prestados nas colônias 

britânicas atravessaram gerações da família, 

contribuiu para com uma de suas maiores 

frustrações: a desilusão com o serviço imperial – 

através de seu emprego detestável na polícia 

imperial em Birmânia.  

Em 1928, o autor caiu de cabeça em sua nova 

profissão de escritor. Influenciado por Jack 

London, em O Povo do Abismo (1903), Eric Blair 

descreveu suas experiências na pobreza londrina e 

francesa, através de seu primeiro ensaio utilizando 

seu pseudônimo, publicado em 1933, Down and in 

Paris and London (Na Pior Em Paris e Londres). 

Em 1934 o mesmo publicou seu primeiro romance, 

Burmese Days (Dias de Birmânia), expurgando 

todas as atrocidades que presenciara em solo 

birmanes. 

Atuou como radialista na BBC, e também 

como colunista de vários jornais britânicos, 

escrevendo resenhas, sobretudo críticas literárias e 

ensaios políticos, além participar da Guerra Civil 

Espanhola (1936-39), possibilitando uma das 

melhores leituras sobre o ocorrido: Homage to 

Catalonia (Lutando na Espanha, Homenagem a 

Catalunha recordando a Guerra Civil espanhola e 

outros escritos) de 1938.  

Também escreveu: A Clergyman´s Daughter (A 

filha do Reverendo) de 1935, Keep the Aspidistra 

Flying (Mantenha o Sistema) de 1936, The Road to 

Wigan Pìer (O caminho para Wigan Pier) de 1937, 

Coming Up for Air (Um pouco de ar, por favor!) de 

1939, Inside the Whale (Dentro da baleia e outros 

ensaios) de 1940, The Lion and Unicorn (O leão e 

o unicórnio) de 1941, e o clássico Animal Farm (A 

Revolução dos Bichos) de 1945.   
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2. METODOLOGIA  
 

Não restam dúvidas que o século XIX, é um 

marco em relação a constituição da História como 

ciência; intelectuais seguidores de Leopold von 

Ranke – posteriormente chamados por metódicos – 

tiveram um papel fundamental para tal 

consolidação. A revista Annales e seus expoentes 

da primeira geração, Lucien Febvre, e March 

Bloch, trouxeram consigo um leque de 

possibilidades em relação ao documento histórico 

no século XX – permeando até História Social 

Inglesa. 

O documento a partir de então, passou a ser 

compreendido como qualquer fonte relacionada ao 

passado, vestígios humanos em suas diferentes 

formas, conservados acidentalmente ou 

deliberadamente, proporcionando ao historiador 

compreender um determinado fato de uma dada 

época, respondendo suas inquietações atuais.  

A questão da verdade incontestável é abalada 

nesse momento, dando espaço para ideia de 

verdades temporárias, interpretações, ou 

representações, devido a impossibilidade de 

reconstruir o passado tal como ocorrido, já que só 

temos acesso aos fragmentos da vida humana 

remota. O sujeito agora, carrega seu teor de 

subjetividade, e o próprio documento contém 

intencionalidades, diretas ou indiretas (no sentido 

do inconsciente de quem a produz). Leandro Karnal 

e Flavia Galli Tatsch, chamam atenção para o que 

torna o documento importante de fato: “Um 

documento é dado como documento histórico em 

função de uma determinada visão de uma época. 

Isso introduz no conceito de documento um dado 

importantíssimo: o documento existe em relação ao 

meio social que o conserva” (KARNAL; TATSCH, 

2009, p. 21). 

De acordo Sandra Jatahy Pesavento, a literatura 

é “um discurso privilegiado de acesso ao 

imaginário das diferentes épocas” (PESAVENTO, 

2006, p. 3). Só devemos tomar cuidado, em igualar 

a narrativa literária com a narrativa histórica, já que 

a literatura é a arte do imaginário. “Quem trabalha 

com história cultural sabe que uma das heresias 

atribuídas a esta abordagem é a de afirmar que a 

literatura é igual à história” (PESAVENTO, 2006, 

p. 3). O imaginário, potencializa nossa empatia, ao 

ponto de se colocarmos no lugar do personagem 

ficcional em suas variadas emoções e situações, 

como retoma Pesavento: “o imaginário é sistema 

produtor de ideias e imagens que suporta, na sua 

feitura, as duas formas de apreensão do mundo: a 

racional e conceitual, que forma o conhecimento 

cientifico, e a das sensibilidades e emoções, que 

correspondem ao conhecimento sensível” 

(PESAVENTO, 2006, p. 3). 

Uma obra ficcional carrega visões de mundo de 

uma determinada sociedade, e de uma determinada 

época, como destaca Rogério Bianchi de Araújo: 

“as fantasias do homem estão diretamente ligadas 

ao mundo no qual ele vive” (ARAÚJO, 2011, p. 

43). Ferreira também discorre sobre o assunto: 

“Toda ficção está sempre enraizada na sociedade, 

pois é em determinadas condições de espaço, 

tempo, cultura e relações sociais que o escritor cria 

seus mundos de sonhos, utopias ou desejos, 

explorando ou inventando formas de linguagem” 

(FERREIRA, 2009, p. 67). E de acordo com 

Borges: “Esse tipo de documento possibilita-nos 

acessar um imaginário social, pensado tanto como 

qualquer coisa imaginada quanto como um 

conjunto de imagens variadas acerca da existência 

em sociedade, colhendo informações, muitas vezes, 

não encontradas em outras fontes ou perdidas por 

tantas, como aquelas referentes às formas de agir e 

comportar, de pensar e sonhar, de sentir e 

relacionar etc. próprias de um tempo, de um lugar e 

de um grupo social” (BORGES, 2010, p. 13).  

O imaginário pode ser compreendido como a 

superação do real, mesmo tendo raízes em 

experiências individuais e coletivas do mundo 

concreto, como dito anteriormente. Araújo chama 

atenção para as diferenças entre, “imaginação” e 

“fantasia”. March Bloch as distinguiu da seguinte 

forma: a imaginação “tende a criar um imaginário 

alternativo a uma conjuntura insatisfatória”. E já a 

fantasia, “nos aliena num conjunto de ‘imagens 

exóticas’, em que procuramos compensar uma 

insatisfação vaga difusa. Só a imaginação permite à 

consciência humana adaptar-se a uma situação 

especifica ou mobilizar-se contra a opressão” 

(ARAÚJO, 2011, p. 40).  Eis que surgem utopias e 

distopias, já que a “imaginação do futuro é algo 

inerente à modernidade, que se manifesta 

periodicamente por meio de linguagens cientificas, 

filosóficas e artísticas” (ARAÚJO, 2011, p. 3). 

 

 

3. O IMAGINÁRIO DISTÓPICO EM 1984 

 

A primeira questão a ser destacada: 1984 não é 

uma crítica ao ideal socialista como querem alguns 

liberais mal-intencionados – a mesma questão 

também ocorreu com Revolução dos Bichos (1945), 

vista como uma mera sátira à revolução russa, e não 

como uma crítica ao que ela se tornou sob governo 

stalinista.  

Segunda questão: Orwell sempre foi 

pessimista, principalmente pós II-guerra mundial, 

como é perceptível em sua própria escrita, de 

acordo com Hitchens: “Os Temas “injustiça e 

miséria” certamente não estão ausentes. Mas talvez 

seja mais exato dizer que seu tema comum é o que 

Erich Fromm chamou, em outro contexto, de “a 

luta contra despropósito”. A esqualidez e a privação 

vêm em segundo ou até terceiro lugar, atrás de um 

opressivo sentimento de inutilidade e mesmo 

desesperança. E obviamente foram escritos, em um 

momento da história e da vida do próprio Orwell, 
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em um contexto de pobreza, fealdade e austeridade, 

e também em um contexto no qual a lúgubre 

expressão “a guerra” poderia ser uma referência à 

próxima ou à passada” (HITCHENS, 2010, p. 170). 

É bom deixar claro que, seu pessimismo era 

reativo, “em um diário mantido durante a guerra 

escreveu que desde 1931 sabia que o futuro ia ser 

catastrófico – mas achava que o desespero não 

deveria significar o abandono da luta pelo o 

socialismo” (BONALUME NETO, 1984, p. 79). 

Em O caminho para Wigan Pier (1937), o autor 

descreveu seu anseio perante o advento da ascensão 

fascista na Europa, e sobre confrontá-la: “Nos 

próximos anos ou vamos conseguir esse partido 

socialista efetivo de que precisamos ou então não 

vamos conseguir. Se não conseguirmos o fascismo 

vai chegar; provavelmente uma forma dissimulada 

e anglicizada de fascismo, com policiais cultos em 

vez de gorilas nazistas, e o leão o unicórnio em vez 

da suástica” (ORWELL, 2010, p. 252). 

Em relação ao parágrafo acima, é bom lembrar 

que o autor o escreveu em 1937, e muito 

provavelmente em meados de 1948, ano em que 

criava 1984, não acreditasse piamente nas 

possibilidades para socialismo democrático 

naqueles anos. Nas palavras de Winston Smith: 

“Não acredito que a gente consiga mudar alguma 

coisa em nosso tempo de vida, mas dá para 

imaginar pequenos núcleos de resistência 

pipocando aqui e ali – pequenos grupos de pessoas 

se unindo, e gradualmente aumentando, e mesmo 

deixando alguns registros atrás de si, para que a 

geração seguinte possa prosseguir do ponto onde 

paramos” (ORWELL, 2009, p. 186). 

Eis um dos motivos pelo qual 1984 é mais um 

alerta do que uma mera profecia – e tal questão é 

comum no campo das distopias, é da suposição que 

advém a crítica, tanto revolucionaria quanto 

conservadora. 

Terceira questão: uma coisa a ser notada, é a 

tamanha leitura do fascismo que o autor fez em 

meados da década de 40, não o restringindo como 

algo exclusivo de crises econômicas, mas como um 

emaranhado de questões sócio culturais, como 

descreveu em 24 de março de 1944, na coluna do 

jornal Tribune: “Com frequência supõe-se, por 

exemplo, que o fascismo é inerentemente belicoso, 

que ele prospera em um ambiente de histeria bélica 

e só pode resolver seus problemas econômicos 

mediante preparativos para a guerra ou conquistas 

no estrangeiro. Mas isso não é verdadeiro no que 

tange, digamos a Portugal, ou a várias ditaduras sul 

americanas. Ou, ainda, o antissemitismo é tido 

como das marcas distintivas do fascismo, mas 

alguns movimentos fascistas não são antissemitas” 

(ORWELL, 2017, p. 85-86).  

Em 1937, também comentou sobre a cooptação 

da esnobe classe média ao fascismo: “É bem fácil 

imaginar uma classe média esmagada e reduzida às 

profundezas da miséria, e que conserva, mesmo 

assim, seus amargos sentimentos anticlasse 

operária; e aí temos naturalmente, um Partido 

Fascista já pronto para surgir” (ORWELL, 2010, p. 

247). Hobsbawm sintetiza bem quem eram estes 

civis que provavelmente autor se referia: “O 

cimento comum desses movimentos era o 

ressentimento de homens comuns contra uma 

sociedade que os esmagava entre a grande empresa, 

de um lado, e os crescentes movimentos 

trabalhistas, do outro. Ou que, na melhor das 

hipóteses, os privava da posição respeitável que 

tinham ocupado na ordem social, e que julgavam 

lhes ser devida, ou do status social numa sociedade 

dinâmica a que achavam que tinham direito a 

aspirar” (HOBSBAWM, 1996, p. 123).  

E como já mencionado, o fascismo é um 

advento em oposição ao mundo moderno, desde as 

novas formas econômicas aos novos hábitos e 

configurações da sociedade; o mesmo clama uma 

volta à sociedade estamental através monumentais 

discursos teatrais, “denunciavam a emancipação 

liberal – as mulheres deveriam ficar em casa e ter 

muitos filhos – desconfiavam da corrosiva 

influência da cultura moderna, sobre tudo das artes 

modernistas”, as taxava como “bolchevismo 

cultural e degeneradas” (HOBSBAWM, 1996, p. 

121). 

Não só isso, como havia também questões 

místicas entorno de alguns regimes – no caso no 

nazifascismo, o imaginário formado através do 

passado em relação aos alpes e o povo “nórdico”, 

junto a nova ciência, sobretudo a “eugenia”, 

justificava o racismo da cúpula partidária. Questões 

em torno do ocultismo, também foram descritas 

pelo o autor em meados de 1943, em uma 

publicação de um artigo na Horizon: “O próprio 

conceito de ocultismo carrega consigo a ideia de 

que o conhecimento deve ser uma coisa secreta, 

limitada a um pequeno círculo de iniciados. Mas a 

mesma ideia é parte integrante do fascismo. Os que 

temem a perspectiva do sufrágio universal, da 

educação popular, da liberdade de pensamento, da 

emancipação da mulher, começaram com uma 

predileção por cultos secretos” (ORWELL, 2017, p. 

47). 

Quarta questão: uma crítica feita 

recorrentemente pelo autor ao logo dos anos, e que 

de certa forma lhe forneceu materiais para criar 

aspectos primordiais acerca da manipulação da 

história em 1984, é sobre a desonestidade 

intelectual e a censura. O já referido episódio da 

cassação do POUM pela URSS, possibilitou que o 

autor observasse as distorções em relação à mídia 

soviética e inglesa durante e pós-perseguição. 

Lebedoff comenta que, “Eileen lhe contou que, dois 

dias antes, seis policiais à paisana haviam invadido 

o quarto e apreendido o diário de Orwell e outros 

papéis. Ela conseguira esconder o passaporte. 

Havia um mandado de prisão contra Eric e Eileen 

Blair. A polícia provavelmente, a deixou ficar no 
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hotel para pegar os dois quando Orwell retornasse. 

Eles haviam sido condenados como trotskistas, 

agentes do POUM e fascistas” (LEBEDOFF, 2011, 

p. 104). 

Neto também discorre sobre a fuga do autor na 

Espanha – e de certa maneira, traz questões centrais 

para o background de 1984: “De volta ao lar, a 

preocupação agora era com as distorções que 

estavam sendo feitas sobre o conflito. A posição da 

direita não constituía novidade. O problema era 

com a esquerda (ou melhor, as esquerdas). Que a 

impressa católica inventasse mentira atrás de 

mentira ele já esperava; o medo de Orwell é que 

esses hábitos mentais totalitários estavam se 

espalhando (os comunistas já foram contaminados; 

e o comunismo já tinha também sua inquisição, 

com os expurgos de Moscou) de tal maneira que 

ninguém mais acreditava que algo como “verdade” 

pudesse existir, de a fazer com que uma grande 

mentira significasse o mesmo que uma pequena 

mentira. Para os intelectuais, mudanças de opinião 

bruscas passaram a ser coisa normal” 

(BONALUME NETO, 1984, p. 57-58). 

Anos mais tarde, Orwell publicara no Tribune 

(1944): “O que me impressiona cada vez mais – e 

impressiona muitas outras pessoas também – é a 

extraordinária depravação e desonestidade da 

controvérsia política em nossa época” (ORWELL, 

2017, p. 136). O autor acreditava que uma das 

melhores maneiras e sobressair o mar de 

desinformações e manipulações jornalísticas, era 

através da objetividade: “ninguém aqui está em 

busca da verdade, todos estão apresentando um 

‘caso’ com total desconsideração à imparcialidade 

ou à exatidão, e os fatos mais evidentemente óbvios 

podem ser ignorados por quem não os quer ver” 

(ORWELL, 2017, p. 163). 

Eis que chegamos em momento 

importantíssimo, é na publicação de O caminho 

para Wigan Pier (1937), sobretudo em Revolução 

dos Bichos (1945), que Orwell é “convidado” a 

modificar seus importunos escritos. O editor de 

seus primeiros livros, Victor Gollancz, tivera 

problemas com a publicação da famosa segunda 

parte de O caminho para Wigan Pier, o mesmo fez 

até uma breve introdução se ausentando das 

perspectivas do autor na obra. Já a Revolução dos 

Bichos, para além de ser recusada por vários 

editores ingleses – incluindo o velho Gollancz – 

sob alegação de sua publicação ser impertinente no 

momento em que se encontrava o país – referiam-se 

aos acordos entre Inglaterra e URSS –; ou seja, 

seria somente publicável quando derrotassem o 

inimigo incomum, chamado Hitler, e voltassem 

com os conflitos anteriores. Neto, traz algumas 

considerações entorno da ortodoxia e literatura na 

ótica orwelliana: “Para Orwell, o intelectual 

moderno vive em medo constante não dá opinião 

pública, mas da opinião do grupo ao qual pertence. 

Pertencer a um grupo é necessário, mas traz 

consigo a questão da ortodoxia e da disciplina 

política, que ele achava incompatíveis com 

integridade literária – afinal, livros são produtos de 

indivíduos, e influências externas castradoras 

limitam o potencial criativo” (BONALUME 

NETO, 1984, p. 69). 

Quinta e última questão: se o imaginário de 

Jonathan Swift, sobretudo As Viagens de Gulliver 

(1726), inundou a criação de Revolução dos Bichos, 

como deixou claro o próprio autor; obras como, 

Nós (1924), Admirável mundo novo (1932), e O 

zero e o infinito (1940), tiverem sua contribuição 

para a criação do universo ficcional de 1984 – não é 

à toa que Orwell em 1946, publicara uma resenha 

sobre Nós, no Tribune: “vários anos após ter ouvido 

falar de sua existência, finalmente tive em mãos um 

exemplar de Nós, que é uma das curiosidades 

literárias dessa época em que se queimam livros” 

(ORWELL, 2017, p. 141).    

Nós de Yevgeny Zamyatin, pode ser 

considerado uma das primeiras distopias do século 

XX – com fortes traços de influência A Nova 

Utopia (1891) de Jerome K. Jerome –, por tratar de 

uma sociedade tayloriana estritamente totalitária do 

século XXVI d.C. onde acompanhamos o diário de 

D-503, matemático e construtor do Integral – 

foguete espacial pertencente ao estado único –, que 

tem sua vida controlada em todos aspectos, 

principalmente os impulsos sexuais – os últimos 

traços do chamado “homem moderno”. Se em 

1984, tais impulsos são contidos e convertidos em 

ódio ou raiva, e, em Admirável mundo novo de 

Aldous Huxley, são estimulados hedonisticamente, 

em Nós, os mesmos são combatidos à todo custo; 

no entanto, o sexo é permitido somente sob 

orientação do estado único, com cartões cor de rosa 

que disponibilizam o lugar e hora, e com quem 

dever ser feito; D-503, deixa claro que essa questão 

é temporária, já que o estado vem trabalhado para 

eliminar este “mal antigo”.   

O protagonista, se pega atraído por I-330, uma 

subversiva “profanadora” que se debruça em velhos 

“vícios”, sentir, amar, fumar, filosofar, dentro 

outros – eis algumas semelhanças com a 

personagem Julia de 1984, agindo de maneira 

inaceitável na ótica do INGSOC.  

A imaginação e a sensibilidade são sintomas de 

doença em Nós – como os valores shakespearianos 

vistos em Admirável mundo novo, como um 

amontoado de “inutilidades à estabilidade social”. 

Nas palavras de Orwell: “ambos os livros tratam da 

revolta do espírito humano primitivo contra um 

mundo racionalizado, mecanizado, indolor, e as 

duas histórias passam-se supostamente daqui a 

cerca de seiscentos anos” (ORWELL, 2017, p. 

142).  

Se em 1984, o núcleo do partido busca o poder 

pela a satisfação de o telo – influência de A 

Revolução Gerencial (1941) de James Burnham – 

em Nós e Admirável mundo novo, a justificativa 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 823



   

 

 

para tal poder, advém da eliminação das liberdades 

individuais em prol da já mencionada felicidade; no 

entanto, é bom deixar claro, que há mais 

semelhanças de Nós em 1984, do que Admirável 

mundo novo, propriamente dito – o próprio Orwell 

reconhecera em sua resenha, que o universo de 

Zamyatin “tem mais relevância no que diz a 

respeito de nossa própria situação” (ORWELL, 

2017, p. 143). 

Em outro artigo no Tribune de 1943 

(Socialistas podem ser felizes?), o autor entrou em 

uma extensa discussão entorno da felicidade e da 

literatura utópica, trazendo questionamentos 

entorno da própria palavra utopia, sendo traduzida 

nesses séculos, como um “bom lugar”, e não como 

“um lugar não existente” (ORWELL, 2017, p. 64). 

no sentido original do termo. Ele também discorre 

sobre os problemas de se tomar a felicidade como 

máxima para o socialismo – referindo-se as 

propagandas simplórias disseminadas com grande 

facilidade – ofuscando o objetivo central do 

mesmo.  

Neste mesmo artigo, o autor disse algo sobre o 

campo artístico, que talvez – para além de ser uma 

análise literária de aspecto geral – seja um dos 

primeiros indícios de uma certa inclinação para a 

construção de uma distopia: “Tentativas de 

descrever uma felicidade definitiva no outro mundo 

não tiveram maior sucesso. O céu é um fiasco tão 

grande quanto a utopia – embora o inferno, vale a 

pena observar, ocupe um lugar respeitável na 

literatura, e com frequência tenha sido descrito de 

forma mais minuciosa e convincente” (ORWELL, 

2017, p. 66). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A vida de George Orwell foi conturbada de 

início ao fim – talvez o fim seja mais trágico do que 

o próprio início –, e é exatamente essas questões 

lhe forneceram suportes para a criação de seu 

último romance. Talvez, um especifico trecho de 

Hitchens sobre Orwell, consiga melhor sintetizar os 

caminhos percorridos nesta singela pesquisa: “Oque 

ele vivenciou nas colônias e na BBC, podemos 

supor, forneceu-lhe matéria-prima, e o mesmo se 

pode dizer sobre sua leitura de We, de Yevgeny 

Zamyatin e de outras literaturas distópicas dos 

primórdios do stalinismo. Mas o momento 

transcendente ou cristalizador sem dúvida ocorreu 

na Espanha, ou de qualquer forma na Catalunha. 

Foi lá que Orwell sofreu as dores premonitórias de 

um homem que vive sob um regime policial: um 

regime policial que governava em nome do 

socialismo e do povo. Para um ocidental, pelo 

menos, essa epifania ela relativamente uma 

novidade; passava quase abatido para muitos 

indivíduos conscienciosos e humanos que mal 

permitiam que ela interrompesse suas preocupações 

com o “principal inimigo”, o fascismo. Mas em 

Orwell ela deixou um impressão permanente” 

(HITCHENS, 2010, p. 62). 

E apesar da total descrença no futuro – 

sobretudo pós-II guerra mundial, com a 

homogeneização do capitalismo liberal 

estadunidense, e o capitalismo de estado soviético –

, Orwell nunca abanadora sua crença no ideal 

socialista – principalmente nos proletários – a 

deixando nítida em seu alter ego, Winston Smith: 

“Em toda parte via-se a mesma figura sólida e 

indomável, tornada descomunal pelo o trabalho e 

pela a maternidade, esfalfando-se do nascimento à 

morte e ainda assim cantando. Daqueles ventres 

possantes haveria de sair um dia uma raça de seres 

conscientes” (ORWELL, 2009, p. 260).  

É de se notar algumas discrepâncias temporais. 

As distopias de Orwell e Zamyatin, são mais 

próximas da realidade da metade do século XX, no 

que tange sobre os totalitarismos da época. Já a 

obra de Huxley, concebida como distante da 

realidade política do século anterior, sendo mais 

próxima às descobertas de determinadas áreas do 

conhecimento humano naquele momento, se mostra 

mais do que nunca – e até mesmo de modo 

“profético” – extremamente atual; é uma pena 

Huxley ter morrido antes de conhecer Bauman. Ao 

passo em que caminhamos mais para algo similar 

ao terror huxleyano, volta e meia, espectros 

orwellianos jorram no mundo da política.  

Aos futuros historiadores da literatura, indico 

que debrucem-se no público leitor/receptor da obra 

ao longo do tempo – principalmente os leitores 

atuais –, o que lhes movem, vai muito além de 

mero capricho e status que emana do próprio 

romance, tendo correlação com as próprias 

implicações socioeconômicas e culturais que os 

cercam – um bom e pequeno exemplo, é como 

1984 foi tratado em solo polonês em meados de 

1950:  “seu livro sobre um livro secreto que 

circulava apenas nos limites do Núcleo do Partido 

era, ele próprio, um livro secreto que circulava 

apenas nos limites do Núcleo do Partido” 

(HITCHENS, 2010, p. 62). 

É nítido que esta pesquisa deixa de fora 

inúmeros fatores que permearam a feitura do 

romance, no entanto, é bom deixar claro, que os 

objetivos específicos foram alcançados de maneira 

satisfatória. Já os objetivos estabelecidos no pré-

projeto não abordados neste relatório, foram 

colocados de lado pela inviabilidade – 

possivelmente deixariam a pesquisa de maneira 

superficial, já que abordaria várias coisas distintas, 

e não nos possibilitariam um maior 

aprofundamento na vida e obra do autor.  
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Resumo: O objetivo dessa submissão de trabalhos científicos é para a apresentação oral no 3° CONPEEX-RC 

2017, propondo com base a análise da obra Estação Carandiru do escritor Dráuzio Varella, como é mostrada a 

temática do sistema carcerário brasileiro, demonstrando os pressupostos teóricos das áreas da literatura e do 

direito que se imbricam, durante o transcorrer da obra revela que os direitos fundamentais dos presidiários são 

violados, relatando como denúncia social, principalmente quando é observado a LEP (Lei de Execução Penal), 

por conseguinte a lei complementar pretende proporcionar após a sentença ou a decisão criminal as conduções 

para a harmônica da integração social do condenado e do internato. Por isso é empregado o suporte teórico-

metodológico da obra Direito & Literatura: reflexões teóricas, que representam os apanhem entre os conteúdos 

da área jurídica com a literatura no que se refere à ação dos personagens centrais, portanto no enredo histórico 

que se tornou ficcional, e o outro suporte teórico que será utilizado é Curso de Direito Penal: Parte Geral do 

autor e Promotor de Justiça de Minas Gerais Rogério Greco, com o objetivo de suporte jurídico. Sabe-se que, 

nessas disciplinas (Literatura e Direito) há influências recíprocas, conquanto o texto literário enfatize o caráter 

crítico e desconstrutor da realidade denunciante ainda que uma obra de arte, ao contrário da obra jurídica, não 

visa somente à interpretação de normas no seu caráter intrínseco, ou seja, o entendimento de um contexto de leis 

que devem ser seguidas perante a sociedade. Espera-se que sejam expostos os direitos fundamentais dos 

personagens (presos) na obra Estação Carandiru, bem como os elementos da narrativa, o gênero literário, e por 

fim analisar a representatividade e a identidade dos nomes sociais as travestis e as alcunhas que estão presentes 

em alguns detentos, e a mudança do comportamento destes quando vão para o sistema carcerário. 

  

Palavras-chave: 1. Direito. Literatura 2. Direitos fundamentais do preso 3. Estação Carandiru  4. LEP 5. 

Elementos da narrativa. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O trabalho científico advém de 

desenvolvimentos na pesquisa de Iniciação 

Científica intitulada “Representações literárias de 

direito ao envelhecimento em obra de Adélia 

Prado” 
1
(2016-2017). Tal pesquisa decorreu do 

projeto inicial “Figurações contemporâneas do 

envelhecimento e da velhice em representações 

literárias”, coordenado pelo Professor Dr. Ulysses 

Rocha Filho que abarca o teor de denúncia social na 

obra de Dráuzio Varella.  

No dia 2 de outubro de 1992, ocorreu no 

Brasil uma carnificina depois da rebelião na casa de 

detenção, os polícias militares fizeram o 

derramamento de sangue que ficou nomeado pela 

mídia como massacre do Carandiru. Assim, 

                                                           
1
 Programa de iniciação cientifica consta com o 

número SAP 41524. 

marcando uma época deste país. Contudo, o escritor 

Dráuzio Varella discorre suas experiências vividas 

como médico dentro deste presídio, norteando fatos 

históricos – ora desativado. 

Para o corpus da demonstração da violação 

dos direitos fundamentais do preso será exposto 

através dos elementos da narrativa como espaço, 

tempo e personagens, estes elementos evidenciam 

que os reeducandos mudam os seus comportamentos 

no transcorrer do enredo, por conta de estarem em 

um lugar que propicia ao mundo do crime. Assim, 

observaremos algumas alcunhas que são transferidos 

aos presos, estas contém uma carga sobre a cultura e 

identidade dele, e também uma breve perpassada no 

seu linguajar que é uma marca identitária. 

Os aportes teóricos de pesquisas 

relacionadas à temática proposta, como Pesavento 

(2006), Chartier (2009), Sevcenko (2003), entre 

outros. Serão apresentados por serem opiniões 

divergentes, que pretendemos expor ao longo do 
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texto, levando em consideração que trata-se de um 

trabalho de revisão bibliográfica. 

 

2. OBJETIVO  
 

Analisar determinados capítulos do livro 

Estação Carandiru, do autor Dráuzio Varella. 

Evidenciará o contexto do espaço prisional que 

transparece no transcorrer da leitura do enredo. 

Desta maneira, serão analisadas as alcunhas e os 

nomes sociais que são impostas aos reeducandos e 

análise os linguajares e as formas de comportamento 

dentro de um sistema falho bem como da concepção 

e caracterização dos personagens centrais da obra.  

 
2.1. A importância da literatura no universo do 

direito: 

A relação entre literatura e direito existe 

uma imensa quantidade de frutos que os unem, 

porque ambos existem marcas de influencias entre 

si, pois a literatura geralmente trata de cotidiano da 

vida humana, e o direito e uma ciência humana de 

cunho social. Neste sentido, a literatura expressa um 

papel importante, compreendendo-se assim o dever 

de aprofundar mais sobre esses assuntos que são os 

enlaces sobre a sua parte crítica, criadora e 

inovadora que é a literatura e também mostrar as 

diferenças que podem advir entre a literatura e o 

direito. 

 

3. METODOLOGIA 
 

A exposição do trabalho científico será 

fundamentalmente bibliográfica. Conduzida através 

de livros, artigos e teses, selecionando dados, 

reflexões e conceitos que se relacionam com o tema 

escolhido neste trabalho. O material bibliográfico 

constituir em formas de fichamentos, resumos e 

resenhas. É realizado através de estudos sobre os 

elementos das narrativas contidos, infiltrando nas 

representações e identidades das suas alcunhas e os 

seus nomes sócias, mas os seus direitos 

fundamentais do preso no livro Estação Carandiru. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A discussão é inteiramente de cunho social, 

pois se tratam de uma realidade que é constante em 

vários sistemas carcerária. Por conseguinte será 

demonstrado através da obra Estação Carandiru, que 

representa uma determina época que marcou o 

Brasil. Através dos elementos narrativos como 

espaço, lugar e personagens serão os métodos que 

serão utilizados para comprovar essas denúncias de 

violações dos direitos fundamentais do preso, com 

isso serão retirados alguns trechos do livro que 

comprove esta afirmativa, como no capítulo a 

TRAVESTI, representa a mudança dos seus 

comportamentos quando é adicionada em um lugar 

propício a violência, e a representação que tenha um 

nome para esta,  por exemplo, a travestir Lorete, que 

esta composta na página 155, no capítulo intitulado 

como TRAVESTIS, representa logo de início a 

importância de um nome social, demonstrando que o 

médico Dráuzio fica em dúvidas enquanto como 

chamar a travestir, como expressa a citação: 

 
Sentava-se frente à mesa um homem de seios; e 

gestos delicados em cuja ficha eu lia Raimundo 

da Silva, mas que todos chamavam de Loreta. 

Como o médico deve se dirigir a esta pessoa? 

Raimundo, toma o remédio, ou Loreta, minha 

filha? (VARELLA, 1999, p. 155). 

 

O nome para essa determinada população do 

presídio é sua identidade, ou seja, de grande 

relevância para as travestis. Durante a leitura 

percebe-se que há acunhas que também identificam 

os personagens como o Neguinho, Enfermeiro e a 

Japonesa que na verdade esta última é uma travesti 

pelo qual atendia como nome social Veronique, no 

entanto seu apelido era Japonesa. Isto tudo marcam 

os personagens e tem muito que dizer sobre eles no 

entrelaçar do enredo.   

Outras evidências são sobre o seu linguajar que 

diz muito sobre as suas realidades sócias como a sua 

classe econômica o seu nível escola que será mais 

bem detalhado no artigo.  

Para melhor compreendermos o tema em 

questão, serão utilizados pressupostos teóricos de 

pesquisadores que tomam o direto e a literatura 

como objeto de estudo e também será utilizado 

teórico que pesquisa os direitos fundamentais dos 

presos – como suporte sobre o direito e a literatura 

Trindade, Neto e Gubert (2008) e como supor 

jurídico o escritor e promotor Greco (2014) e até 

elementos sobre a lei de execução penal “LEP” em 

que poderão estar envolvidos os personagens do 

romance estudado. 

Desejando contribuir para o entendimento 

da representação do direito e a literatura buscamos 

desenvolver uma pesquisa bibliográfica, e também 

analítica, tomando como objeto de análise, o 

romance Estação Carandiru. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Conclui-se que quando se pensa sobre a 

literatura temos indicies que representam a realidade 

de uma forma crítica, recriando e desconstruindo-a 

de sua maneira própria, há de levar em consonância 

que é uma forma de arte diferente das obras 

jurídicas. A literatura rompe com os padrões, 

fazendo com que os leitores consigam utilizar a sua 

imaginação, por elementos do eu lírico que há nestas 

obras literárias ficcionais. 
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Portanto a literatura utiliza de importantes 

métodos de reestruturação de universos e ambientes, 

como também sempre cria e reinventando as 

realidades, por artifícios da arte de escrever, às vezes 

até confunde o leito, fazendo com que este acredite 

que a obra é fruto de uma realidade pura, por 

exemplo, quando há a leitura do livro Estação 

Carandiru os seus leitores toma-se para si como um 

fundo de uma verdade plena, entretanto, apesar de 

ser retirada de fatos reais esta são elementos 

ficcionais da literatura.  Assim sendo, a literatura 

ficcional e diferente da escrita jurídica, pois aquela 

retira a forma de escrita monótona e dogmática que 

existe no estilo jurídico. 

Então através das releituras fundamentalmente 

bibliográfica, percebe-se que através da leitura do 

livro faz com que os leitores se confundam com a 

realidade, pois a arte da literatura relata a 

desconstrução da realidade. Sendo assim o livro 

Estação Carandiru trata-se de uma ficção, no 

entanto, retrata em forma de denúncia social, sobre 

as violações dos direitos humanos e a carnificina que 

houve no dia 02 de outubro de 1992. 

Portanto através disso, percebe que o livro 

Estação Carandiru percorre em um mundo paralelo 

entre a literatura e o direito, contudo evidencia que 

vários direitos são violados, e que quando os 

reeducandos são colocados no sistema carcerário 

seus comportamentos são mudados, através de seus 

linguajares e até são criados alcunhas que 

caracterizam suas identidades, através das leituras de 

alguns capítulos se consegue observa isto, como no 

capítulo a TRAVESTI. 

O trabalho redundará para a confecção de um 

artigo. 
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Resumo: Fred DeLuca em mil novecentos e sessenta e cinco fundou a primeira loja da Subway com 
objetivos de custear seus estudos com a ideia simples de fazer um sanduiche italiano, a primeira loja foi 
aberta em Bridgeport, Connecticut. Algumas décadas depois a Subway tem lojas, franquias espalhadas 
pelo mundo todo, e é um sucesso absoluto no mundo todo. Neste artigo podemos notar estratégias adotadas 
pela Subway no Brasil devido ao quadro delicado diante da crise, um pouco da história da mesma, 
mudanças que a mesma sofreu, sua evolução. 
Palavras-chave:  Marketing, Subway, Franquia, Origens. 
 

MODALIDADE DA INSCRIÇÃO: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
_____________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A atual conjuntura que o pais se encontra traz a 
todos a reflexão acerca do que pode ser feito pelas 
empresas para se mostrarem competitivas em um 
mercado cada dia mais difícil, em que diversas 
empresas, muitas delas já estabelecidas como 
referências em seus nichos comerciais sofram para 
manterem ativas, e acima de tudo lucrativas no 
mercado. 

O objetivo maior do marketing é a identificação e 
satisfação das necessidades e desejos do cliente 
(KOTLER, 2000). Dentro disso o mesmo surge como 
uma opção clara para que diversas marcas se mostrem 
firmes em seus objetivos, e mais que isso, mostrem a 
seus já consumidores e seus alvos futuros o que 
podem oferecer e qual seu diferencial perante seus 
concorrentes. 

A maioria das empresas é fundada por indivíduos 
perspicazes. Eles percebem uma oportunidade e saem 
batendo de porta em porta a fim de chamar a atenção 
para seu produto. (KOTLER, 2000, p. 25) 
Hoje o marketing se pauta numa abordagem bem 
diferente do que já foi a anos atrás e vem a cada dia 
mais se tornando uma ferramenta de maior alcance 
principalmente no que se refere ao uso das redes 
sociais que trazem as empresas um imenso alcance de 
público nos mais diversos tipos, seja no que se refere 
a idade, cultura ou condição social. 
 
2. ORIGENS DA EMPRESA 
 

Tendo início nos anos sessenta, mais 
especificamente em mil novecentos e sessenta e cinto, 
a empresa Subway foi fundada pelo jovem 
empreendedor Fred DeLuca que buscava meios de 
custear seus estudos para a realização de seu sonho 
pessoal de se graduar em medicina. Nesse período 

DeLuca teve a sugestão de iniciar um pequeno 
negócio de venda de sanduiches italianos (prato típico 
na costa leste americana composto de duas fatias de 
pão longo, alface e tomate, carne, queijo e molhos e 
condimentos), também designado popularmente 
como sub, grinder, hero, hoggie ou sanduiche 
submarino.  

Fazendo uso assim de um empréstimo um 
empréstimo de US$ 1.000, o amigo, o Dr. Peter Buck, 
ofereceu-se como sócio de Fred, e um relacionamento 
de negócios que iria mudar o panorama do setor de 
lanches rápidos se formou. A primeira loja foi aberta 
em Bridgeport, Connecticut, em agosto de 1965. 
Depois, estabeleceram uma meta de abrir 32 lojas em 
10 anos. Fred logo aprendeu os fundamentos de 
administrar um negócio, assim como a importância de 
servir um produto bem feito e de alta qualidade, 
prestando excelente atendimento ao cliente, 
mantendo os custos operacionais baixos e 
encontrando ótimos endereços. Estas lições iniciais 
continuaram a servir como base para os vitoriosos 
restaurantes SUBWAY® em todo o mundo. 
(SUBWAY, 2017) 
 
3. FRANQUIA SUBWAY 
 

Já passando alguns anos da fundação da empresa, 
e de certa forma buscando um crescimento de 
faturamento e visibilidade no ano de 1974, os dois 
proprietários já possuindo e operando com16 lojas de 
sanduíches em Connecticut. Entendendo que não 
chegariam à meta de 32 lojas no prazo, começaram a 
abrir franquias, lançando a marca SUBWAY a um 
período de crescimento notável, que continua ainda 
hoje. (SUBWAY, 2017). 

Hoje, a marca Subway é considerada a maior 
cadeia de sanduíches "submarinos" do mundo, com 
mais de 39 mil unidades por todo o globo. 
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Conseguiram se tornar a principal opção para pessoas 
que procuram refeições rápidas e nutritivas, que todo 
público de modo geral pode apreciar. 
 
4. FRANQUIAS NO BRASIL 

 
As franquias consistem em uma forma de negócio 

em que uma empresa que cria ou desenvolve algum 
produto ou patente a cede (vende) a terceiros e presta 
suporte para que este desenvolva um negócio 
espelhado no que ele criou, fazendo uso assim de sua 
logomarca e de seu marketing, os franquiados 
geralmente fazem um investimento de aquisição da 
franquia e assim recebem da empresa matriz suporte 
para a construção das instalações físicas, como 
plantas, e nos equipamentos e treinamento para a 
produção dos bens de consumo a qual irá produzir. 

Segundo dados da Associação Brasileira de 
Franquias, (ABS Franchising) os números no que se 
refere as franquias no brasil no ano de 2016 foram: 

Figura 1: Desempenho do Franchising Brasileiro 

 
Fonte: ABF, 2017 

No Brasil nos últimos dois anos a distribuição das 
franquias no território nacional foi dividida de 
maneira muito polarizada contando com o estado de 
São Paulo possuindo por si só um total de 53% de 
todas as franquias do pais, enquanto Goiás conta 
apenas com 1% dessa fatia de mercado. Tal fenômeno 
pode ser explicado talvez por fatores populacionais 
que diferem os estados da federação. 

 A população do estado de São Paulo é bem 
superior a vários outros estados brasileiros, enquanto 
que no caso do Rio de Janeiro que se mostra na 
segunda colocação nas estatísticas das redes 
franqueadas do pais, existe a questão do apelo 
turístico que o estado traz, recebendo milhares de 
pessoas todos os anos, e muitas dessa oriundas de 
diversos países do mundo, e que muitas das vezes 
encontram nas franquias uma melhor opção para 
consumo, levando em conta o fato de que muitas 
franquias tem como pratica o treinamento de seus 
franquiados no trato ao cliente estrangeiro e até 
mesmo oferecem treinamentos e aulas de idiomas. A 
Figura 2 demonstra como vem se dividindo no Brasil 
o número de franquias por estado no biênio de 2015 e 
2016, o momento econômico do pais nos dois anos de 
certa forma se mostrou em declínio, mesmo assim em 
alguns casos pode se notar um aumento nos números.  

 
Figura 2: Distribuição geográfica de redes 

franqueadoras por estado 

 
Fonte: ABF, 2017 

 
 

 
5. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 
A Subway é vista mundialmente como referência 

pelo serviço e qualidade oferecido e também como a 
rede de franquias que mais cresceu até o momento, 
conta com um cardápio extenso, com grandes 
variações para cada vez mais atrair novos clientes e 
manter aqueles que já foram conquistados, visando 
isso, a Subway sempre inova no cardápio e nas 
promoções sem deixar de lado o marketing que é 
aplicado na mídia, com anúncios na TV, anúncios na 
internet, panfletos, estações de rádio entre outros. 

Á medida que as economias evoluem, uma 
proporção cada vez maior de suas atividade se 
concentra na produção de serviços [...]. Muitas ofertas 
ao mercado consistem em um mix variável de bens e 
serviços.” (KOTLER, 2000, p. 25) 

A Subway investe pesado no marketing da mesma 
divulgando sua marca e chamando o cliente para ela. 
Batey (2010, p. 131), ressalta que “qualquer tipo de 
surpresa perceptiva pode aumentar a possibilidade de 
seleção”. 

Nos últimos 4 anos a Subway adotou várias 
estratégias de marketing, diferentes, novos produtos 
para aumentar ainda mais a diversidade, só nesse ano 
de 2017 podemos notar uma diversidade de 
promoções bem grande, como o baratíssimo, que 
consiste em um recheio escolhido pela empresa, e o 
restante sem adicional, com preço máximo de R$8,00 
(oito reais). O barato do dia, que consiste em um sabor 
escolhido para cada dia da semana escolhido pela 
empresa, cujo qual o valor e de R$10,00 (dez reais), 
e ainda depois de um tempo fizeram um upgrade 
nessa promoção, que consiste no acréscimo de um 
copo de refrigerante por uma quantia bem pequena 
acrescentada no pagamento. Nesse ano de 2017 
fizeram nova jogada que foi, na escolha de um dia da 
semana escolhido pela empresa, o cliente compraria 
1 (um) sanduíche e levaria 2 (dois), pelo preço de 
1(um), esta jogada foi um verdadeiro sucesso, neste 
dia da promoção as filas nas franquias da Subway 
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faziam filas enormes. A mais nova jogada da Subway 
consiste na compra de um sanduíche mais uma 
bebida, ganha-se o direito de girar a roleta que se 
ganha uma sobremesa como podemos notar na figura 
3: 

Figura 3: Promoção Subway 
 

 
 
Fonte:www.dudunafesta.com.br/galeria_fotos/4-
anos-subway/+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 
 

Como podemos notar a Subway investe pesado 
em marketing e empreendedorismo, tornando-se 
referência mundial. 
 
 
 
6. CRISE NO BRASIL 
 

O quadro no Brasil de modo geral e muito crítico 
para todos, pois passa-se atualmente por um período 
de crise geral, onde todos encontram-se em contenção 
de gastos, fazendo o possível para se economizar, mas 
alguns setores não sofreram tanto com a crise, um 
exemplo disso e a Subway, que mesmo em crise a 
companhia se encontra bem otimista, descarta a crise 
e anuncia a abertura de 25 novos restaurantes no 
Brasil, com localidades previstas nos estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo.  

Em entrevista Luís Filipe Ribeiro, agente de 
desenvolvimento da marca afirmou: “Enxergamos 
um grande potencial de expansão no Espírito Santo e 
em Minas Gerais. A Subway acredita que há muitos 
pontos adequados para instalação de novas franquias 
da marca nas regiões”. 

A rede Subway no Brasil vem apresentando um 
crescimento de 20% ao ano, em 2015 ultrapassou a 
marca de dois mil restaurantes, dispersos por mais de 
500 cidades brasileiras. 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O mercado nacional vem sofrido muito com a crise e 
mais do que nunca a necessidade de se mostrar 
engenhosidade e perspicácia para se alcançar seu 
público se tornou uma obrigação das empresas que 
buscam se manter nos negócios. A SUBWAY vem se 
mostrando capaz de enfrentar a situação e difundido 
sua marca através do pais mesmo em situação 
econômica tão adversa. O marketing não somente é a 
melhor forma de se alavancar os negócios como 
também de reforçar seus produtos num cenário difícil, 
mais que ainda assim pode ser vantajoso para aqueles 
que se mostrarem mais fortes. 
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Resumo: A análise e o estudo das explosões tem sido uma área que atrai pesquisadores, uma vez que suas 

consequências podem ser drásticas do ponto de vista estrutural, o que ressalta a importância da modelagem 

de explosões em função de ambientes com características específicas. Dessa forma, este trabalho tem como 

objetivo apresentar diferentes formulações matemáticas existentes para modelagem de explosões em 

ambientes não confinados, a partir de metodologias para a determinação do pico de pressão da fase positiva 

de uma onda de choque para os casos de onda esférica e semiesférica. Os valores dos picos de pressão foram 

determinados analiticamente e uma análise comparativa entre estes foi realizada, tendo como objeto de estudo 

uma central de gás de um restaurante localizado na cidade de Catalão (GO). A comparação das metodologias 

para determinação do pico de pressão mostra a variabilidade nos valores encontrados e ressalta a 

aceitabilidade do método de Kingery-Bulmash. 

 

Palavras-chave: Carga de explosão. Ambientes não confinados. Onda de choque. Pico de pressão.  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Uma explosão é caracterizada pela produção e 

liberação de energia de maneira rápida, violenta e 

em larga escala, provocando variações na pressão 

(CASAGRANDE, 2006; NGO et al., 2007). 

Consequentemente, há expansão do volume de gás 

na região próxima ao centro da explosão e, caso a 

velocidade de expansão seja maior que a velocidade 

do som, gera-se uma onda de choque cujas parcelas 

de energia são perdidas à medida que ela se propaga. 

Observa-se que os principais tipos de energia 

presentes após a explosão são as energias térmica e 

mecânica (COSTA NETO, 2015; SILVA, 2007). 

Após o tempo de chegada ou aproximação (tA), 

identifica-se que as variações de pressão resultam 

em uma onda de choque dividida em duas fases: 

uma positiva e uma negativa. Em condições ideais, a 

primeira fase é definida por valores de pressão 

superiores à pressão atmosférica local. Ocorre um 

crescimento instantâneo da pressão até o pico de 

pressão, seguido por um decréscimo exponencial até 

atingir a pressão atmosférica local. Por outro lado, a 

segunda fase representa módulos inferiores à pressão 

ambiente, gerando sucção nas estruturas, que ao 

final igualam-se à pressão local. O comportamento 

ideal de uma onda genérica é apresentado na Fig. 1, 

na qual definem-se os seguintes parâmetros: 

tA = tempo de chegada ou aproximação. É o tempo 

decorrido do início da explosão até o momento no 

qual a onda de choque atinge um determinado ponto; 

 

t0+ = duração da fase positiva. Inicia-se quando a 

onda atinge um determinado ponto e encerra-se com 

o início da fase negativa; 

t0-  = duração da fase negativa. Inicia-se com o fim 

da fase positiva e encerra-se quando ocorre 

estabilização em relação à pressão ambiente; 

P0 = pressão ambiente de referência; 

Ps0+ = pressão máxima da fase positiva; 

Ps0- = pressão máxima da fase negativa;  

is+ = impulso específico positivo; 

is- = impulso específico negativo. 

  
Figura 1. Histórico temporal da onda de choque 

 
Fonte: Adaptada de Autoridad 

Regulatoria Nuclear (1998) 

 

Solomos e Karlos (2013) citam que o 

decréscimo exponencial da pressão durante a fase 

positiva, apresentado na Fig.1, pode ser representado 

numericamente pela equação de Friedlander, Eq. (1), 

proposta por Brode em 1955. 
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Em que: 

Ps(t) = pressão em função do tempo (Pa); 

Ps0 = pico de pressão (Pa); 

t = tempo decorrido desde o tempo de aproximação 

(s); 

t0 = duração da fase positiva (s); 

b = coeficiente de decaimento da curva, calculado 

por ajuste não linear (adimensional). 

 

As ondas de choque podem ser distinguidas em 

três tipos básicos que dependem da posição relativa 

entre a edificação e a fonte da explosão, da altura de 

detonação em relação ao solo e da distância 

horizontal entre o solo e a estrutura (SOLOMOS; 

KARLOS, 2013), conforme Fig. 2. Caso ela seja 

gerada ao ar livre, ocorre propagação esférica, 

havendo possibilidade de interação com obstáculos. 

Se a fonte de detonação estiver próxima à uma 

superfície, como o solo, a onda interage com a 

superfície e, em seguida, propaga-se como uma onda 

semiesférica. A Fig. 2(a) ilustra uma onda esférica 

que atinge diretamente a edificação; a Fig. 2(b) 

retrata um caso no qual a onda esférica também 

atinge o solo; e a Fig. 2(c) mostra a propagação de 

uma onda semiesférica. 

 
Figura 2. Ondas de choque (a) esférica atingindo 

diretamente a edificação, (b) esférica atingindo a 

edificação e o solo e (c) semiesférica 

 
Fonte: Adaptada de Solomos e Karlos 

(2013)  

 

Visto isto, é importante ressaltar que o encontro 

entre uma onda de choque e uma superfície ou 

obstáculo sólido que ofereçam resistência ao sentido 

de sua propagação resultam em reflexão da onda que 

incide sobre essa superfície (COSTA NETO, 2015). 

A Fig. 3 apresenta a onda incidente e a onda 

refletida no solo após a detonação de um explosivo. 
 

Figura 3. Ondas de choque incidente e refletida 

Alvo

Choque refletido

no terreno

Choque incidente

Detonação do

explosivo

 
Fonte: Adaptada de Costa Neto (2015)  

 

2. ANÁLISE DE EXPLOSÕES ATRAVÉS DA 

METOLOGIA DO TNT EQUIVALENTE 

 

Casagrande (2006) ressalta que a modelagem 

numérica de explosões implica em assumir hipóteses 

para simplificação e aproximação do modelo à 

realidade. Embora existam ferramentas 

computacionais que realizam simulações, uma das 

metodologias mais clássicas utilizadas para a análise 

de explosões é o método do TNT equivalente. 

Como o TNT é um material que possui 

representações gráficas e analíticas para a definição 

dos parâmetros de sua onda de choque, esse método 

tem por base a consideração de equivalência entre o 

próprio TNT e um determinado material inflamável 

(CASAGRANDE, 2006), conforme Eq.(2). 

 

TNT

mat

mateq
H

H
WW 

.
                                                  (2) 

Em que: 

Weq. = massa equivalente em TNT (kg); 

η = eficiência da explosão empírica; 

Wmat = massa do material inflamável a ser 

comparado ao TNT (kg); 

Hmat = calor de combustão do material inflamável a 

ser comparado ao TNT (MJ/kg); 

HTNT = calor de combustão do TNT (MJ/kg). 

 

O método do TNT equivalente tem sido 

amplamente utilizado para a modelagem de 

explosões gasosas. A carga equivalente é estimada a 

partir de informações relacionadas à energia da 

nuvem de gás, sendo que hidrocarbonetos, como 

metano, propano e butano, apresentam calor de 

combustão 10 vezes maiores que o calor de 

combustão do TNT (BJERKETVEDT; BAKKE; 

WINGERDEN, 1997).  

A análise da eficiência é uma problemática para 

a utilização desse método, pois seu valor está 

relacionado à massa de combustível que contribui 

para a explosão. Modelagens que consideram a 

contribuição de toda a nuvem para a geração da onda 

de choque podem resultar em parâmetros não 

condizentes com o comportamento real da onda de 

choque. Bjerketvedt, Bakke e Wingerden (1997) 

citam que testes experimentais de outros autores 

revelaram uma eficiência de 3 a 5%.  De acordo com 

Lees (1996) e Itália (2016), o valor a ser adotado 

para a eficiência situa-se entre 1 e 10%.  

Após o cálculo da massa equivalente, deve-se 

calcular a distância em escala (Z). Essa distância é 

proporcional à massa de explosivo e à distância 

medida do ponto de detonação até o alvo ou 

estrutura, conforme Eq. (3). 

 

3
eq

W

R
Z                                                                (3) 
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Em que: 

Z = distância em escala (m kg -1/3); 

R = distância entre o ponto de detonação e o alvo ou 

estrutura (m); 

Weq. = massa equivalente em TNT (kg). 

 

3. FORMULAÇÕES MATEMÁTICAS PARA 

O CÁLCULO DO PICO DE PRESSÃO  

 

As formulações matemáticas para o cálculo do 

pico de pressão são apresentadas nos trabalhos de 

Ngo et al. (2007) e Solomos e Karlos (2013). As 

mais reconhecidas, segundo estes autores, são as 

propostas por Brode (1955), Newmark e Hansen 

(1961) e Mills (1987). 

Brode estudou o pico de pressão devido à 

explosões esféricas, conforme Eq. (4), baseando-se 

na distância em escala Z, enquanto Newmark e 

Hansen propuseram a Eq. (5) ao analisar explosivos 

localizados em contato com a superfície do solo, 

caracterizando uma onda de choque semiesférica. 

Cabe ressaltar que a Eq. (4-a) é válida para picos de 

pressão acima de 10 bar (1 MPa), enquanto a Eq. (4-

b) relaciona-se ao intervalo de pressão entre 0,1 bar 

e 10 bar (0,01 MPa e 1 MPa). 

 

1
7,6
30


Z
P

s
                                                  Eq. (4-a) 

019,0
85,5455,1975,0

320


ZZZ
P

s
              Eq. (4-b) 

Em que: 

Ps0 = pico de pressão (bar); 

Z = distância em escala (m kg-1/3). 
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1

330
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R

W

R

W
P

s                                 Eq. (5) 

Em que: 

Ps0 = pico de pressão (bar); 

W = massa de explosivo (toneladas métricas); 

R = distância da superfície ao centro da explosão 

esférica (m). 

 

Por sua vez, a Eq. 6, apresentada por Mills, é 

indicada para o estudo de ondas esféricas e retorna 

os resultados no Sistema Internacional de Unidades 

(SI). 

 

ZZZ
P

s

1081141772
230
                                    Eq. (6) 

Em que: 

Ps0 = pico de pressão (kPa); 

Z = distância em escala (m kg-1/3). 

 

Entretanto, na prática da engenharia, a 

aproximação mais aceita para a determinação dos 

parâmetros da onda de choque, incluindo o pico de 

pressão, é definida pelo relatório de Kingery-

Bulmash, publicado em 1984 (SOLOMOS; 

KARLOS, 2013), no qual os parâmetros são 

definidos por meio de funções que foram ajustadas 

através de rotinas computacionais em escala 

logarítmica, a partir da distância em escala 

(CHOCK, 1999). Assim, apresenta-se 

equacionamento polinomial e curvas para os 

parâmetros de explosões esféricas e semiesféricas, 

como exemplificado pela Fig. 4. 

 
Figura 4. Parâmetros em escala para a fase positiva de 

uma onda esférica 

 
Fonte: Solomos e Karlos (2013) 

 

A praticidade torna-se notável conforme existe 

disponibilidade de informações, métodos e dados 

sobre o assunto aqui abordado para a determinação 

dos parâmetros necessários à modelagem da onda de 

choque. O Department of Defense (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 2008), por exemplo, 

fornece manuais baseados nesse método, sendo que 

os ábacos de dimensionamento são disponibilizados 

de forma digital para utilização no programa 

computacional DPlot® da Hydesoft Computing 

(2017). 

  

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O estudo dos picos de pressão incidente será 

apresentado em duas subseções: picos para a onda 

semiesférica e picos para a onda esférica. O estudo 

dos picos de pressão para a onda de choque 

semiesférica considerou a Eq. (5) e o relatório de 

Kingery-Bulmash, enquanto para a onda de choque 

esférica, os picos foram calculados a partir da Eq. 

(4), da Eq (6) e do relatório de Kingery-Bulmash. 

O objeto de estudo deste trabalho, ilustrado pela 

Figura 5, é a central de gás de um restaurante 
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localizado na cidade de Catalão (GO). O sistema 

estrutural é composto por vigas e pilares que 

formam pórticos espaciais. O projeto contempla 66 

pilares, sendo 31 pilares com altura de 3,26 metros 

que receberão diretamente o carregamento 

proveniente da onda de choque.  

 
Figura 5. Objeto de estudo 

 
Fonte: Acervo próprio (2017)  

 

Como no momento destas análises o restaurante 

não estava em funcionamento, foi considerado que o 

armazenamento do gás liquefeito de petróleo se dá 

em recipientes cilíndricos cuja altura e diâmetros 

são, respectivamente, 1,35 metros e 0,75 metros, e 

considerando uma capacidade de 190 quilogramas 

de hidrocarboneto (botijão P-190). As dimensões da 

central de gás são 2,70 metros e 6,50 metros 

dispostas de maneira perpendicular e paralela à 

fachada lateral da edificação, respectivamente. 

Há um desnível de 1,16 metros entre o piso da 

edificação e o piso da central de gás, sendo que 

aquela está em nível superior. A maior dimensão da 

central (6,50 metros) pode ser dividida em duas 

partes: a primeira apresenta um murro de arrimo 

perpendicular à fachada em uma distância de 4,76 

metros e a segunda possui um talude cujo topo está à 

2,36 metros de distância da fachada. Do muro de 

arrimo até a central, identifica-se uma distância de 

0,42 metros e, portanto, a distância total entre a 

edificação e a central é 5,18 metros. 

A distância horizontal a ser considerada nas 

análises foi estimada a partir da distância entre o 

edifício e a central de gás somada à metade do 

diâmetro do cilindro de gás. A distância vertical, 

para a análise esférica, foi tomada como a própria 

altura do pilar, enquanto para a análise semiesférica, 

foi considerada a altura do pilar somada ao desnível 

imposto pelo talude. A distância (R) entre o ponto de 

detonação e o ponto de análise é, portanto, a 

hipotenusa do triângulo retângulo formado entre as 

distâncias horizontal e vertical, como esquematizado 

na Figura 6. 

 
Figura 6. Distância entre o ponto de detonação e o ponto 

de análise 

 
Fonte: Acervo próprio (2017) 
 

Em ambos os casos (esférico e semiesférico), a 

massa equivalente em TNT foi calculada segundo a 

Eq. (2). Em uma análise mais conservadora, 

considerou-se que a massa total de gás liquefeito de 

petróleo no recipiente cilíndrico (190 quilogramas) 

contribuirá para a formação da nuvem de vapor, com 

eficiência da explosão de 10%. O calor de 

combustão adotado para o hidrocarboneto foi 46 

MJ/kg, em comparação à 4,56 MJ/kg do TNT. 

Sendo assim, obteve-se como resultado uma massa 

equivalente de 191,67 quilogramas de TNT. A 

distância em escala (Z), por sua vez, foi calculada de 

acordo com a Eq. (3). As situações descritas são 

apresentadas na Tab. 1. 

 

Tabela 1. Parâmetros utilizados para as análises 

Parâmetro Análise 

esférica 

Análise 

semiesférica 

Distância horizontal (m) 5,50 5,50 

Distância vertical (m) 3,26 4,42 

R (m) 6,39 7,06 

Z (m kg -1/3) 1,10890 1,22379 
Org.: Autoria própria (2017) 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos 

pela análise das ondas de choque semiesféricas e 

esféricas, respectivamente, a partir de diferentes 

formulações matemáticas. 

 

5.1. Onda de choque semiesférica  

 

O cálculo do pico de pressão para a onda de 

choque semiesférica através da metodologia de 

Newmark e Hansen foi realizada mediante aplicação 

da Eq. (5), obtendo-se um pico de pressão de 

587371,97 Pa. Por outro lado, a metodologia de 

Kingery-Bulmash, que consiste na aplicação da 

distância Z da Tab. 1 em uma interpolação assistida 

pelo programa computacional DPlot®, forneceu um 

pico de pressão é 874143,18 Pa.  

 

5.2. Onda de choque esférica  

 

O cálculo do pico de pressão para onda de 

choque esférica através da metodologia de Brode foi 

realizada mediante Eq. (4), resultando em 

633366,23 Pa. Já este cálculo, feito através da 
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metodologia de Mills, foi realizado mediante 

utilização da Eq. (6), obtendo-se 1304203,27 Pa para 

o pico de pressão. Por fim, a distância Z da Tab. 1 

aplicada ao método de Kingery-Bulmash em uma 

interpolação assistida pelo programa computacional 

DPlot® retornou um pico de pressão de 

741616,24 Pa. 

 

5.3. Análise comparativa entre os picos de 

pressão obtidos  

 

Os resultados obtidos para o pico de pressão 

incidente para as ondas de choque semiesférica e 

esférica considerando as metodologias de Newmark 

e Hansen, Brode, Mills e Kingery-Bulmash são 

apresentados na Tab. 2. 

 

Tabela 2. Resultados obtidos para o pico de pressão 

Análise 

considerada 

Metodologia 

adotada 

Pico de 

pressão 

(kPa) 

Onda 

semiesférica 

Newmark e 

Hansen 
587,371 

Kingery-

Bulmash 
874,143 

Onda esférica 

Brode 623,366 

Mills 1304,203 

Kingery-

Bulmash 
741,616 

Org.: Autoria própria (2017) 

 

Ao analisar os resultados obtidos para a onda de 

choque semiesférica, observa-se que o procedimento 

de Kingery-Bulmash apresenta uma diferença de 

286,772 kPa em relação à metodologia de Newmark 

e Hansen, o que resulta em uma pressão 48,82% 

maior. Dessa forma, verifica-se que a metodologia 

de Kingery-Bulmash resulta em uma análise mais 

conservadora, o que justifica a aceitabilidade desse 

método, pois o procedimento de análise de 

explosões implica na adoção de simplificações para 

aproximação do modelo à realidade.  

Por outro lado, a análise da onda esférica 

confere ao método de Kingery-Bulmash resultados 

intermediários quando comparados aos obtidos pelos 

métodos de Brode e Mills, resultando em uma 

diferença de 118,25 kPa para mais e 562,587 kPa 

para menos, respectivamente, equivalentes a 

pressões incrementos de +15% e – 75,86%. Verifica-

se, dessa forma, que a utilização deste método 

resultará em uma análise que não irá superestimar a 

resposta obtida para o pico de pressão e, portanto, o 

dimensionamento não representará uma situação 

onerosa como aquela resultante do método de Mills. 

Além disso, fornecerá uma margem de segurança em 

relação à metodologia de Brode. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho apresentou diferentes formulações 

matemáticas existentes para a modelagem de 

explosões em ambientes não confinados. A definição 

dos picos de pressão considerou ondas de choque 

semiesféricas e ondas de choque esféricas, sendo 

que a primeira se baseou na metodologia de 

Newmark e Hansen e no relatório técnico de 

Kingery-Bulmash, enquanto a segunda comparou os 

resultados de Brode, Mills e Kingery-Bulmash. Os 

resultados obtidos foram favoráveis à aplicação do 

método de Kingery-Bulmash e justificaram sua 

aceitabilidade na literatura técnico-científica, 

conforme apresentado por Solomos e Karlos (2013). 

Além disso, considerando-se a metodologia de 

Kingery-Bulmash, os estudos realizados mostraram 

que a ondas de choque semiesféricas tendem a 

apresentar maiores picos de pressão quando 

comparados às ondas de choque esféricas, fato que 

foi atribuído ao fenômeno de reflexão da onda de 

choque que ocorre no caso de ondas de choque 

semiesféricas. 

Identifica-se que a temática abordada neste 

trabalho possui vertentes que poderão ser estudadas 

em trabalhos futuros, dentre as quais pode-se citar a 

análise dos picos de pressão para a fase negativa e o 

estudo da reflexão de ondas de choque. 
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Resumo: Este trabalho visa descrever um modelo matemático que demonstre a simulação de um veículo aéreo 
quadrimotor (Drone). Neste contexto é discorrido o conceito de veículos quadrimotores, bem como um modelo 
matemático que impacte influência em seus movimentos e trajetórias. Veículos quadrimotores possuem em sua 
estrutura motores que geram o movimento de seu corpo possibilitando assim que voem. O modelo aqui discutido 
é descrito por conceitos de Euler-lagrange e a segunda lei de Newton. As condições de simulação e trajetórias 
foram desenhadas usando o software de apoio SIMULINK®  

Palavras-chave: Modelagem, Euler-lagrange, Modelo Dinâmico, Sistemas. 

__________________________________________________________________________________ 
 
1. INTRODUÇÃO  

Um modelo matemático é a representação de 
um sistema real em termos matemáticos para poder 
simular o comportamento deste sob diferentes 
condições de aplicação, que podem levar em 
consideração o ambiente ou situações que impactem 
o seu desempenho. A modelagem pode ser aplicada 
por exemplo, num estudo da agricultura, em um 
estudo físico ou mesmo num sistema numérico 
matemático (Barbosa, 2009). 

Modelos podem ter diferentes aspectos 
conforme descreve Barbosa (2009), por exemplo na 
química, devido a suas complexidades os modelos 
são representações com enfoques em propriedades, Já 
na Física o modelo se refere em linhas gerais o 
fenômeno como ele é e como ele acontece. Dentro do 
referido contexto, o presente trabalho visa representar 
a simulação de um veículo quadrimotor não tripulado 
(Drone) baseando-se em Muñoz (2012). 

Nas linhas abaixo é apresentado uma 
introdução sobre o que é um veículo quadrimotor. 
Após isso uma breve apresentação do modelo, e 
então, uma análise gráfica de simulações realizadas 
no modelo Matemático. 

 

2. VEÍCULO QUADRIMOTOR  
 

Um veículo quadrimotor (Drone) trata-se de um 
tipo de objeto com quatro motores, onde os motores 
que são adjacentes e giram em sentido contrário. As 

forças exercidas por suas hélices são perpendiculares 
ao plano dos motores, no centro do veículo encontra-
se o seu centro de massa, sua vantagem em relação a 
um helicóptero convencional está relacionada a sua 
simetria, tanto na sua construção como em sua 
robustez e fácil manutenção. O Drone é controlado a 
partir da variação das quatro velocidades dos quatro 
motores (angulares), a força produzida por cada 
motor é igual ao quadrado de suas velocidades ( =

), vale ressaltar que que o motor só pode girar 
numa direção fixa, onde as forças sempre são 
positivas, conforme descreve a Fig. 1. 

 
Figura 1. Forças e momentos do helicóptero 

quadrimotor 

 
Muñoz (2012) 
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3. METODOLOGIA  
 
3.1. Modelo Matemático 
 

Muñoz (2012) utilizou da equação de Euler-
Lagrange descrevendo o comportamento em um 
sistema dinâmico com relação às suas coordenadas 
generalizadas, sejam ,…,  as coordenadas 
generalizadas que demonstram um sistema dinâmico. 
Seja T a energia total cinéticas e U a energia total 
potencial, armazenadas no sistema dinâmico, a 
equação Lagrangeano é definida como mostra a 
equação (1) e (2), onde a energia cinética e potencial 
é função das coordenadas generalizadas e suas 
derivadas temporais. , é a força generalizada 
correspondente a cada coordenada generalizada . 

 
 

( , ) = −                                                            (1) 
 
 

− =                                                (2) 

 
 

Observando a equação (2) é possível 
encontrar seis graus de liberdade, os mesmos são 
representados em coordenadas generalizadas 
conforme a equação (3): 
 
 

( , η) = (x, y, z, ψ, θ, ϕ) ϵ                                   (3) 
 
 
Note que =( , ,z) ϵ R , é a posição do 

centro de massa do quadrimotor relativo ao eixo de 
referência,  η =( ψ, θ, ϕ) ϵ R , é um tensor de inércia 
em função dos três ângulos de Euler, ψ é ângulo yaw 
(guinada), xϕ é ângulo pitch (arfagem), θ é ângulo 
roll (rolagem).  

O quadrimotor tem com relação a seus eixos 
um movimento de rotação, e em relação a sua posição 
um movimento de translação, então baseados na 
equação (1) a equação Lagrangeano para o sistema 
quadrimotor é representado na equação (4):  

 
L (q, q)  = T + T − U                                      (4) 

 
Então, = 12   , é a energia 

cinética translacional, =12 , é a energia 
cinética rotacional  e = , é a energia potencial 
do veículo. Sendo z a altura do veículo, m a massa do 
quadrimotor, ω velocidade angular,  é a matriz de 
inércia e , é a aceleração da gravidade. Então a 
equação de Lagrange é definida como mostra a 
equação (5):  
 

 ( , ) = 12   + 12 −             (5) 
 
Como as energias potenciais e cinéticas são 

funções das coordenadas generalizadas e suas 
derivadas temporais da equação Lagrangeano é 
também função das mesmas, podemos substituir a 
equação Lagrangeano nas equações de movimento do 
sistema dinâmico:  
 

− =                                            (6) 

 
=MRF na forma de translação para cada 

uma das componentes (X,Y,Z); 
Dividindo a equação (6) com as coordenadas  e , 
dentro da equação Lagrangeano definida em função 
da energia cinética translacional e energia cinética 
rotacional, obtemos as representações nas equações 
(7) e (8).  
 

γ
−

γ
=                                  (7) 

 
 

η
−

η
=                                      (8) 

 
A orientação de um corpo rígido pode ser 

representada a partir da orientação relativa dos 
sistemas de coordenadas onde por elas, existem doze 
combinações possíveis. As mais populares são as 
rotações em relação aos eixos Z-X-Z (Ângulos de 
Euler) conhecidos em modelagem de máquinas e 
astronomia, as rotações sobre os eixos Z-Y-Z 
conhecidos em mecânica quântica e as rotações nos 
eixos Z-Y-X conhecidos em mecânica de voos. A 
última convenção é a mais utilizada para aplicações 
de engenheira aeroespacial e é chamada como os 
ângulos de Tait-Bryan. Os ângulos de Tait-Bryan são 
formados por três ângulos utilizados para descrever a 
rotação geral no espaço Euclidiano tridimensional, 
através de três rotações sucessivas em torno dos eixos 
do sistema no qual ficam definidos. Assim, os 
ângulos de Tait-Bryan descrevem a orientação do 
Drone como mostra a equação (9). 
 
 

= MRψMRθMRϕ                                             (9) 
 
 

 pode então ser multiplicada com as 
rotações nos ângulos de Tait-Bryan. A ordem da 
multiplicação da matriz de rotação vai corresponder à 
ordem da transformação. A matriz de rotação 
corresponde para cada eixo em função dos ângulos de 
Tait-Bryan representada na equação (10):  
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=
cos ψ cos θ cosψ θ sen ϕ cosψ θ cos ϕ +  senψ  sen ϕ
sen ψ cos θ senψ θ sen ϕ senψ θ cos ϕ +  cosψ  sen ϕ

−sen θ cosθ  sen ϕ  cosθ  cos ϕ
      (10)   

 
A partir da matriz de rotação, a solução geral 

do sistema em função da equação de Euler- Lagrange 
na equação (7) pode ser dada por: 
 

= ( , , ) + ( )                                   (11) 
 
 

Onde , é a força resultante aplicada no 
centro do quadrimotor necessário para gerar o 
movimento do veículo. O movimento de decolar e 
pousar do quadrimotor depende de uma força  que 
representa a entrada de controle principal em função 
do eixo Z. A sustentação é a força perpendicular da 
velocidade que mantém um corpo em voo, e é 
proporcional ao quadrado das suas velocidades 
angulares, conhecida como força de sustentação, 
representada na equação (12). 

 

=
0
0                                                                        (12) 

 
Onde: 

LT = kω   
 
 

A equação (12) representa a força para o 
sistema ótimo, onde os motores têm as mesmas 
constantes e velocidades. No caso real, isso não 
acontece pelas variações das forças geradas pelos 
motores apresentadas no sistema, às quais podem ser 
ocasionadas por constantes diferentes ou velocidades 
angulares que rodam com diferentes revoluções. 
Substituindo as equações (10) e (12) na tem-se a 
equação (13). 
 

=
(cos ψ sen θ ϕ) + senψsenϕ)
(sen ψ sen θ ϕ) − cosψsenϕ)

(cos θ ϕ) − mg)
     (13) 

 
A equação (13) mostra o modelo do sistema 

físico para cada eixo o qual será trabalhado de forma 
independente para gerar as trajetórias. Fazendo a 
solução da equação (8), podemos obter os momentos 
generalizados em função dos ângulos de Euler do 
movimento de voo do Drone.  

 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 Considerando o modelo acima, 
pesquisadores estadunidenses desenvolveram um 
ARDrone Simulink Kit para executar simulações do 
voo do de um Drone. A Ferramenta está 

implementada no Matlab® através do Add-on 
SIMULINK, onde dele é possível observar o 
comportamento das hélices do veiculo quadrimotor 
bem como o comportamento da equação de Newton-
Euler. 
 No ARDrone foram executas simulações 
simples para obter o comportamento angular de cada 
hélice. As Coordenadas base foram atribuídas 
conforme o Add-on estabelece e foram elas em 
ângulos degredianos de [-1, 1] para velocidade 
vertical, ângulo de rotação, ângulo de aclive. A Fig. 2 
mostra o comportamento da trajetória física em 
função do ângulo de Euler. 

 
Figura 2. Comportamento da trajetória física em 

função de Euler 

 
Dos autores (2017) 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Este artigo apresentou a modelo físico de um veículo 
quadrimotor não tripulado, bem como todas suas 
equações que nos permite analisar o comportamento 
da trajetória do Veículo. O ARDrone desenvolvido 
por Sanabria e Mosterman (2013) é uma ferramenta 
poderosa capaz de simular o comportamento do 
modelo, como também integrar um Drone em seu 
sistema e gerar análises de comportamento. Trabalhos 
futuros capazes de analisar o comportamento de 
veículos através do ARDrone para validar o modelo 
proposto podem ser considerados. 
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RESUMO: É de fundamental importância, no amplo setor industrial e comercial, situações onde a Temperatura 

Ambiente, a qual estão inseridos os Processos, seja controlada; Como exemplo, podem-se citar a temperatura de 

uma caldeira, de cubas eletrolíticas, da água em processos químicos e domésticos, no interior de uma sala, entre 

outras diversas aplicações. A técnica de Controle utilizada para controlar essa Temperatura, determina o tipo de 

controlador, juntamente com os sensores utilizados para fazer a leitura da Temperatura e os atuadores para a 

modificarem no ambiente, determinam o Custo do Processo de Controle. Quanto mais crítico o Processo maior a 

precisão, resultando em Processos com elevados Custos. Esse fato, exige que sejam feitos Estudos, sobre como 

pode-se variar a Temperatura a fim de efetuar uma escolha da técnica que resultará em menor gasto, mantendo-

a na faixa em que o Processo exige. Nesse contexto é que se realizou nesse trabalho, um monitoramento de 

Temperatura, com o auxílio de uma placa de Arduíno, de um sensor de Temperatura (LM35) e do software 

LabVIEW. O Arduíno é um dispositivo com licenças de hardware e software abertas, baseado em um 

microcontrolador com baixo poder de processamento, muito utilizado como plataforma Educativa e Artística, 

para computações de controle e interface com outros dispositivos. 

 

 

Palavras Chaves: Arduíno. Controle de temperatura. LabVIEW. LM35. Interface. 

 

 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Para controlar a variação de Temperatura, 

escolheu-se trabalhar com o microcontrolador 

Arduino (BANZI, et al., 2006) que além de ter baixo 

custo e ser bastante compacto, tem muitas 

informações disponíveis na Literatura e uma grande 

disponibilidade de bibliotecas com funções já 

implementadas para sesnores, tais como por exemplo 

o LM35 (sensor de Temperatura), o que facilita a sua 

programação, assim como a disponibilidade 

comercial de acessórios que podem ser facilmente 

acoplados ao sistema, principalmente os chamados 

Shields. 

O Arduíno se configura como uma plataforma 

eletrônica open source que utiliza um 

microcontrolador ATMega328, da Atmel, de 8 bits, 
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com 32k de memória flash, 32 registradores e 6 

conversores Analógico-Digital. 

Ele possui uma linguagem própria, baseada em 

C++ (chamada Arduíno IDE) com amplo material 

disponível. 

O Arduíno tem portas de comunicação para sinais 

analógicos (6 pinos) e digitais (14 pinos) e opera com 

tensão de cerca de 5V. 

Na Figura 1(a) e na Figura 1(b), são mostrados 

exemplos de um Arduíno UNO e de uma shield, 

respectivamente. 

Figura 1(a). Placa de Arduíno UNO 

 
Fonte: www.arduino.cc  

 

Figura 1(b). Placa ou Shiled 

 
Fonte: www.arduino.cc  

 

Os Shields são placas que podem ser acopladas ao 

Arduíno, expandindo-se dessa maneira as suas 

capacidades, como por exemplo fazer o Controle de 

Temperatura. O projeto Arduíno suporta oficialmente 

a shield composta com o Circuito Integrado L239D, 

o que permite controlar vários parâmetros, dentre eles 

a Temperatura, a qual é o objetivo desse trabalho. 

Outra vantagem em utilizar esse microcontrolador 

é que além dele permitir o controle da Temperatura 

(sensor LM35), o mesmo poderá também emitir 

pulsos com frequência também passível de ser 

ajustada pelo usuário, de modo a atuar como um 

pulsador para que o tempo “morto” seja efetivamente 

corrigido (ZAHN, G. S. et al., 2013). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Interface LabVIEW versus Arduíno 

 

A prototipação é uma abordagem baseada em uma 

visão evolutiva do desenvolvimento de software, 

afetando o processo como um todo. Envolve a 

produção de versões iniciais-protótipos (análogo a 

maquetes para a arquitetura) – de um sistema futuro 

com o qual é possível realizar verificações e 

experimentos, com o intuito de avaliar algumas de 

suas características antes que o sistema venha 

realmente a ser construído, de forma definitiva. 

Os protótipos também são grandes aliados das 

metodologias ágeis de desenvolvimento. Eles podem 

ser desenvolvidos em diferentes níveis de fidelidade: 

quanto maior ela for, mais o protótipo se assemelhará 

ao resultado requerido. No entanto, um protótipo de 

alta fidelidade leva mais tempo para ser criado ou 

modificado. A escolha do protótipo ideal varia de 

acordo com o nível de entendimento do negócio, a 

complexidade dos requisitos, prazo e orçamento para 

elaboração. 

Para muitos projetos de hardware, o custo da 

prototipação impedia a construção de sistemas 

confiáveis, fazendo com que máquinas fossem 

desenvolvidas e distribuídas com alguns defeitos, 

sendo estes descobertos de forma drástica por 

usuários, resultando em um aumento no custo de 

utilização. 

No contexto de prototipagem eletrônica destaca-

se a grande importância do Arduíno que tem como 

principal finalidade facilitar a prototipagem, 

implementação ou emulação do controle de sistemas 

interativos, a nível doméstico, comercial ou móvel, da 

mesma forma que o CLP controla sistemas de 

funcionamento industriais. Com ele é possível enviar 

ou receber informações de basicamente qualquer 

sistema eletrônico, como identificar a aproximação de 

uma pessoa e variar a intensidade da luz do ambiente 

conforme a sua chegada. Ou abrir as janelas de um 

escritório de acordo com a intensidade da luz do sol e 

temperatura ambiente. 

Os campos de atuação para o controle de sistemas 

são imensos, podendo ter aplicações na área de 

impressão 3D, robótica, engenharia de transportes, 

engenharia agronômica e musical. 

Para auxiliar significativamente a criação e 

desenvolvimento de protótipos em Arduíno foi criado 

pela National Instruments a Interface LabVIEW para 

Arduíno.  

O LabVIEW é um ambiente de desenvolvimento 

abrangente que oferece aos engenheiros e cientistas 

integração com hardware sem precedentes e ampla 

compatibilidade.  
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O LabVIEW inspira seus usuários a resolverem 

problemas, acelerar produtividade, e dá-lhes a 

segurança para inovar continuamente em criar e 

implantar sistemas de medição e controle. 
 

3 OBJETIVOS 

 

Esse estudo desenvolveu-se por meio de um 

estudo de caso prático, além de uma pesquisa 

exploratória, bibliográfica e documental, visando-se: 

 

3.1 Objetivo Geral: 

 

 Fazer-se um monitoramento de Temperatura, 

com o auxílio de uma placa de Arduíno, de um 

sensor de Temperatura LM35 e do software 

LabVIEW; 

 

3.2 Objetivo Específico: 

 

 Estruturar e implementarem-se os procedimentos 

necessários para obter-se uma interface entre o 

Arduíno e o LabVIEW, a fim de monitorarem-se 

os dados adquiridos. 

 

4 MATERIAIS E SOFTWARES USADOS 

 

 

Para este procedimento, foram utilizados os 

seguintes materiais: 

 

4.1 Lista de Materiais: 

 

 01 x Protoboard 840; 

 01 x Cabo USB AB ou Cabo USB - Micro B; 

 01 x Sensor de Temperatura LM35 (possibilita 

a aferição da temperatura real em graus 

Celsius); 

 06 x fios Jumper Premium M/M de 20 cm. 

4.2 Lista de Softwares: 

 

Os softwares usados para a programação e 

simulação, foram os Arduíno 1.8.3 e o LabVIEW 

2017, respectivamente;  

Na figura 2 detalha-se o kit didático Arduíno, o 

qual foi usado nesse projeto de Pesquisa, para a 

realizações dos experimentos e testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Kit Didático Arduíno 

Fonte: www.robocore.net. 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 Circuito eletrônico: 

 

Para a medição da temperatura do ambiente 

utilizamos os seguintes itens: 

 1 Black board robocore; 

 1 Plotoboard; 

 1 sensor de Temperatura LM35; 

 6 jumpers; 

 1 cabo USB. 

 

O circuito eletrônico para a medição da 

temperatura, definiu-se com o layout apresentado na 

Fig. 3: 

 

Fig. 3. Layout do circuito eletrônico para a medição 

da temperatura 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 844



Deve-se ter atenção quanto às posições no sensor 

de Temperatura LM35, no que tange à 

parametrização da tensão, fio terra (GND) e o sinal 

analógico.  

Para tanto, deve-se seguir conforme esmiuçado na 

Fig. 4: 

 

Fig. 4: Caracterização do sensor de Temperatura 

LM35 

Fonte: Autoria própria 

Tendo-se feito todas as verificações quanto aos 

parâmetros e especificações dos componentes, 

montou-se o layout final do circuito eletrônico, em 

vistas à obterem-se os dados, acerca da Temperatura 

e de suas respectivas variações, conforme ilustrado na 

Fig. 5. 

 

Fig. 5: Layout final do circuito eletrônico para as 

aquisições dos dados 

Fonte: Autoria própria 

 

5.2 Programação do Arduíno: 

 

Para este experimento necessitou-se da criação de 

um programa em C++ para ser executado no software 

Arduíno versão 1.8.3. 

Abaixo o programa executado para a leitura da 

voltagem de saída, via porta analógica A0: 

 

//Sensor de temperatura usando o LM35 

const int LM35 = A0; // Define o pino que lera a 

saída do LM35 

float voltagem; // Variável que armazenará a 

temperatura medida 

//Função que será executada uma vez quando ligar 

ou resetar o Arduino 

void setup() { 

Serial.begin(9600); // inicializa a comunicação 

serial 

} 

//Função que será executada continuamente 

void loop() { 

Voltagem=(float(analogRead(LM35))*5/(1023); 

//Serial.print("Temperatura: "); 

Serial.println(voltagem); 

delay(2000); 

} 

 

 

5.3 Programação do LabVIEW: 

 

No LabVIEW foi utilizado o toolkit MakerHub 

para fazer a interface entre LabVIEW e Arduíno. O 

software LabVIEW utilizado é a versão 2017. 

Segue abaixo o circuito com o toolkit utilizado 

para a leitura na porta serial USB COM06, que 

receberá valores de tensão medidos na porta 

analógica A0 e transformará a temperatura em graus 

(°C) através dos seguintes dados descritos no 

datasheet do sensor de Temperatura LM 35: 

 

Especificações: 

LM35: Sensor temperatura com resolução de 1°C 

Escala de Medição: 55 °C até 150 °C. 

Saída de 10mV, a qual equivale a 1°C, portanto: 

150 °C = 1500 mV 

-55 °C = -550 mV 
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A Figura 6, apresenta alguns comportamentos 

esperados do sensor de Temperatura LM35, quando 

submetido à algumas condições de teste. 

 

Figura 6: Características Típicas de Performance do 

LM35 

 
Fonte - http://www.ni.com 

A leitura do LabVIEW para medir as temperaturas 

do ambiente segue as seguintes etapas: 

1) O circuito recebe os dados na porta serial 

COM06, valores esses definidos com a 

voltagem lida na porta analógica AO; 

2) O LabVIEW envia esses dados para toolkit 

maker hub analogic read registra o sinal e 

envia para leitor de voltagem do sistema; 

3) Após leitura da voltagem, o programa utiliza se 

uma constante 100 e um comando que 

multiplica os dados analógicos, obtendo se o 

gráfico e a temperatura do ambiente medido. 

 

A Figura 7, mostra a estruturação dos blocos de 

comando, usadas na programação do LabVIEW: 

Figura 7: Estruturação dos blocos de comando no 

ambiente LabVIEW 

Fonte: Autoria própria 

 

6 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

6.1 Painel de Controle LabVIEW 

 

Após terem-se realizadas todas as etapas, listadas 

anteriormente, pôde-se efetivamente mensurar e 

monitorar a varação de Temperatura, no ambiente de 

simulação do LabVIEW, conforme é apresentado na 

Fig. 8. 

 

Fig. 8: Dados de Saída no ambiente LabVIEW 

 
Fonte: Autoria própria 

7 CONCLUSÃO 

O sistema de medição de Temperatura instantânea 

via LabVIEW, foi possível por meio da interface com 

o LabVIEW, a qual forneceu valores de tensão 

obtidas na porta analógica A0 e armazenadas na porta 

serial COM06.  

Após o armazenamento destes dados, o LabVIEW 

por meio de uma constante e de um comando 

matemático multiplicador transforma os valores de 

tensão em Temperatura, seguindo-se para tanto uma 

equivalência de 1°C = a 10mV. 

Com base no exposto anteriormente, pode-se c 

afirmar que o experimento foi bem-sucedido. 

Observou-se também que a técnica de controle 

utilizada para controlar essa temperatura determinou 

o tipo de controlador, juntamente com o sensor 

utilizado para fazer a leitura da temperatura 
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Resumo: Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) foram inseridas no Sistema Único de 

Saúde (SUS) com objetivo de atender os indivíduos de maneira integral quanto à prevenção de doenças e 

promoção da saúde. Muitos são os motivos pelos quais essas práticas foram inseridas nos serviços de saúde, 

como: o aumento de doenças crônicas; a diminuição dos gastos com a saúde; a insatisfação do paciente com o 

serviço de saúde; o aumento do interesse pelo holístico; e outros. Objetivo: Analisar o conhecimento e os 

motivos da utilização das PIC pelos enfermeiros que trabalham na atenção primária em saúde (APS) de um 

município do sudeste do estado de Goiás. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com 

abordagem qualitativa, realizado com dez enfermeiras atuantes nas UBS e ESF do município de Catalão - GO, 

entre os meses de agosto a dezembro de 2015. A coleta dos dados foi realizada por meio de uma entrevista, 

através de um questionário semiestruturado. Já a análise de conteúdo temático, foi utilizada a proposta por 

Bardin. Resultados e discussão: Dos dez sujeitos participantes do estudo houve predominância do sexo 

feminino, com média de 32,7 anos de idade e 9,6 anos de tempo de formação. Os principais motivos para a sua 

utilização foi devido à indicação de familiares, amigos ou da comunidade. Considerações finais: As enfermeiras 

participantes demonstraram conhecer algumas PIC, porém percebe-se o quanto a enfermagem necessita de 

informações sobre sua utilização, benefícios e da política que instituiu essas práticas na APS. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Terapias Complementares. Integralidade em Saúde 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

No dia 3 de maio do ano de 2006 foi aprovada a 

Portaria nº. 971/2006, que regulamenta através do 

Conselho Nacional de Saúde a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), 

que instituiu as Práticas Integrativas e 

Complementares (PIC) no Sistema Único de Saúde 

(SUS), como por exemplo, a acupuntura, fitoterapia, 

plantas medicinais, homeopatia, termalismo e 

crenoterapia (GONTIJO; NUNES, 2017). 

As PIC foram inseridas no contexto atual do 

SUS com intuito de atender os usuários de forma 

integral no que se refere à profilaxia e também 

tratamento de doenças. A abordagem deve ter como 

foco o estilo de vida do indivíduo, seu emocional, 

suas relações interpessoais e sociais e seu 

envolvimento com a natureza e o meio que está 

inserido (VARELA; AZEVEDO, 2014). 

O Ministério da Saúde, recentemente, publicou a 

Portaria n° 849/2017, de 27 de março de 2017, que 

incluiu outras PIC nos serviços de saúde pública, 

ampliando cada vez mais o acesso a população, 

como a arteterapia, ayurveda, biodança, dança 

circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, 

osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, 

shantala, terapia comunitária integrativa e yoga 

(BRASIL, 2017). 

Quando as PIC são utilizadas e inseridas no 

atendimento direto ao paciente, nos deparamos com 

a inversão do paradigma entre doença e saúde, além 

do empoderamento para o autocuidado e da redução 

de dependência relacionada à medicalização e 

impessoalidade no serviço (NASCIMENTO; 

OLIVEIRA, 2016). 

Muitos foram os motivos elencados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para a 

inserção dessas práticas nos serviços de saúde como: 

o aumento das taxas de doenças crônicas; a 

diminuição dos gastos financeiros com a saúde; a 

insatisfação do paciente com o serviço de saúde 

oferecido; o aumento do interesse em relação ao 

cuidado holístico; e o aumento da qualidade de vida 

aos indivíduos que possuem diagnósticos de doenças 

incuráveis (CONTATORE et al, 2015).  

Diante disso, despertou-se o interesse em 

analisar o conhecimento e os motivos da utilização 

das PIC pelos enfermeiros que trabalham na atenção 

primária em saúde (APS) de um município do 

sudeste do estado de Goiás. 
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2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório 

com abordagem qualitativa, realizado com dez 

enfermeiras atuantes nas UBS e ESF do município 

de Catalão - GO, entre os meses de agosto a 

dezembro de 2015. O município conta com 

aproximadamente 98.737 habitantes e no ano de 

2015 possuía 11 equipes de Estratégia Saúde da 

Família (ESF) com cobertura de 42,16% da 

população. Os critérios de inclusão foram: 

enfermeiros que aceitaram participar da pesquisa, 

com mais de 18 anos e trabalhar nas unidades de 

ESF por um período superior a 6 (seis) meses. 

A coleta dos dados foi realizada por meio de 

uma entrevista previamente agendada, com um 

questionário semiestruturado contendo questões 

norteadoras do estudo. 

Foi realizada análise de conteúdo temática 

proposta por Bardin (2011). Segundo este autor,  na 

análise temática, se buscará os núcleos de sentido 

que compõem a comunicação, cuja frequência teve 

sentido para o objeto analítico visado.  

Para a teorização e análise dos dados foi 

utilizada a PNPIC do MS (BRASIL, 2014). Os 

aspectos éticos foram respeitados, de acordo com a 

resolução 466/12 do Ministério da Saúde, assim a 

pesquisa obteve parecer favorável do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

com o nº 1.064.655/2015. Para preservar o 

anonimato, os participantes foram identificados por 

codinomes de flores típicas do cerrado: Turnera, Ipê, 

Polygala, Caliandra do cerrado, Juá, Lavoisiera, 

Orquídea, Flamboyant, Urtiga e Lobeira. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Dos dez (10) sujeitos participantes do estudo 

houve predominância do sexo feminino (100%), 

destas, 70% se declaram pardas, 20% se declaram 

brancas e 10% se declaram negras. Com média de 

32,7 anos de idade e 9,6 anos de tempo de formação. 

Quanto à religião, 70% relatam ser católicas, 20% 

evangélicas e 10% outra. 

As enfermeiras relataram conhecer algumas PIC 

como a acupuntura, fitoterapia, yoga, cromoterapia, 

shiatsu e Do-In, sendo a acupuntura a mais 

mencionada. 

As terapias complementares estão inseridas na 

sociedade como patrimônio cultural coletivo, 

podendo ser modificadas de acordo com a cultura, 

religião, espiritualidade e ambiente em que o 

individuo se encontra. Elas fazem parte de uma 

abordagem integralizada e natural do processo saúde 

e doença (SILVA; LIMA; BASTOS, 2015). 

Quanto se trata dos conhecimentos relacionados 

a essas práticas, geralmente são adquiridos por meio 

da experiência pessoal e familiar (GONTIJO; 

NUNES, 2017). Torna-se evidente essa afirmação 

por meio das seguintes falas: 

 

 “Eu nunca fiz, mas eu conheço familiares 

que utilizam ou utilizaram a yoga por algum tempo e 

disseram que foi muito bom” (Lobeira). 

 

“Então tem um pessoal aqui da 

comunidade mesmo que vem e relatam que fazem 

uso de algumas dessas práticas, e também algumas 

pessoas da minha família” (Flamboyant). 

 

Há um reconhecimento acadêmico, social e 

institucional sobre o uso dessas práticas, o que 

ressalta o trabalho simultâneo entre a biomedicina e 

outras formas de cuidado dentro de um contexto 

cultural complexo (THIAGO; TESSER, 2011). 

A prática do cuidado na área de enfermagem 

evidencia a manutenção dos cuidados culturais 

alegados pelo paciente, juntamente com o 

conhecimento cientifico do profissional de saúde, 

através de diálogo e estabelecimento de vínculo 

entre os mesmos (SILVA et al, 2014). 

As PIC possuem inúmeros benefícios no 

tratamento e prevenção de muitas doenças. Além 

disso, as mesmas são caracterizadas por realizarem 

intervenções terapêuticas de maneira não invasivas, 

não provocarem efeitos colaterais prejudiciais à 

saúde e promover equilíbrio em nível físico, mental 

e emocional (SILVA; LIMA; BASTOS, 2015). 

Podemos observar tal conhecimento na fala da 

seguinte participante: 

 

 “Conheço algumas pessoas que fazem uso de 

acupuntura e de tratamento fitoterápicos, essas são 

as práticas mais comuns. Às vezes pra dormir, pra 

ansiedade isso o fitoterápico, agora a acupuntura 

mais pra algum problema locomotor” (Ipê). 

 

As PIC estão pautadas em eficácia comprovada 

que completam demais tratamentos medicamentosos 

ou que utilizam intervenções invasivas. As mesmas 

respeitam a individualidade e singularidade de cada 

paciente, onde o profissional qualificado realiza 

técnicas de maneira segura, responsável e com 

profissionalismo (SILVA; LIMA; BASTOS, 2015). 

Devido à política de implementação e oferta das 

PIC no SUS, as pessoas podem alcançar a 

possibilidade de escolher a forma como querem ser 

tratadas. A utilização dessas práticas baseia-se em 

escolhas culturais e terapêuticas que apontam para 

mudanças nas representações atuais de saúde, 

doença, tratamento e cura, além de melhorar a 

qualidade de vida das mesmas. A utilização das 

práticas ampliam as possibilidades terapêuticas, 

pois, avaliam-se todas as necessidades de saúde do 

indivíduo o que contribui significamente na 

qualidade de vida dos mesmos (MONTEIRO, 2012). 
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A autonomia de escolha do tratamento 

utilizando as PIC, seja por experiência própria, 

questão cultural e de vida, fica evidente no relato a 

seguir: 

 

 “Hoje não mais, mas eu já fiz. O meu filho 

fez, eu falo mesmo pela experiência de vida. O meu 

filho fez cromoterapia, shiatsu, do-in, acupuntura, 

tudo isso” (Orquídea). 

 

A PNPIC contribuiu para o fortalecimento dos 

princípios fundamentais do SUS, dando uma maior 

visibilidade a essas práticas, mas, mesmo antes da 

publicação da portaria que consolida a utilização das 

mesmas no SUS, estas já eram procuradas e 

utilizadas por várias pessoas, por proporcionar um 

olhar integral e diferenciado aos usuários dos 

serviços, sempre preservando a singularidade, 

crenças e cultura de cada um (MONTEIRO, 2012). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

As enfermeiras participantes deste estudo 

demonstraram conhecer algumas PIC, como por 

exemplo, a acupuntura, fitoterapia, yoga, shiatsu e 

Do-In, sendo a acupuntura a prática mais referida. 

De acordo com os resultados os principais 

motivos para a utilização das PIC foram devido a 

indicação de familiares, amigos ou da comunidade 

que já fizeram uso e referem terem obtido resultados 

positivos, e pela própria experiência individual, 

devido as suas crenças e culturas. 

Percebe-se o quanto os profissionais de 

enfermagem necessitam de informações sobre as 

PIC, sua utilização, benefícios, além das 

regulamentações do conselho profissional e do MS 

que autorizam e incentivam a utilização das mesmas 

na APS e em outros níveis de atenção. 

As PIC são tecnologias leves, de alta eficácia e 

segurança que estimulam a prevenção de agravos, 

promoção e recuperação da saúde, além de serem de 

baixo custo e fácil utilização. Elas representam nos 

dias de hoje uma potente ferramenta para a 

assistência integral, empoderamento e autocuidado. 
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Resumo: O estudo aqui apresentado deriva de pesquisas desenvolvidas no projeto “Em busca da memória 

perdida: estudos sobre a escravidão em Goiás” coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria Helena de Paula, 

especificamente o trabalho “Museu virtual da escravidão negra em Goiás: contribuições” (PIBITI/CNPq). 

Sabe-se que, durante 388 anos, o Brasil reproduziu um sistema escravocrata, ocorrido, também, em outros 

países ao redor do mundo. Memórias desse passado podem ser encontradas em diversos documentos 

manuscritos seculares, sejam de natureza cartorial, judiciária ou eclesiástica, os quais referem-se aos negros 

escravos e seus descendentes que aqui viveram. Incentivados pela vasta gama de documentos localizados no 

estado de Goiás, desenvolvemos um acervo virtual, intitulado Museu Virtual da Escravidão Negra em Goiás, 

com o intuito de arquivar e publicizar virtualmente parte desse rico material linguístico e histórico de nosso 

país. Objetivando alçar o proposto, selecionamos 28 (vinte e oito) manuscritos das cidades goianas de 

Catalão, Jataí, Luziânia (Santa Luzia) e Silvânia (Bonfim), de diferentes tipologias textuais (BELLOTTO, 

2012).  Em seguida, realizamos a edição (ou revisão) das edições semidiplomáticas dos manuscritos em 

questão, seguindo o rigor dos aspectos filológicos (SPINA, 1977) e as normas e técnicas de leitura e edição de 

manuscritos, consoante Megale e Toledo Neto (2005). Posteriormente, elaboramos ementas correspondentes a 

cada um dos documentos, adaptando o modelo proposto por Xavier (2012). Desta forma, tencionamos 

preservar, digitalmente, memórias do Brasil, acerca de sua língua, cultura e história. 

 

Palavras-chave: Escravidão em Goiás. Manuscritos. Museu Virtual.  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. PALAVRAS INICIAIS  
 

O presente trabalho surgiu do diálogo entre 

diversas pesquisas desenvolvidas no projeto “Em 

busca da memória perdida: estudos sobre a 

escravidão em Goiás” coordenado pela Prof.ª Dr.ª 

Maria Helena de Paula, especificamente os trabalhos 

“Desenvolvimento de website para arquivo e 

disponibilização de manuscritos sobre a escravidão 

negra em Goiás”, realizado pelo aluno Rafael 

Gomes Rodrigues, estudante do curso de Ciência da 

Computação, da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Catalão (2014/2015), e “Museu virtual da 

escravidão negra em Goiás: contribuições”, no 

âmbito do PIBITI/CNPq (2016/2017). 

Motivadas pela diversidade de documentos 

manuscritos encontrados no estado de Goiás, 

oriundos do período escravocrata que vigorou no 

Brasil entre os séculos XVI e XIX e que se referem 

aos negros e seus descendentes que nessa região 

viveram, intentamos elaborar um museu virtual, 

intitulado Museu Virtual da Escravidão Negra em 

Goiás (MUVEN), na forma de um website, ainda em 

fase de protótipo de trabalho. A finalidade do site 

pauta-se em disponibilizar, de maneira virtual, uma 

parte desses manuscritos, por meio de imagens 

digitalizadas em fac-símile e suas edições 

semidiplomáticas em formato PDF. 

Após a elaboração da plataforma a qual 

hospedará o MUVEN, desenvolvida pelo 

pesquisador retrocitado Rafael Gomes Rodrigues, 

dedicamo-nos a alimentar o website com novos 

documentos, anexados da seguinte maneira: imagens 

digitalizadas em fac-símile, edições 

semidiplomáticas em formato PDF e ementas que 

caracterizam resumidamente cada manuscrito. 

Para tanto, selecionamos 28 (vinte e oito) 

manuscritos, dentre uma vasta gama de arquivos 

constantes nos acervos digitais dos projetos 

“Formação de corpora escritos de Goiás – leitura e 

edição de documentos” e “Em busca da memória 

perdida: estudos sobre a escravidão em Goiás”, que 

vêm sendo constituídos desde 2007 e são parte do 

acervo digital do Laboratório de Estudos do Léxico, 

Filologia e Sociolinguística (LALEFIL), da Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística da 

Regional Catalão. 

Optamos por trabalhar, inicialmente, com 

documentos oriundos de diferentes cidades goianas 

– a saber: Catalão, Jataí, Luziânia (Santa Luzia) e 

Silvânia (Bonfim) – e tipologias distintas, os quais 

foram: registro de batizado; registro de óbito; 

escrituras públicas de compra, venda, doação, 
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hipoteca ou troca de escravo; registro, carta ou 

escritura de liberdade; auto de partilha e 

compromisso da Irmandade de Pretos, classificados 

a partir dos conceitos expostos na obra “Como fazer 

análise diplomática e análise tipológica de 

documento de arquivo”,  de Bellotto (2002). 

Após a seleção dos manuscritos que 

compuseram o corpus deste trabalho, realizamos a 

edição ou revisão das edições semidiplomáticas de 

cada um deles, seguindo o rigor dos aspectos 

filológicos (SPINA, 1977) e as normas e técnicas de 

leitura e edição de manuscritos, conforme se postula 

em Megale e Toledo Neto (2005). Em seguida, 

elaboramos ementas correspondentes a cada um dos 

documentos, adaptando o modelo proposto por 

Xavier (2012).  

Ao nos empenharmos em realizar o exposto, 

atendemos a duas das três funções filológicas, 

propostas por Spina (1977). As edições 

semidiplomáticas dos documentos manuscritos que 

compõem nosso corpus atendem à função 

substantiva, que visa à restituição do texto a sua 

forma genuína, para sua publicação. Ao resgatar 

importantes aspectos da história e da cultura do 

Brasil no período escravocrata, servimo-nos da 

função transcendente, posto que “[...] o texto deixa 

de ser um fim em si mesmo da tarefa filológica, para 

se transformar num instrumento que permite ao 

filólogo reconstituir a vida espiritual de um povo ou 

de uma comunidade em determinada época.” 

(SPINA, 1977, p. 77). 

 

2. O MUSEU VIRTUAL: ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS  
 

O website, elaborado para hospedar o MUVEN, 

possui dois diferentes níveis de acesso: um para 

visitante e outro para administradores. Para entradas 

como visitante, é necessário que o usuário faça um 

cadastro, preenchendo os dados: nome, e-mail, 

faculdade/universidade de origem, cidade e estado, 

além de responder a pergunta “Por que solicito 

acesso aos documentos?”. O visitante também criará 

um nome de usuário e senha próprios.  

Ao coletar essas informações, objetivamos criar 

um banco de dados de usuários. Ademais, os 

administradores poderão visualizar a frequência das 

visitas, identificando usuários constantes. A partir 

disso, intentamos desenvolver novos projetos, em 

parceria com grupos de pesquisa (d)e outras 

universidades.  

Ao ter seu cadastro validado, torna-se possível 

ao visitante visualizar e fazer download dos 

documentos que estejam disponíveis no site. O 

arquivo contém a edição em fac-símile, edição 

semidiplomática e ementa correspondentes ao 

documento. 

O segundo nível de acesso é permitido apenas 

aos administradores que, além de visualizar e fazer 

download dos documentos disponíveis, possuem 

permissão para inserir novos arquivos no banco de 

dados do acervo virtual e verificar os cadastros de 

visitantes, com autorização para excluí-los quando 

necessário.   

 

3. AS NOVAS INSERÇÕES  
 

Conforme apresentado na introdução deste 

trabalho, nosso objetivo principal consistiu em 

alimentar o website, no qual hospeda-se o MUVEN, 

com novos documentos manuscritos, referentes à 

escravidão negra em Catalão e demais cidades 

goianas, por meio de imagens digitalizadas em fac-

símile e edições semidiplomáticas em formato PDF. 

A fim de cumprirmos o proposto, selecionamos 

28 (vinte e oito) manuscritos, constantes do acervo 

digital do Laboratório de Estudos do Léxico, 

Filologia e Sociolinguística (LALEFIL), da Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística da 

Regional Catalão.  

Tendo em vista a grande quantidade de 

manuscritos presentes no acervo, optamos por 

trabalhar, incialmente, com a diversidade, tanto das 

tipologias textuais quanto das cidades em que os 

documentos foram exarados. Assim, integram nosso 

corpus documentos oriundos de Catalão, Jataí, 

Luziânia (Santa Luzia) e Silvânia (Bonfim), cidades 

do estado de Goiás, e tipologias distintas, a saber: 

registro de batizado; registro de óbito; escrituras 

públicas de compra, venda, doação, hipoteca ou 

troca de escravo; registro, carta ou escritura de 

liberdade; auto de partilha, documento de desobriga 

e compromisso da Irmandade de Pretos. 

Após selecionar os manuscritos, obtivemos a 

seguinte tabela: 

 

Tabela 1 - Documentos selecionados. 

Tipo de documento Ano 

01-03 Registro de batizado de escravo  1838 

04-05 Registro de batizado de escravo 1871 

06-07 Registro de óbito de escravo 1814 

08 Escritura de compra de escravo 1864 

09 Escritura de venda de escravo 1861 

10 Escritura de venda de escravo 1864 

11 Escritura de doação de escravo 1864 

12 Escritura de doação de escravo 1865 

13 Escritura de hipoteca de escravo 1861 

14 Escritura de hipoteca de escravo 1864 

15 Escritura de troca de escravo 1867 

16 Escritura de troca de escravo 1873 

17 Carta de liberdade gratuita 1864 

18 Carta de liberdade gratuita 1864 

19 Carta de liberdade onerosa 1863 

20 Carta de liberdade onerosa 1873 
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21 Carta de liberdade condicionada 1875 

22 Carta de liberdade condicionada 1866 

23-24 
Documento de desobriga de 

escravo 
1772 

25 Auto de Partilha de escravo 1824 

26 Auto de Partilha de escravo 1880 

27 
Compromisso da Irmandade de 

Pretos 
1751 

28 
Compromisso da Irmandade de 

Pretos 
1767 

Org. Amorim e Paula (2017). 

 

Em seguida, realizamos a edição ou a revisão 

das edições semidiplomáticas de cada um dos 

documentos, seguindo o rigor dos aspectos 

filológicos, propostos por Spina (1977) e as normas 

e técnicas de leitura e edição de manuscritos, 

publicadas por Megale e Toledo Neto (2005). 

Algumas dessas normas determinam que a 

edição deve preservar o estado da língua no período 

em que se encontra; desenvolver abreviaturas, 

alfabéticas ou não, marcando em itálico as letras 

omitidas, respeitando sempre que possível a grafia 

do manuscrito; não separar palavras que venham 

escritas juntas; manter pontuação, acentuação e 

representar maiúsculas e minúsculas como no 

original; marcar como [ilegível] trechos deteriorados 

do documento; determinar mudança de fólio com 

seu respectivo número, dentre duas barras verticais 

||; sublinhar assinaturas simples e indicar entre 

colchetes sinais públicos, entre outras. 

Demonstramos a aplicação das normas de 

edição anteriormente descritas no trecho abaixo, 

extraído de um Compromisso de Irmandade de 

Pretos, previamente editado e publicado na 

dissertação de Silva (2013).  

Para exemplificar essa etapa, nota-se, no excerto 

abaixo (SILVA, 2013), o desenvolvimento de 

abreviaturas, com suas respectivas marcações em 

itálico, e a sinalização de um trecho ilegível: 

 
||9v.|| 

 

 

Parágrafo 6. 

 

 

 

 

[ilegível] Irmaõ for 

chamado para qualquer 

Mesa, ou aceytar cargo, 

enaõ comparescer 

certificando oEscrivaõ 

com fé havê-lo avisado, 

Será obrigado ao Onus do 

dito cargo, ea estar por 

tudo quanto nadita Mesa se 

dicidir, Sem que por forma 

alguã Se lhe admitta 

escusa, ou 

ignorancia. (fólio 9 verso). 

 

Com base nas edições semidiplomáticas, 

elaboramos, para cada documento, suas ementas 

correspondentes, as quais caracterizam 

resumidamente cada manuscrito. Adaptamos o 

modelo proposto por Xavier (2012), enfatizando os 

seguintes tópicos: título do documento (elaborado 

por nós); ementa (que sintetiza o assunto tratado no 

conteúdo em aproximadamente cinco linhas); 

local/data (capitania/província/comarca/vila/cidade 

em que o documento foi exarado, com datação 

cronológica [dia/mês/ano]); localização (localização 

dos documentos nos fólios do códice) e disponível 

em (para os casos em que o fac-símile e/ou a edição 

foram previamente publicados por outra(o) 

pesquisadora). 

A tabela abaixo exemplifica a proposta de 

ementa elaborada, neste caso, para o registro de 

liberdade do escravo Adão, documento trabalhado 

por Cardoso (2009) em sua monografia intitulada 

“Estudo filológico e lingüístico sobre a escravidão 

na cidade do Catalaõ”: 

 

Tabela 2 - Modelo de ementa. 

Título: Registro da carta de liberdade passada ao 

escravo Adão. 

Ementa: Registro de uma carta de liberdade 

passada por Ignácio José Bernardes e sua mãe, 

Emigdia Maria de Moraes, ao escravo Adão, de 

forma gratuita, sem cobrar-lhe pagamento em 

dinheiro ou prestação de serviço. O documento foi 

exarado por Isaac Lange da Cunha e copiado para o 

livro do cartório de Catalão no dia 20 de maio de 

1864, porém a data de sua confecção é de 16 de 

dezembro de 1863. 

Local/Data: Catalão, Goiás. 20 de maio de 1864. 

Localização: Fólio 102 verso ao 103 recto. 

Fac-símile e edição disponíveis em: CARDOSO, 

Claudinei Vaz. Estudo filológico e lingüístico sobre 

a escravidão na cidade do Catalaõ. 2009, 182f. 

Monografia (Especialização em Letras), 

Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão, 

Curso de Letras. Catalão-GO, 2009. 

Org. Amorim e Paula (2017). 

 

Os procedimentos acima descritos foram 

realizados com os 28 (vinte e oito) manuscritos 

selecionados. Após acurada revisão nas edições 

semidiplomáticas e nas ementas, os arquivos, 

correspondentes a cada documento, foram salvos em 

formato PDF e adicionados na plataforma, 

alimentando o banco de dados que, futuramente, 

comporão as imagens e os arquivos disponíveis para 

visualização. 
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4. AS MEMÓRIAS DIGITAIS 
 

Após realizar diversas pesquisas acerca do tema 

proposto, identificamos a carência de outros 

websites que tratem de ação semelhante. Destarte, 

faz-se necessário o desenvolvimento de novos 

trabalhos, sejam estes de cunho científico-

tecnológico ou não, que abordem a memória social, 

como o estudo aqui descrito, que revela traços 

histórico-culturais relevantes para a memória 

cultural de nosso país.  

Com a elaboração desse acervo digital, visamos 

a (re)criar modos de guarda e publicização de parte 

das memórias do Brasil, acerca de sua língua, 

cultura e história, amparados por essa importante 

documentação secular sobre Goiás, especialmente 

sobre o período de escravidão negra, com 

manuscritos de natureza eclesiástica, notarial, 

cartorial, judiciária ou mesmo particular. 

Esse material poderá ser utilizado por 

pesquisadores de diferentes áreas, não somente no 

campo da Letras, como História, Antropologia, 

Ciências Sociais, Economia e Estudos das Religiões, 

entre outros, e poderá também servir a órgãos 

públicos que realizem ações de preservação do 

patrimônio e da memória social. 

Ademais, o Museu Virtual da Escravidão Negra 

em Goiás (MUVEN) também poderá ser visitado 

pelo público geral, pois a disposição dos 

documentos já editados, em conjunto com seus fac-

símiles e ementas, tornam o conteúdo de fácil acesso 

e entendimento.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O Museu Virtual da Escravidão Negra em Goiás 

(MUVEN) encontra-se em fase de protótipo de 

trabalho, posto que está em etapa de 

aperfeiçoamento, tanto da interface quanto do banco 

de dados. Posteriormente, a plataforma será testada e 

atualizada para uso da comunidade em geral, com 

sua publicação em domínio ufg.br. 

Ainda que possua caráter interdisciplinar e vise 

a atender a pesquisadores de diversas áreas, como 

exposto no tópico anterior, o website colocará em 

evidência diversos trabalhos realizados pelo Grupo 

de Estudos e Pesquisas em História do Português 

(GEPHPOR), ao qual este projeto se vincula, 

trazendo maior visibilidade à Universidade Federal 

de Goiás, Regional Catalão, assim como outras 

instituições, direta e indiretamente envolvidas nas 

pesquisas. 
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Resumo: Objetivo deste trabalho é identificar a prática da musicoterapia e a sua utilização no cuidado pelos 

profissionais de saúde. O delineamento metodológico do presente artigo consiste em Revisão Integrativa de 

Literatura (RI) que possui como objetivo reunir informações que abrangem o tema, a utilização da musicoterapia 

no cuidado. Para isso, utilizou-se os seguintes passos: 1) decisão do tema; 2) estabelecer critérios para classificar 

quais trabalhos possuem as informações de interesse; 3) identificar quais trabalhos possuem as informações mais 

relevantes e organiza-los; 4) fazer uma leitura crítica; 5) compreender os resultados; 6) sintetizar as informações 

reunidas. Resultados: A amostra dessa RI resultou em trinta e um artigos indexados na PubMed (91%), dois 

artigos na Scielo (6%) e um artigo na LILACS (3%) totalizando 34 artigos (100%). Foi realizado Hand search 

desses textos, onde não foram encontrados resultados que preenchessem os critérios de inclusão. Conclusão: o 

objetivo desse trabalho foi alcançado visto que respondeu à questão norteadora: “Nos serviços de saúde a 

musicoterapia tem sido utilizada como estratégia de cuidado pelos profissionais? ” Os estudos principalmente em 

países da América do Sul e Ásia se mostraram escassos, evidenciando a necessidade da aplicação de um maior 

número de pesquisas na área e de um aumento da utilização da musicoterapia nos serviços, que claramente 

mostrou ser benéfica em várias circunstâncias.  
 

 

Palavras-chave: Musicoterapia. Terapias complementares. Serviços de saúde. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares (PNPIC) instituída através da 

portaria GM/MS nº 971 de em 3 de maio de 2006 

apresenta as práticas da medicina tradicional 

como acupuntura, plantas medicinais e 

fitoterapia, homeopatia, dentre outros para que 

fossem utilizados no Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2017). 

Essas terapias ofertam uma grande 

influência na saúde pública e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) reconhece e estimula 

também seu estabelecimento. Depois de 10 anos, 

o Brasil possui aproximadamente 5.000 locais 

que realizam as práticas alternativas, sendo 

desenvolvidas pelas equipes que ofertavam 

outras técnicas, e assim, reconhecidas a partir 

deste ano através da Portaria Nº849/2017 

(BRASIL, 2017). 

A utilização da música é uma das práticas 

implementadas recentemente, denominada 

musicoterapia, exerce uma grande influência nas 

pessoas por estimular afeto, socialização, 

movimentos com o corpo além de desenvolver o 

ser humano e seu lado criativo, emocional, 

afetivo, sensorial como o tato e audição e entre 

outros sentimentos que relaxam e promovem 

conforto (BRASIL, 2017) 

A sua aplicação utiliza-se não apenas 

músicas, mas também sons, ritmos, melodias e             

harmonia, facilitando a interação entre 

indivíduos e profissionais (BRASIL, 2017). 

A utilização da música deve ser realizada por 

profissionais de enfermagem de forma que seja 

dentro dos parâmetros éticos, se caracterizando 

por uma prática efetiva e que deve ser mais 

apropriada por esses profissionais ao realizar os 

cuidados aos seus pacientes (SILVA et al., 2014) 

Estudos tem enfatizado que alguns 

enfermeiros consideram que o cuidado não deve 

se limitar apenas ao biológico, deve-se então 

estimular, auxiliar e apoiar o indivíduo a 

encontrar uma harmonia do que é material e 

relacional, atingindo uma qualidade de vida com 

saúde em todos os aspectos. Para isso ainda 

existem desafios, já que nos serviços hospitalares 

o modelo de atendimento é focado na biologia e 

no parâmetro técnico-científico (MELO et al., 

2013). 

A implementação desta prática neste meio 

tem uma enorme importância, considerando que 

é perceptível que a musicoterapia auxilia os 

pacientes em um espectro maior que seus anseios 

negativos. Sendo então uma prática que pode ser 
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utilizada e para isso deve-se haver um 

envolvimento com a equipe para impulsiona-los 

a aplica-la (CAITANO et al., 2014). 

Objetivo deste trabalho é identificar e 

sintetizar informações quanto a prática da 

musicoterapia e a sua utilização no cuidado pelos 

profissionais de saúde. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo apresenta como método a 

Revisão Integrativa de Literatura (RI) que possui 

como objetivo reunir informações que abrangem 

o tema, a utilização da musicoterapia no cuidado. 

Para isso, utilizou-se os seguintes passos: 1) 

decisão do tema e levantamento da pergunta 

norteadora: "Nos serviços de saúde a 

musicoterapia tem sido utilizada como estratégia 

de cuidado pelos profissionais? ” 2) estabelecer 

critérios para classificar quais trabalhos possuem 

as informações de interesse; 3) identificar quais 

trabalhos possuem as informações mais 

relevantes e organiza-los; 4) fazer uma leitura 

crítica; 5) compreender os resultados; 6) 

sintetizar as informações reunidas (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A primeira etapa foi realizada por 

pesquisadores de forma independente, 

selecionando artigos nas bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO), utilizando 

os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

“Musicoterapia OR terapias complementares 

AND serviços de saúde” e para a Base de dados 

PubMed, foram utilizados os descritores “Music 

Therapy"[Mesh]) AND "Health 

Services"[Mesh]) AND "Complementary 

Therapies"[Mesh]”. 

Foram utilizados como critérios de inclusão 

os artigos completos, gratuitos, disponíveis nos 

idiomas inglês, português e espanhol e que foram 

publicados nos últimos 10 anos. Após a leitura de 

cada artigo selecionado foi elaborada uma tabela 

com as informações relevantes, como: título do 

artigo, autores, país de origem, ano da 

publicação, qual base de dados, a amostra do 

trabalho, delineamento metodológico, seus 

principais resultados, a classificação de nível de 

evidência científica e síntese das conclusões 

(URSI, 2005). 

O nível de evidência é classificado como: 

nível I- resultados metanálise cuja pesquisa foi 

randomizada e controlada; nível II- artigos com 

conclusões através de um desenho experimental; 

nível III- pesquisas quase experimentais; nível 

IV- trabalhos cujo o foco não era ser 

experimental, com abordagem metodológica 

qualitativa ou descritivo; nível V- trabalhos 

realizados a partir de experiências e relato de 

casos; nível VI- pesquisas que concluíram com 

opiniões de especialistas ou através de leis ou 

normas (STETLER et al., 1998). 

Os processos de seleção dos artigos 

utilizados estão detalhados na Figura 1. 

Posteriormente, realizou-se uma busca intensiva 

manual (hand search) para uma abrangência 

quanto aos artigos que se enquadram no assunto 

proposto por esta RI, nesse processo, ocorre a 

busca por artigos que entrem nos critérios de 

inclusão que estão citados nas referências dos 

textos encontrados. 

Os quesitos para seleção dos artigos foram 

realizados a partir da questão norteadora, sendo 

ela “Nos serviços de saúde a musicoterapia tem 

sido utilizada como estratégia de cuidado pelos 

profissionais?”. Assim, artigos que não 

respondessem a essa questão foram eliminados. 

A triagem de pesquisas foi realizada no percorrer 

do mês de Agosto de 2017. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra dessa RI resultou em trinta e um 

artigos na PubMed (91%), dois artigos na Scielo 

(6%) e um artigo na LILACS (3%) totalizando 34 

artigos (100%). Foi realizado Hand search 

desses textos, processo no qual não foram 

encontrados outros resultados que preenchessem 

os critérios de inclusão. Em resposta à pergunta 

norteadora, foi observado uma baixa utilização 

da musicoterapia nos serviços, principalmente na 

América do Sul e Ásia.  

 

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção 

dos artigos, segundo as bases de dados, e busca 

intensiva manual (hand search).

 
Organização: Tarley Santos Oliveira, (2017) 

 

Em relação ao local de publicação, 15 

estudos (44%) foram realizados na América do 

Norte, 10 estudos (30%) foram encontrados na 

Europa, 7 estudos (20%) na América do Sul e 

apenas 2 estudos (6%) na Ásia. 
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Ocorreu maior número de publicações que 

possuíam evidências adquiridas de pesquisa não 

experimental, de caráter descritivo ou com viés 

metodológico qualitativo, delimitando-se como 

nível IV (53%). Foram observadas 15 pesquisas 

(44%) que apresentavam evidências adquiridas 

do resultado de metanálise de esboços clínicos 

controlados que foram randomizados e 

finalmente 1 pesquisa (3%) que apresentava 

nível de evidência V, caracterizado por relato de 

experiência ou eventos.  

Abordando os anos de publicação 

percebemos que foram publicados 9 artigos em 

2015 (26%), 6 artigos em 2014 (17%), 5 artigos 

em 2011 (15%), 4 artigos em 2012 (12%), 3 

artigos em 2008 (9%), 2 artigos nos anos de 2013 

e 2016 (6%) e 1 artigo nos anos de 2007, 2009 e 

2017 (3%).  

O idioma predominante foi a língua inglesa 

com 26 artigos (79%), seguido pela língua 

portuguesa com 7 artigos (21%). Não foram 

encontradas publicações na língua espanhola. 

Alguns autores abordaram temáticas como a 

musicoterapia nos cuidados paliativos e em 

pacientes terminais (SALES et al., 2011; 

CAIRES et al., 2014; WARTH et al., 2015a; 

WARTH et al., 2015b; PREISSLER et al., 2016). 

Caires et al., (2014) identificou a musicoterapia 

dentre as mais frequentes práticas 

complementares utilizadas nos serviços de saúde, 

além de identificarem seus benefícios no controle 

da ansiedade, depressão e dor, influenciando 

diretamente na qualidade de vida dos indivíduos. 

Nos pacientes em terminalidade, a música 

proporciona momentos felizes, de emoção e de 

bem-estar, além de reforçar as práticas 

humanizadas nesses momentos de difícil 

aceitação tanto pessoal quanto familiar. Essa 

prática apresenta a vantagem de ser gratuita e 

possui uma baixa taxa de abandono (SALES et 

al., 2011; WARTH et al., 2015b) 

As respostas da musicoterapia em pacientes 

que estavam em tratamento antineoplásico 

também foi estudada por alguns autores (SILVA; 

MARCO; SALES, 2014; GREENLEE et al., 

2014; PALMER et al., 2015; BURNS et al., 

2015). Um dos artigos relatou o uso da 

musicoterapia como suporte aos familiares de 

pacientes oncológicos, no qual identificaram a 

música como mediadora para um aumento do 

enfrentamento e reflexão da situação que se 

encontravam (SILVA; MARCO; SALES, 2014). 

Outra pesquisa demostrou a eficácia da 

musicoterapia em pacientes pré-operatórios, nos 

quais a ansiedade é claramente diminuída após a 

aplicação da técnica (PALMER et al., 2015).  

Alguns dos estudos foram aplicados na 

assistência pediátrica e neonatal (ROUSTER-

STEVENS et al., 2008; SCHLEZ et al., 2011; 

VAN DER HEIJDEN et al., 2016; SILVA et al., 

2013; LOEWY et al., 2013; STENSÆTH, 2013). 

Dois dos estudos afirmam que a musicoterapia 

clássica quando aplicada em recém-nascidos pré-

termo, influencia positivamente na diminuição 

da frequência cardíaca e respiratória, (SILVA et 

al., 2013) além de melhorar os padrões de 

alimentação e sucção (LOEWY et al., 2013). Em 

contrapartida não foram encontradas variações 

significativas no uso da musicoterapia em bebês 

de uma unidade de terapia intensiva neonatal, 

apenas benefícios na redução da ansiedade 

materna enquanto realizava o método canguru 

(SCHLEZ et al., 2011). 

Algumas pesquisas demonstraram a 

aplicabilidade do uso dessa prática integrativa 

em pacientes psiquiátricos (BUTLER; 

RADHAKRISHNAN, 2012; GERETSEGGER; 

HOLCK; GOLD, 2012; MCDERMOTT; 

ORRELL; RIDDER, 2014; LIN et al., 2014; 

DAIN et al., 2015) Um dos autores identificou a 

musicoterapia em uso para tratamento dos 

sintomas da demência, observando que a 

evidência ainda é de baixa qualidade para se 

afirmar os benefícios dessa prática (BUTLER; 

RADHAKRISHNAN, 2012). 

Outro estudo identificou uma redução 

significativa dos sintomas comportamentais e 

psicológicos de pacientes com o transtorno, além 

de aflorar questões de identidade pessoal 

(MCDERMOTT; ORRELL; RIDDER, 2014). 

Ainda sobre saúde mental, foi perceptível que 

menos de um terço dos hospícios dos Estados 

Unidos oferecem serviços alternativos, como por 

exemplo a musicoterapia, que proporciona aos 

indivíduos e familiares diversos benefícios 

(DAIN et al., 2015). 

A musicoterapia também foi citada em 

técnicas obstétricas e ginecológicas (GALAAL 

et al., 2014; VIANNA et al., 2011). Foi percebido 

que durante a colposcopia as pacientes que 

fizeram uso dessa técnica reduziram 

consideravelmente a ansiedade e a dor no 

procedimento (GALAAL et al., 2014). 

Identificou-se ainda, mesmo que discreto, os 

benefícios no aumento da quantidade de 

aleitamento materno de recém-nascido pré-termo 

hospitalizados (VIANNA et al., 2011). 

Temáticas diversas foram abordadas como a 

musicoterapia em pacientes críticos (CHLAN et 

al., 2013; CHLAN; SAVIK, 2015; 

DELLAVOLPE; HUANG, 2015), em 

procedimentos radiológicos (KULKARNI et al., 

2012), em implantes cocleares (HENRY et al., 

2008; GFELLER et al., 2015), na apneia do sono 

(SMITH et al., 2009), cirurgias ortopédicas 

(NIU; PEREZ; KATZ, 2011), em pacientes que 

sofreram Acidente vascular cerebral (KÄLL et 

al., 2012), em serviços de hemodiálise 

(CAMINHA; SILVA; LEÃO, 2009) e por fim 

nos serviços de emergência (GATTI; SILVA, 
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2007). No geral, as pesquisas confirmaram a 

efetividade da musicoterapia principalmente em 

questões relacionadas à diminuição da ansiedade 

de usuários em diferenciados serviços de saúde.  

 

4. CONCLUSÃO 

O objetivo dessa pesquisa foi alcançado visto 

que respondeu à questão norteadora: “Nos 

serviços de saúde a musicoterapia tem sido 

utilizada como estratégia de cuidado pelos 

profissionais?” Os estudos principalmente em 

países da América do Sul e Ásia se mostraram 

escassos, evidenciando a necessidade da 

aplicação de um maior número de pesquisas na 

área e de um aumento da utilização da 

musicoterapia nos serviços, que claramente 

mostrou ser benéfica em várias circunstâncias.  

Em relação ao nível de evidência, pode-se 

observar que a maioria das metodologias 

apresentadas foram as que possuíam métodos 

não tão elaborados de pesquisa, se caracterizando 

por pesquisas quanti-qualitativas e relatos de 

experiência, porém, uma grande parte dos 

estudos possuem metodologias mais ampliadas, 

como os estudos randomizados por exemplo, o 

que influencia diretamente na qualidade e 

confiabilidade dos resultados.  

Observou-se ainda a escassez de amostras de 

pesquisas compostas por grupos restritos de 

idosos, sendo observados estudos apenas em 

pediatria, obstetrícia e ginecologia, psiquiatria e 

em grupo de adultos em geral.   
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Resumo: A presente proposta pretende problematizar a influência de outros sistemas lexicais sobre a língua 
portuguesa, ou seja, esse estudo tem como intuito discorrer sobre as incorporações excessivas dos neologismos 
por empréstimos em nosso léxico. Como corpus de investigação, utilizaremos a edição de novembro de 2013 da 
revista Glamour na qual abundam usos lexicais inovadores. Nos baseamos em obras como “Neologismo: criação 
lexical”, de Ieda Maria Alves (2007), que conceitua os processos de (re)criação lexical da língua portuguesa, no 
nosso caso, houve foco maior nos processos de empréstimos; e “Empréstimos linguísticos na língua portuguesa”, 
de Nelly Carvalho (2009), que debate sobre a constante renovação lexical em nossa língua. Por fim, houve apoio 
na obra “O direito à fala: a questão do preconceito lingüístico”, organizado por Silva e Moura (2002), que fala 
em um de seus artigos sobre como a sociedade vê os estrangeirismos como ameaça. Além disso, como parâmetro 
para classificação dos dados coletados em empréstimos ou estrangeirismos, utilizaremos o “Dicionário UNESP 
do Português Contemporâneo”, organizado por Borba (2004). Dessa maneira, esse trabalho pretende verificar 
se há uma tendência entre os falantes da língua portuguesa em adotar em exagero ou sem uma necessidade 
evidente os neologismos por empréstimo. Assim, pretendemos também contribuir com os estudos lexicais, 
principalmente os voltados para a adoção de empréstimos e estrangeirismos, analisando, de maneira crítica, as 
possíveis motivações para o seu uso na revista em estudo. Para se atingirem tais fins, será feita uma análise 
comparativa entre estrangeirismos e empréstimos com base em dados quantitativos e qualitativos. 
 
Palavras-chave: Empréstimos. Estrangeirismos. Léxico. Revista Glamour. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O léxico da língua portuguesa compreende 
criações lexicais feitas por meio da sociedade, sejam 
elas com sintagmas do próprio léxico português, ou 
não, como os empréstimos. Nesse sentido, a presente 
proposta pretende problematizar a adoção em 
excesso dos neologismos por empréstimos em nosso 
sistema lexical. 

Assim, essa investigação pesquisará as 
incorporações lexicais por meio da revista Glamour, 
que foi selecionada como corpus devido à grande 
adoção de estrangeirismos e empréstimos em suas 
publicações. Dessa maneira, buscaremos a 
demonstração das adesões lexicais por meio da 
edição de novembro de 2013 da revista. 

A revista Glamour é uma tiragem mensal 
destinada ao público feminino que foi lançada no 
Brasil em abril de 2012. A mesma também é 
publicada em outros países como Estados Unidos, 
sendo essa a sua nação de origem, Reino Unido, 

                                                           
1 Aluno na modalidade de Iniciação Científica Voluntária – PIVIC. 
2 Professora orientadora. 

França, entre outros. Os assuntos por ela tratados 
voltam-se ao mundo artístico e da moda, estilo de 
vida, tendências das passarelas e uma série de outros 
temas. 

Como metodologia para a coleta de dados, 
fizemos a leitura da edição de 2013 da revista, assim, 
extraindo os possíveis neologismos. Em um segundo 
momento, utilizamos o Dicionário UNESP do 
Português Contemporâneo, organizado por Borba 
(2004), para classificarmos os vocábulos em 
empréstimos ou estrangeirismos. Dessa maneira, em 
uma terceira etapa, fizemos uma discussão 
aprofundada sobre os dados coletados. 

Como embasamento teórico, utilizamos obras 
como: Neologismo: Criação lexical, de Ieda Maria 
Alves (2007), que define e exemplifica os principais 
processos de (re)criações neológicas no léxico 
português; Empréstimos linguísticos na língua 
portuguesa, de Nelly Carvalho (2009), que reflete 
sobre a constante renovação lexical em nosso 
sistema; e O direito à fala: a questão do preconceito 
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lingüístico, organizada por Silva e Moura (2002) 
que, como o próprio título sugere, traz a temática do 
preconceito linguístico presente em nossa sociedade, 
principalmente quando trata-se dos empréstimos e 
estrangeirismos.  

Temos como objetivo a ampliação dos estudos 
lexicais voltados para a adoção de termos 
provenientes de outros sistemas linguísticos. Nesse 
sentido, constituem nossos propósitos ao longo do 
artigo: a) analisar comparativamente os processos de 
formação neológica presentes no corpus, em termos 
de sua maior ou menor recorrência o meio pelo qual 
a sociedade incorpora vernáculos de outras línguas; 
b) investigar quais idiomas têm influência sobre o 
nosso, levando em conta o universo da moda, em 
maior ou menor medida; e, por fim, c) refletir sobre 
as possíveis motivações para a adoção de palavras 
estrangeiras e a sua incorporação ou não ao léxico da 
língua receptora.  

Essa proposta desmembra-se de um Projeto de 
Pesquisa de Iniciação Científica Voluntária (PIVIC), 
intitulado Caminhos de renovação lexical: 
neologismos por empréstimos na revista Glamour. 
Propomos para esse trabalho alguns 
questionamentos sobre a incorporação dos 
estrangeirismos e empréstimos ao nosso idioma, tais 
como: a sociedade demonstra ter plena ciência da 
constante adoção de vocábulos oriundos de outros 
sistemas lexicais, em especial no âmbito da moda? 
Que interesses entram em jogo na utilização desses 
elementos na revista em estudo? Dessa forma, 
intenta-se depreender se existe ou não um excesso no 
uso de criações neológicas, em especial as que têm 
como base outros vernáculos. 

2. NEOLOGISMOS 

Os neologismos são oriundos de processos de 
criações lexicais, ou seja, resultam da formação de 
um novo vocábulo e/ou da adoção de vocábulos 
estrangeiros por uma dada língua. Portanto, esse 
processo permite que utilizemos elementos 
sintáticos estabelecidos pelo nosso sistema 
linguístico, como também uma criação exclusiva ou 
a adoção de um termo proveniente de outro léxico. 

Assim, os teóricos conceituam os diferentes 
processos de criações neológicas da língua 
portuguesa. Neste trabalho, partilharemos da 
concepção de Alves (2007), sobre os diferentes tipos 
de neologismos. 

A autora apresenta quatro tipos de criações de 
vocábulos novos na língua portuguesa, sendo eles: 
neologismo fonológico, neologismo sintático, 
neologismo semântico e neologismo por 
empréstimo. Essas tipologias serão definidas ao 
longo deste tópico, exceto os neologismos por 
empréstimo, pois estes ganharão uma discussão à 
parte, já que são primordiais para esta investigação. 

O neologismo fonológico traz uma estrutura 
morfológica inédita à língua, por exemplo, o termo 
corpitcho. Já a tipologia da neologia sintática tem 
subdivisões como derivação, composição, 
acronímicos, entre outros, porém nesta proposta só 
nos interessam os derivados e compostos, que foram 
os encontrados no corpus em estudo. Os derivados 
são classificados em prefixação, sufixação, 
parassíntese etc., mas nos dados a serem expostos 
adiante consta apenas o processo de derivação 
prefixal. Assim, abordaremos apenas essa tipologia, 
que realiza-se quando um prefixo é anexado a um 
radical, como no vocábulo hipermegablaster (hiper 
= prefixo + mega = prefixo + blaster = radical) 

Os compostos são classificados em justaposição 
e aglutinação, porém só nos interessa, por ora, o 
processo de justaposição, que se faz presente no 
corpus analisado. Essa tipologia ocorre quando dois 
radicais se unem, tornando-se assim uma única 
palavra, por exemplo, masterdesejo (master = radical 
1 + desejo = radical 2) 

Teóricos classificam alguns processos menos 
utilizados na língua portuguesa como “outros 
processos”, porém alguns deles encaixam-se na 
tipologia dos neologismos sintáticos, que é o caso da 
abreviação e do hibridismo. A abreviação consiste 
na redução de um vocábulo, como o termo celeb 
(celebridade). O hibridismo dá-se com a junção de 
um radical ou prefixo de uma língua ao de outra, por 
exemplo, fitnessmania (fitness = inglês + mania = 
português). 

O neologismo semântico diferencia-se das 
tipologias anteriores, pois não traz uma estrutura 
inédita à língua portuguesa, mas utiliza estruturas 
prontas e estabelecidas no léxico da Língua 
Portuguesa. Em outras palavras, a neologia 
semântica é uma mudança no sentido de uma palavra 
já existente ou acréscimo de outro sentido, por 
exemplo o vocábulo rocker que é utilizado na edição 
de número 32 da revista Glamour - lançada no ano 
de 2014 – utiliza o termo para definir um estilo, 
enquanto o dicionário define o empréstimo como um 
compositor, cantor ou instrumentalista de rock. 

2.1 Empréstimos x Estrangeirismos 

Como o próprio termo evidencia, os 
neologismos por empréstimos constituem-se da 
adoção de um vocábulo de outra língua, em outras 
palavras, quando usamos um lexema proveniente de 
outro sistema lexical. Essa tipologia é dividida em 
dois processos, intitulados de empréstimos e 
estrangeirismos. 

Os empréstimos, como dito anteriormente, são a 
adoção de termos provenientes de outros sistemas 
lexicais. Porém, esses vocábulos adotados de outras 
línguas são considerados empréstimos quando 
constam nos dicionários de língua portuguesa. A 
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título de exemplificação, trazemos o vocábulo sex 
symbol, presente em nosso corpus, que contém uma 
definição no Dicionário UNESP do Português 
Contemporâneo, organizado por Borba (2004, p. 
1281): “(Ing3) Sm. quem é considerado símbolo 
sexual.” 
 Diferentemente dos empréstimos, os 
estrangeirismos, embora sejam utilizados pelos 
falantes, não têm uma definição nos dicionários 
gerais da língua. Assim, como afirma Alves (2007, 
p. 72), o estrangeirismo “[...] não faz parte do acervo 
lexical do idioma.”. Por exemplo, o vocábulo cool, 
também presente no corpus analisado, não tem 
definição no dicionário. 

3. METODOLOGIA  

Como método de pesquisa, dividimos a 
investigação em três (3) etapas. A primeira, 
constitui-se na pesquisa de obras teóricas, para que 
tivéssemos um conhecimento prévio sobre o assunto 
proposto. 

A segunda etapa foi a coleta de dados na edição 
de novembro de 2013 da revista Glamour. Feito isso, 
os vocábulos foram dispostos em uma tabela que 
apresentava o lexema, sua frequência no corpus e 
uma abonação, como o exemplo abaixo: 

 
Tabela 1. Amostra da sistematização dos dados 
coletados na edição de novembro de 2013 da revista 
Glamour 

Lexema Frequência Abonação 

Clean 2 “A laca 
branca deu 
um ar clean 
aos móveis.” 
(GLAMOUR, 
2013, p. 209) 

Fonte: Elaborada pelos autores 
 
Na terceira etapa, os dados obtidos foram 

pesquisamos no Dicionário UNESP do Português 
Contemporâneo, organizado por Borba (2004), para 
classificarmos os neologismos em empréstimos ou 
estrangeirismos. Assim, produzimos outra tabela, na 
qual constava o vocábulo, sua definição no 
dicionário (caso houvesse) e o processo neológico de 
que resultava, assim como o exposto abaixo: 

 
Tabela 2. Amostra da classificação dos dados, 
segundo o processo de formação das palavras 

Lexema Acepção no 
dicionário 

Processo 

                                                           
3 Rubrica que designa o termo Inglês.  

Clean Sem acepção Estrangeirismo 

Fonte: Elaborada pelos autores 
 

Assim, o dado exemplificado acima 
encaixa-se no processo de estrangeirismo, por não 
conter uma definição no dicionário. Os métodos de 
tabulação dos dados foram realizados com todos os 
vocábulos coletados na revista. 

Por fim, na quarta etapa, fizemos um 
levantamento quantitativo dos dados coletados, para 
que assim nós pudéssemos fazer uma discussão 
acerca das incorporações em excessos. 

4. LEVANTAMENTO DOS DADOS 
OBTIDOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, iremos partilhar os dados coletados 
em nosso corpus, ou seja, unificaremos todos os 
processos em um único gráfico, para assim partimos 
para uma discussão aprofundada. 

Dessa forma, na totalização de processos de 
neologismos, fizemos o cotejo dos dados obtidos, 
por meio de um gráfico. 
 

Figura 1. Análise quantitativa dos neologismos  

 
Fonte: Elaborada pelos autores  

 
Obtivemos um total de cento e dezenove (119) 

processos de neologismos por empréstimos, presentes 
no corpus analisado. Dessa forma, com o exposto na 
“Fig. 1”, observamos que os estrangeirismos 
sobressaem-se sobre os empréstimos, no quesito de 
incorporação lexical e toda a tipologia dos neologismos 
por empréstimos ficam a frente dos processos 
neológicos com bases na língua portuguesa. 

 Após a apresentação dos resultados obtidos, 
podemos partir para uma discussão aprofundada sobre 
quais os motivos das muitas incorporações lexicais 
provenientes de outras línguas, além de verificar quais 
idiomas mostram-se influentes em nossa sociedade. Por 
fim, ainda resta-nos problematizar a substancial adoção 
de palavras estrangeiras em nossa língua. 

 Quando observamos os dados obtidos ao longo do 
projeto, notamos que os estrangeirismos estão em alta, 
pois tivemos oitenta e oito (88) ocorrências na edição 
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analisada. Este dado exemplifica que a revista recorreu 
predominantemente a palavras estrangeiras em sua 
redação, em detrimento das palavras criadas por 
processos com base na língua portuguesa, que foram 
menos utilizados, como se observa na “Fig. 1”. 
 Teóricos já apresentaram hipóteses sobre a adoção 
de termos estrangeiros em nosso léxico. Assim como 
afirma Carvalho (2009, p. 79), a música, moda, arte em 
geral importam vocáculos provenientes de outros 
sistemas linguísticos. 

Acreditamos que a revista Glamour encaixa-se 
perfeitamente na fala de Carvalho (2009), pois a mesma 
recebe influências da moda e essa área envolve 
tendências de vários países e, consequentemente, de 
outras línguas. Dessa maneira, nosso corpus adota 
lexemas que se conectam à sociedade e cultura em que 
ele se insere. 

No sentido de influência sociocultural sobre a moda, 
acreditamos que seguimos as tendências de outras 
sociedades, especialmente daquelas que detêm o poder 
econômico e, em face disso, prestígio social a nível 
mundial, como observa-se na afirmação a seguir: 
 

As importações 
lingüísticas são 
decorrentes de uma 
necessidade expressiva 
e comunicativa sentida 
pela comunidade que 
sofre influências 
políticas, culturais e 
mesmo geográficas [...] 
(XATARA, 1992, p. 
100) 

 
Outros teóricos também se posicionaram sobre o 

assunto e indicam que as incorporações linguísticas 
acontecem há bastante tempo, como mostra a 
afirmação a seguir: 

 
[...] a Inglaterra foi a 
primeira nação 
poderosa a conceder 
empréstimos ao Brasil 
[...]. Hoje, por novos 
meios de difusão, é o 
inglês norte-americano 
que fornece as lentes 
para filtrar a realidade. 
São lentes poderosas, 
instaladas com o auxílio 
das tecnologias de 
ponta da moderna 
sociedade de consumo 
[...]. (CARVALHO, 
2009, p. 68) 

 

Assim, notamos que grande parte das 
incorporações lexicais que a nossa língua permite é 
proveniente do continente norte-americano. Esta 
afirmação é confirmada quando investigamos nosso 
corpus, pois o mesmo é riquíssimo em vocábulos 
provenientes do inglês.  

O léxico da língua portuguesa permite os 
neologismos como forma de renovação lexical. 
Nesse sentido, nós falantes expandimos a língua por 
meio de vocábulos importados, porém nós fazemos 
essas incorporações devido a algum motivo, assim 
como Carvalho afirma a seguir: 

 
A adoção do termo 
estrangeiro pode ser um 
fato de cultura e gosto, 
mas é sempre gerada 
por uma necessidade 
prática. [...]. As 
palavras estrangeiras 
são o testemunho de 
uma lacuna lexical [...]. 
Mas pode ser apenas 
uma questão de busca 
de modernidade. 
(CARVALHO, 2009, p. 
80) 

 
Dessa forma, notamos que as adoções lexicais 

existem devido a dois (2) aspectos linguísticos, como 
vemos a seguir: a) necessidade prática ou lacuna 
lexical; e b) busca de modernidade. 
 A necessidade prática ou lacuna lexical são 
exemplificadas por meio do termo crossdresser, 
estrangeirismo presente em nosso corpus, que 
significa uma pessoa que usa roupa e objetos do sexo 
oposto. O termo apenas é utilizado em sua forma 
canônica devido à lacuna lexical presente em nossa 
língua, nos obrigando a incorporar um vernáculo de 
outro sistema linguístico, por uma mera necessidade 
prática. 
 A busca de modernidade é um mero método 
estilístico utilizado pelas pessoas que escrevem 
colunas, notícias entre outros gêneros textuais em 
revistas etc. No caso da revista Glamour, notam-se 
esses aspectos devido ao público-alvo ser de poder 
aquisitivo significativo. Mas esse aspecto se dá 
apenas por estilo, pois geralmente existe a presença 
do vocábulo traduzido em nosso léxico, por 
exemplo, stylist, representando estilista. 
 Por meio desses aspectos ocorre a 
ampliação lexical, conforme Carvalho (2009, p. 34) 
que diz que esses aspectos são ampliadores lexicais 
que tem finalidade cultural, estética e funcional. 
 A adoção dos neologismos por 
empréstimos é um assunto controverso, tanto que 
chegou a nos remeter ao projeto de lei n. 1.676, de 
1999, do então deputado federal Aldo Rebelo, que 
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pretendia multar estabelecimentos que utilizassem 
de estrangeirismos. Porém o projeto nunca chegou a 
ser aprovado. Quando projetos de lei como esse 
chegam a ser apresentados a câmara dos deputados, 
notamos um grande preconceito linguístico, pois a 
alegação é de que vamos perder nossa identidade 
falada e escrita. Segundo a ementa disponível no site 
da câmara dos deputados, o projeto prevê: “[...] a 
proteção, a defesa e o uso da Língua Portuguesa 
[...]”, neste caso, notamos que a lei pretende impor 
uma língua sem variedade, e nós como linguistas 
sabemos que o nosso léxico não é unilateral, assim 
como observamos na afirmação a seguir: 
 

O debate sobre 
estrangeirismos, então, 
revela um esforço de 
setores da classe 
dominante em manter 
sob seu controle e estilo 
a definição da língua do 
poder diante de novos 
elementos de 
repertórios lingüísticos 
externos e reforça ainda 
mais a ideologia 
lingüística brasileira, 
segundo a qual somos 
uma nação monolíngüe, 
uma unidade nacional 
forjada e mantida pela 
unidade lingüística [...] 
(GARCEZ; ZILLES, 
2002, p. 51) 

 
Nesse sentido, partilhamos da opinião de Xatara 

(2001), que nos traz uma reflexão de que podemos 
incorporar vernáculos de outras línguas, mas 
também devemos valorizar os nossos próprios 
vocábulos, como vemos na afirmação: 
 

  Ora, podemos 
importar e absorver o 
que for bom e útil, ou 
que simplesmente 
estiver em voga aí pelo 
mundo, mas nada deve 
necessariamente nos 
impedir de o vestirmos 
com os tecidos 
produzidos aqui. 
(XATARA, 2001, p. 
153) 

 
Assim, acreditamos que uma retração na adoção 

de termos estrangeiros de forma expressiva não irá 
acontecer e crer nisso significa apoio ao projeto de 
lei proposto por Rebelo (1999). Porém, vale aos 

falantes a tomada de consciência sobre como 
incorporar esses vocábulos de forma que não 
desvalorizemos nosso léxico. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo que propusemos apresentar neste 
momento corroborou nossas hipóteses apresentadas. 
Primeiro, notamos que o léxico é renovado por meio 
da sociedade e cultura às quais pertence. Segundo, a 
língua que mostra-se mais influente em nosso 
sistema linguístico é o inglês norte-americano. Em 
terceiro, e por fim, observamos que a incorporação é 
feita mediante a ampliação cultural, estética e 
funcional, enquanto a retração deve partir de nós. 

Acerca das discussões feitas ao longo deste 
texto, notamos o quão os empréstimos e 
estrangeirismos são utilizados em nosso cotidiano, e 
como eles são vistos por algumas pessoas que vem 
uma ameaça e não uma ampliação lexical. Nesse 
sentido, quando propomos esse trabalho sobre as 
incorporações excessivas de neologismos por 
empréstimos não estávamos concordando com o 
projeto de lei de n. 1.676 de 1999. Não intentamos 
uma banalização dos vocábulos estrangeiros, mas 
buscamos com a realização deste estudo alertar à 
sociedade para o exagero das incorporações de 
estrangeirismos em nosso quotidiano. 

Assim, esperamos que o estudo proposto faça 
com que os falantes da língua portuguesa utilizem as 
incorporações de forma consciente e não exagerada. 
Pois imagina se o projeto de lei n. 1.676, de 1999 
estivesse em vigor nos dias atuais, o que faríamos? 
Qual seria nosso posicionamento? Em um sentido 
exemplificado, utilizaríamos o termo autoretrato ou 
selfie?  
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Resumo: O presente resumo é resultado final de pesquisas e levantamentos bibliográficos realizados na 

disciplina de Teorias e Técnicas Psicoterápicas III do curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás 

– Regional Catalão, ministrada pela Prof. Ms. Lady Daiane Martins Ribeiro. Ver o filme Nise - O Coração da 

Loucura foi o pontapé inicial do nosso trabalho, que tem como objetivo ponderar as novas formas de abordar 

as doenças mentais apresentadas por Nise e de acompanhar a transformação dos paradigmas da psiquiatria.  

Nise dava voz e defendia a loucura como necessária a vida, trabalho que já apresentava a antipsiquiatria. Foi 

pioneira no tratamento humanizado, revolucionando e dando novos contornos à psiquiatria, condenando todo 

tratamento baseado na exclusão, no silenciamento, no controle e na violência. Fez uma revolução ao olhar o 

ser humano como um todo, tratando-os livremente para ouvir o que desejavam e sentiam, usando da arte. 

Como seus clientes não usavam uma linguagem estruturada por conta da esquizofrenia, outras formas de 

comunicação eram pensadas, novos meios de expressão surgiam através dos desenhos, pinturas e modelagem. 

A antipsiquiatria negava praticamente tudo o que a psiquiatria tradicional afirmava a respeito da doença 

mental, e Nise abraçou essa causa. 

Palavras-chave: Nise da Silveira. Antipsiquiatria. Arte. Jung. Tratamento.    

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Nise da Silveira, alagoana, nascida em 15 de 

fevereiro de 1905, revolucionou a psiquiatria de sua 

época. Sua mãe era musicista e professora de piano, 

seu pai jornalista e matemático. Passou sua infância 

em Alagoas e com quinze anos quis estudar 

medicina, para que isso acontecesse seu pai forjou 

seus documentos pessoais alterando sua idade para 

dezesseis anos. Muda-se para estudar na Bahia; onde 

morou com seu primo Mário, que mais tarde veio a 

ser seu marido. Ela se formou em 1931 na Faculdade 

de Medicina da Bahia, sendo a única mulher entre 

outros 157 homens da turma. Morre aos 94 anos, em 

1999, após dedicar sua vida e carreira ao processo de 

humanização do tratamento dos pacientes 

psiquiátricos.  

Mulher determinada e psiquiatra rebelde, 

preocupava-se com o ser humano que estava à 

margem, isolado em sua loucura. Acreditou numa 

nova forma de abordar as doenças mentais. Seu 

trabalho consistia em olhar além da doença, olhar o 

ser humano e dispender afeto, tratar livremente, 

ouvir o que desejavam e sentiam. E que isso não 

podia ser perdido por se ater e cristalizar aos 

referenciais teóricos e pelas pesquisas acadêmicas.  

Nise dava voz e defendia a loucura como 

necessária a vida, trabalho que já apresentava a 

antipsiquiatria. Foi pioneira no tratamento 

humanizado, revolucionando e dando novos 

contornos à psiquiatria, condenando todo tratamento 

baseado na exclusão, no silenciamento, no controle e 

na violência.  

A psiquiatria Brasileira fez muitas vítimas, nos 

regimes ditatoriais da era Vargas e, depois no 

militar, o discurso psiquiátrico mostrou-se um forte 

elemento de controle e disciplina. Nise da Silveira 

questionou essas práticas impostas objetivando uma 

transformação no fazer psiquiátrico.  

  

2. METODOLOGIA 

 

Os métodos utilizados foram levantamentos 

bibliográficos de textos, filmes e documentários que 

retratam a vida e Obra de Nise da Silveira. Autores 

como Frayze-Pereira (2003), Câmera F. P.(2004) e 

Oliveira (2011), juntamente com o filme Nise - O 

Coração da Loucura, do diretor Roberto Berliner e 

documentários da trilogia Imagens do Inconsciente, 

Em busca do espaço cotidiano e No Reino das Mães, 

produzidos pelo cineasta Leon Hirszman 

fomentaram nossa discussão.  

Ver o filme Nise - O Coração da Loucura foi o 

pontapé inicial do nosso trabalho. O enredo do filme 

do início ao fim é comovente, e este é um dos 

objetivos dessa produção, levar à conscientização da 

desumanização do hospital, considerando que o 

tratamento é direcionado para pessoas que no 

decorrer da vida se deparam com situações de 

exclusão social, e a importância do tratamento 

humanizada. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em 1944, Nise da Silveira foi contratada para o 

corpo clínico do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro 

II, o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, 

localizado no Engenho de dentro, Rio de Janeiro. 

Disposta a contestar e colaborar para a 

transformação dos paradigmas da psiquiatria, sem 

demora, se opôs às técnicas para tratar os internos e 

se recusou a usar a eletroconvulsoterapia, a 

lobotomia, as camisas de força e os isolamentos. Foi 

no Setor de Terapia Ocupacional, atividade 

frequentemente menosprezada pelos médicos, que 

fundou a "Sessão de Terapêutica Ocupacional" em 

1946 e apropriou da arte como manifestação do 

inconsciente. A ideia inicial deste setor era a de 

manter a loucura sob trabalhos de manutenção do 

local, a contensão da loucura pelas funções laborais. 

  Em 1952, criou ali o Museu de Imagens do 

Inconsciente, um centro de estudo e de pesquisa que 

reúne obras produzidas nos ateliês de atividades 

expressivas, pinturas e modelagens. Em 1956, 

participou da criação da Casa das Palmeiras, uma 

clínica destinada ao tratamento de egressos de 

instituições psiquiátricas, funcionando 

invariavelmente de portas abertas, tal o desejo de 

Nise para todo atendimento em saúde mental. Foi 

também a grande responsável pela disseminação da 

teoria Junguiana no Brasil. 

Impressionada com a produção artística de seus 

pacientes esquizofrênicos, principalmente com a 

recorrência da pintura de mandalas, escreveu pela 

primeira vez para Jung em 1954, na qual foi 

prontamente respondida e incentivada a prosseguir 

com o seu trabalho e estudo sobre a psicose e os 

conteúdos que dela emergiam.  Tal fato a estimulou 

a apresentar, em 1957, os trabalhos desenvolvidos 

no setor de terapia ocupacional e no Museu do 

Inconsciente no II Congresso Internacional de 

psiquiatria, em Zurique, ocorrendo assim seu 

encontro com Jung. 

Segundo Câmara (2004), foi neste encontro em 

Zurique que o pensamento de Jung se uniu 

definitivamente às teorias de Nise da Silveira sobre a 

esquizofrenia e seu tratamento através da terapêutica 

ocupacional. Ao retornar deste encontro, a psiquiatra 

inicia o Grupo de Estudos C. G. Jung, que tinha por 

objetivo divulgar o pensamento Junguiano no Brasil. 

Ela acreditava ter comprovado a tese de Jung sobre 

os arquétipos, inconsciente coletivo e a mente 

esquizofrênica. Em constante observação, notou que 

os desenhos apresentavam movimentos circulares, as 

mandalas, que segundo Jung, representa um grande 

potencial autocurativo da psique e que busca a 

ordem e a unidade no psiquismo humano. 

De acordo com Jung, o Inconsciente Coletivo 

corresponde às camadas mais profundas da psique 

humana; é formado por nossas heranças culturais e 

psicológicas herdadas dos nossos antepassados 

somado a nossa herança biológica. Inclui materiais 

psíquicos que não provem da experiência pessoal, ou 

seja, nossa mente já possui uma estrutura que 

modela e canaliza todo posterior desenvolvimento.  

Já os arquétipos são as estruturas que compõe o 

inconsciente coletivo; correspondem frequentemente 

a símbolos culturais de outras épocas, podendo ser 

encontrados em sonhos e fantasias.  

Implementando o afeto, como algo necessário 

ao processo terapêutico, contava com ajuda de cães e 

gatos que eram nomeados de co-terapeutas. Seu foco 

de trabalho estava em auxiliar os clientes a aprender 

a lidar com o diferente, compreendendo seus 

desejos, sentimentos, medos e emoções. Como seus 

clientes, nomenclatura adotada para demarcar o 

desejo destes, não usavam uma linguagem 

estruturada por conta da esquizofrenia, outras formas 

de comunicação eram pensadas, novos meios de 

expressão surgiam através dos desenhos, pinturas e 

modelagem.  

No entanto, suas pesquisas sobre terapêutica 

ocupacional e a compreensão do processo psicótico 

por meio das imagens do inconsciente deram 

origem, ao longo dos anos, a exposições, filmes, 

documentários, simpósios, publicações e 

conferências.  

A título de exemplo, nos documentários da 

trilogia Imagens do Inconsciente, Em busca do 

espaço cotidiano e No Reino das Mães, produzidos 

pelo cineasta Leon Hirszman juntamente com Nise 

da Silveira, denunciam a desumanização do hospital 

psiquiátrico ao mostrar o ambiente insalubre, e 

através das falas de pacientes, como uma que diz: 

“Tira a gente dessa prisão, arroz duro, feijão sem sal, 

e mais atrás vem o macarrão, parece goma de 

engomar roupão, e mais atrás vem à sobremesa, 

banana podre para botar na mesa.” (Em busca do 

Espaço Cotidiano, 1986, apud, W. Melo, 2010).  O 

objetivo de Leon Hirszman é conscientizar sobre a 

realidade desumana, e propor uma libertação do dito 

“louco”, do internamento e das formas de 

tratamento. 

O termo antipsiquiatria foi criado por David 

Cooper entre os anos de 1955 e 1975 num contexto 

conciso, e designava “um movimento político de 

contestação radical do saber psiquiátrico 

desenvolvido na maioria dos grandes países em que 

se haviam implantado a psiquiatria e a psicanálise”. 

(Elizabeth Roudinesco, 1998, p.25-26 apud Oliveira, 

2011). Ante as crueldades exercidas pelo saber 

médico-psiquiátrico, um grupo de psiquiatras 

contrários aos tratamentos convencionais começou a 

protestar a validade desse saber. Foi nesse contexto 

que surgiu a antipsiquiatria, em defesa das vítimas 

dos diagnósticos equivocados, em defesa do ser 

humano e em respeito a seu sofrimento psíquico.   
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A antipsiquiatria negava praticamente o que a 

psiquiatria tradicional afirmava a respeito da doença 

mental. Segundo Oliveira (2011), a antipsiquiatria 

consiste em uma corrente que tinha como 

característica promover formas alternativas de 

tratamento do sofrimento psíquico. O fundamento da 

ideologia antipsiquiátrica era a extinção dos 

manicômios e a eliminação da ideia de doença 

mental. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

     A transformação social proposta por Nise da 

Silveira procurava sensibilizar as pessoas e as 

autoridades com a realidade desumana vivida nos 

hospitais psiquiátricos do Brasil. A todo o momento, 

seu objetivo era modificar a relação terapeuta-

cliente, exigindo uma reforma nas práticas violentas 

adotadas nos hospitais psiquiátricos e propondo uma 

reinserção do dito louco na sociedade.    

Parte desse movimento de transformação se 

deu no Setor de Terapêutica Ocupacional, que lhe 

foi designado como um desmerecimento visto sua 

recusa a adoção das técnicas vigentes. A partir desse 

novo cenário implementou e aprimorou o tratamento 

dos pacientes psiquiátricos com o uso da arte. Ao se 

dedicar aos reclusos, aqueles isolados pela 

sociedade, pelos familiares e também pelos médicos 

explorou a capacidade criativa de cada um, 

mantendo sempre um caráter individual nos 

tratamentos. As muitas obras advindas dessa 

terapêutica utilizada foram e estão armazenadas no 

Museu do Inconsciente, sendo cento e vinte sete mil 

destas tombadas pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional-IPHAN. Este que está 

em constante crescimento devido as oficinas de 

terapia ocupacional que ainda ocorrem.  

O trabalho de Nise da Silveira funciona 

como um disparador de grandes reflexões no campo 

da Saúde Mental. Os desejos, angústias, medos, 

entre outros sentimentos e sensações nos igualam. 

Todos humanos que merecem respeito e cuidados, e 

isto independe do quadro diagnóstico. O trabalho a 

ser realizado nesta área deve ser o de olhar e 

perceber além da doença manifesta e nomeada, para 

que assim novas possibilidades possam surgir, novas 

formas de expressão. 
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INTRODUÇÃO 

Filmes podem ser um meio de trazer a 

história para as pessoas, e até mesmo para os 

historiadores. Pode ser pela sensação de 

deslocamento temporal provocada pelos filmes 

de época, ou até mesmo retrato do passado 

proporcionado pelos chamados “filmes 

históricos”, o caso é que a história se tornou 

pública pelos cinemas há vários anos. 

Marc Ferro define o cinema como um 

testemunho singular de seu tempo, já que não se 

pode controlar em qualquer lugar sua produção, 

principalmente o Estado. Até mesmo a censura 

tem pouco poder sobre o cinema. Para o autor o 

filme possui sua própria articulação, trazendo 

elementos que auxiliam uma análise da 

sociedade diversa das propostas de seus 

segmentos, tanto o poder constituído quanto a 

oposição. Para Ferro o cinema destrói a imagem 

do duplo que cada instituição, cada indivíduo se 

tinha constituído diante da sociedade. A câmera 

revela o funcionamento real daquela, diz mais 

sobre cada um do que queria mostrar. Ela 

descobre o segredo, ela ilude os feiticeiros, tira 

as máscaras, mostra o inverso de uma 

sociedade, seus “lapsus”. É mais do que preciso 

para que, após a hora do desprezo venha a da 

desconfiança, a do temor (...). A ideia de que 

um gesto poderia ser uma frase, esse olhar, um 

longo discurso é totalmente insuportável: 

significaria que a imagem, as imagens (...) 

constituem a matéria de uma outra história que 

não a História, uma contra-análise da sociedade. 

(FERRO, 2010, p.202) 

A Didática da História é um campo de 

estudos que tenta justamente compreender as 

formas de como o conhecimento é tematizado e 

difundido, conciliando formas de pensamento 

sobre a história que estão no centro de lutas 

culturais, políticas e ideológicas. 

Primeiramente, o que precisamos 

analisar e compreender é o papel que o cinema 

representa nos meios de demonstração cultural, 

considerando que o filme é uma forma de 

expressão de alguma cultura em algum contexto 

histórico. É inegável que o cinema tem uma 

grande importância para o conhecimento 

histórico. Este texto tem a pretensão de ligar 

conceitos do teórico Jörn Rüsen, didática de 

história e cultura histórica, de modo que tais 

conceitos possam ser analisados a partir da 

relação entre o cinema e o conhecimento 

histórico.  

Jörn Rüsen (2007) define a didática da 

história como o campo de estudos que tenta 

compreender os processos de aprendizado 

histórico, a integração do conhecimento nas 

consciências históricas dos sujeitos e suas 

semelhanças com a cultura histórica de uma 

sociedade. Deste modo, acredita-se que ela é 

fundamental na hora de reorientar os olhares e 

análises sobre a indústria do cinema e suas 

apropriações do conhecimento histórico. 

Segundo ele: insights específicos da didática da 

história – seu conceito da especificidade do 

entendimento histórico e o reconhecimento da 

função da história em dar forma à identidade 

social e individual – têm de ser transformados 

na linguagem do nosso entendimento da 

comunicação de massa – que está, por exemplo, 

dentro da semântica do cinema e da poética da 

comunicação visual (2006, p. 13). 

Esse texto reflete em cima de alguns 

caminhos pelos quais o cinema vem sendo 

pensado na sua relação com a didática da 

história, abrindo possibilidades para a pesquisa 

que torne possível o debate com a didática da 

história. Didática da história, consciência 

histórica e cultura histórica se estabelecem 

como conceitos fundamentais para avaliar as 

distinções e particularidades do cinema 

enquanto produto e reflexo da história. E a partir 

desses conceitos, trazer a discussão de como o 

cinema reflete nos alunos em sala de aula. 

Antes de discutir a relação do cinema 

com a sala de aula, se faz necessário uma 

análise anterior da relação cinema-história, ou 

melhor, o cinema como fonte histórica passível 

ao historiador, sendo assim, Marc Ferro, 

historiador francês considerado da 3ª geração 

dos Annales, é um dos primeiros, se não o 

primeiro, a trazer essa discussão para a 

academia. 

Seu principal texto sobre essa relação 

“O filme: uma contra-análise da sociedade”, foi 

escrito na década de 70 quando o filme ainda 

não era visto como fonte histórica, segundo o 

próprio autor “O filme não faz parte do universo 

mental do historiador” (FERRO, 2010. p.25) 

assim ele traz à luz a discussão do porque o 

filme também pode ser entendido, lido e 

analisado como fonte histórica. Para o autor há 

uma recusa inconsciente na utilização de filmes 

e quaisquer fontes não escritas, assim ele faz 

uma análise de como o filme era interpretado 

pelas “pessoas cultas” (palavras do autor) no 

início do século XX “uma máquina de 

idiotização e de dissolução, um passatempo de 

iletrados, de criaturas miseráveis exploradas por 

seu trabalho” (FERRO. 2010, p.28), ao mesmo 

tempo aponta o questionamento vigente sobre a 

autoria dos filmes, seria do roteirista? De quem 

filmava? Assim se dava o impasse para os 

historiados já que é necessário o uso e 

apontamento de uma fonte, referências enquanto 

provas de sua teoria, sendo assim o historiador 

vai ao cinema apenas como espectador. Mas, 

segundo o autor, com a revolução marxista 

houve uma mudança na concepção de história, 

abrindo novos métodos e novas fontes, o 
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historiador que antes falava apenas do que 

passou, escolhendo o que seria útil para seu 

relato interpretativo agora precisa dizer o que 

busca, precisa analisar “as estruturas mais que 

os acontecimentos, ele se interessa pelas 

permanências e mutações invisíveis de longa 

duração” (FERRO. 2010, p.30) dessa maneira 

traz a questão “o que é um filme senão um 

acontecimento, uma anedota, uma ficção, 

informações censuradas, um noticiário que 

coloca no mesmo nível a moda do inverno e os 

mortos do último verão; o que a nova História 

poderia fazer disso? ” (FERRO. 2010, p. 30) 

Ferro discute o uso do cinema num 

momento em que a historiografia está 

discutindo novos métodos e novas fontes de se 

estudar e fazer história, nessa ampliação de 

fontes por que o cinema também não poderia ser 

fonte de estudo para o historiador? O autor traz 

então o contexto da guerra fria para a discussão 

questionando também como o cinema tem sido 

utilizado. A guerra fria no seu auge e a busca 

dos dois blocos em conquistar a totalidade, 

questionando então o que o cinema oferecia, 

para o ocidente uma “pseudoimagem” e no 

oriente um Estado que controla tudo. “De qual 

realidade o cinema seria a imagem? ” (FERRO. 

2010, p.31). Além de defender a utilização do 

cinema como fonte ele também traz 

questionamentos a respeito do que esses filmes 

estão demonstrando, de quais suas possíveis 

intenções e mais uma vez de como o historiador 

pode utilizá-los para analisar não só o visível no 

filme, mas o não visível, aquilo que ficou oculto 

no filme. 

Para Ferro, discutir o cinema vai além 

de constatar que este fascina e inquieta, mas que 

pode ter um efeito corrosivo e que independente 

do controle que houve na sua produção, o filme 

é testemunha. É notório que o autor vê na 

utilização do cinema como fonte para o 

historiador, uma possibilidade mais ampla de 

analisar a história, de analisar uma sociedade, 

para ele “a câmera revela seu funcionamento 

real, diz mais sobre cada um do que seria 

desejável mostrar” (FERRO. 2010, p. 31), 

portanto o filme sendo imagem do real ou não, 

ficção ou apenas invenção pode ser visto como 

história. Define que nesse sentido o filme não 

está sendo analisado como obra de arte, mas 

como um produto que é testemunha, que possui 

uma abordagem sócio histórica e que integra ao 

mundo que o rodeia e que se comunica.  

O filme, segundo o autor, deve ser 

utilizado como fonte pois está cheio de 

possibilidades de leituras, que vão além daquilo 

que o diretor do filme pensou, cada espectador 

pode interpretar o filme de uma maneira 

diferente, por isso a definição de que o filme 

pode nos dizer muito mais daquilo que ficou 

como “não-visível” nas suas cenas.  Assim 

como Chartier discute “As obras de ficção, ao 

menos algumas delas, e a memória, seja ela 

coletiva ou individual, também confere uma 

presença ao passado, às vezes ou amiúde mais 

poderosa do que a que estabelece nos livros de 

história” (CHARTIER. 2009. p.21). 

Seguindo o que Ferro defende, 

entendemos pela sua perspectiva de filme 

enquanto fonte histórica e que pode ser utilizada 

também em sala de aula se apropriando dos 

conceitos defendidos pelo historiador Jörn 

Rüsen, que seria uma aprendizagem histórica 

visando uma consciência histórica, mas que 

diferente das discussões feitas sobre cinema-

aprendizagem que no geral focam sua atenção 

para o método e o professor, com esses 

conceitos o foco é transferido para os alunos, 

como esse público interpreta ou não os filmes 

para que haja uma conscientização interna 

formando sua identidade e uma conscientização 

externa que se torne práxis. De acordo com Éder 

Cristiano de Souza, Rüsen acredita que: 

O princípio básico da narrativa 

histórica é o fato dela se referir ao 

acontecimento passado, constituindo um relato 

que se pretende verdadeiro e que explica uma 

determinada realidade presente, possibilitando 

orientações para o futuro. (SOUZA, 2014, p. 3) 

Ainda segundo Souza (2014), um filme 

ao fazer uma alusão a um determinado 

acontecimento passado, muitas vezes tem forma 

de um relato, que o público acaba assimilando 

como verdade, dessa forma também tem a 

função de referência na orientação temporal. 

Essa percepção se dá a partir dos artifícios 

usados pela linguagem do filme, e da maneira 

como certas produções cinematográficas se 

relacionam com a cultura histórica. 

Marc Ferro acredita que o filme acaba 

mostrando mais sobre o contexto da em que o 

filme foi produzido do que aquilo que seu 

próprio autor tinha intenção. Segundo Morettin, 

para Ferro a força do filme reside: 

[...] na possibilidade de exprimir uma ideologia 

nova. [...] ‘lapsos’ podem ‘ocorrer em todos os 

níveis do filme, como na sua relação com a 

sociedade. Seus pontos de ajustamento, os das 

concordâncias e discordâncias com a ideologia, 

ajudam a descobrir o latente por trás do 

aparente, o não visível atrás do visível 

(MORETTIN, 2007, p. 41). 

A Educação Histórica tem o objetivo 

para o ensino de História que os sujeitos criem 

uma consciência histórica, construindo a partir 

da visão que os sujeitos possuem do tempo 

histórico. E a partir de articulação teórica da 

análise fílmica com a teoria da história, pode-se 

propor a compreensão de como se processam as 

experiências dos sujeitos com os artefatos 
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culturais, e como estas experiências operam na 

progressão das consciências históricas. 

(SOUZA, 2011, p. 02) 

Refletindo em cima das singularidades 

do cinema, até mesmo aquele denominado filme 

comercial, é possível observar como a indústria 

do cinema tem produzido fortemente e com 

sucesso, narrativas incisivas, com grande força 

estética e retóricas, que podem convencer 

sujeitos históricos através das emoções e do 

deslumbre da estética. O grande problema é 

quando se têm a necessidade de se pensar as 

formas e funções do pensamento histórico nos 

caminhos da vida prática.  

Há, atualmente, uma grande quantidade 

de textos que tentam relacionar reflexões de 

filmes para o ensino de história. Produções que 

são expressivas e variam quanto à forma, 

estratégias e propostas para o uso do cinema em 

sala de aula. Portanto, propõe-se exibir como se 

apresentam estas produções e destacar que 

concepções de ensino e aprendizagem histórica 

expressam e quais suas complicações para a 

formação histórica. 

Partindo da reflexão teórica do uso do 

cinema em sala de aula gostaríamos agora de 

refletir sobre como o cinema tem sido utilizado 

em sala de aula. O discurso da utilização do 

cinema como recurso didático é sempre visto 

como forma de dinamizar o ensino, visando 

uma aula atrativa e que saia da chamada aula 

metódica.  

Estudiosos dessa relação como Eder 

Cristiano de Sousa aborda em seu artigo 

“Cinema e didática da história: um diálogo com 

o conceito de histórica de Jörn Rüsen”, mesmo 

que de forma breve, essa visão ainda tradicional 

do uso do filme. Citando uma pesquisa de 

Sandro Luís Fernandes que entrevistou alguns 

professores a respeito do uso do cinema é 

notório em quase a totalidade das narrativas que 

o cinema é usado para dinamizar as aulas como 

se fosse uma espécie de “túnel do tempo”, onde 

os alunos podem ter acesso ao passado, ver 

como em determinada época as pessoas se 

comportavam, se vestiam, e/ou para comprovar 

aquilo que o professor disse em sala de aula “eu 

utilizo o cinema mais ou menos dessa forma. 

Como se fosse para comprova tudo aquilo que 

eu to falando, sabe? Especialmente alguns temas 

que eles não acreditam. Eles acham que você tá 

inventando, sabe… Determinadas coisas que 

aconteciam. ” (FERNANDES. 2007. p. 44). 

Apenas com essa fala nos é possível discutir 

uma amplitude de questões sobre a utilização do 

cinema, começando com o conceito de verdade 

percebido na fala do professor. Percebemos que 

nesse contexto o filme é usado como prova total 

e absoluta do que o professor discute em sala de 

aula, uma prova do passado que está engessado, 

que está dado e não pode ser modificado ou 

reinterpretado, provavelmente não há discussão 

de outras interpretações do passado, de uma 

história vista pelas minorias por exemplo, é a 

história dada sem abertura para ser questionada.  

Numa breve pesquisa que fizemos com 

alguns professores, nem todos da área da 

história, vimos que o uso do cinema busca 

ampliar o conteúdo discutido em sala de aula, de 

forma a complementar o que é discutido e 

ajudar no ensino dos alunos. 

“Acredito que todas as formas que 

possam ser usadas para atrair a atenção dos 

nossos alunos para determinado tempo é válida. 

Eles se cansam da mesmice. Portanto, 

eventualmente nós, professores, devemos 

abordar assuntos de maneira diferente, como 

cinema, por exemplo. Existem muitos filmes 

que dariam perfeitamente para trabalhar 

assuntos de história, biologia entre outras 

disciplinas. (Professor 1)  

“Acredito que o cinema nos dá várias 

possibilidades para contribuir no ampliamento 

de um conteúdo aplicado em sala de aula, além 

de estimular o aluno a ter mais interesse pela 

disciplina, pelas aulas e pelo conteúdo. Além do 

mais com o cinema podemos alcançar e explorar 

outros lados que os alunos não conseguem 

externar em sala durante uma explicação do 

professor. Sendo assim posso afirmar por 

experiência própria que os filmes que já 

trabalhei até hoje foram de extrema importância 

e ajuda no que diz respeito à expansão de forma 

didática para auxiliar e contribuir no 

aprendizado dos estudantes”. (Professor 2) 

Na fala do professor 1 ele traz o cinema 

como meio de sair da mesmice, ou seja, do 

metódico “giz e quadro”, o filme é colocado 

então como forma de atrair os alunos e ao 

mesmo tempo de abordar o mesmo assunto de 

formas diferentes.  

Percebemos que na fala do professor 2 

aparece uma preocupação no aprendizado dos 

alunos, este utiliza do cinema para ampliar e 

ilustrar o que tem sido discutido, objetivando 

contribuir no aprendizado, ele aponta a 

importância do cinema para auxiliar no 

aprendizado dos alunos, ou seja, utiliza deste 

meio visando um ensino que alcance de fato os 

alunos, assim  acreditamos que se aproxima do 

que seria a melhor forma de utilizar o cinema: 

refletir sobre quem está vendo, refletir sobre os 

alunos e como eles leem o filme, algo que 

Rüsen nos fala sobre o que seria uma 

aprendizagem histórica.  

Vale ressaltar que na nossa pequena 

pesquisa com alguns professores, nosso foco era 

questionar “Como o cinema é visto por esses 

professores, em sala de aula”, sendo assim, a 

pesquisa não foi direcionada apenas a 
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professores da área de história, o que resultou 

em respostas com especificidade de cada área 

do conhecimento. Dentre essas respostas 

tivemos apenas uma de um professor de história 

e sua fala se assemelha ao que acreditamos 

como ser a melhor forma de usar o cinema em 

sala de aula, não como uma imagem do “real”, 

da “história dada e findada”, mas sim como 

mais um documento que está sujeito a 

questionamentos e/ou desconstrução de sua 

ideia. 

Acredito que todo documento é válido 

no ensino de História, mesmo que seja para ser 

refutado ou desconstruído. As expressões 

artísticas, em especial, são manifestações 

genuínas do homem em seu tempo, o que nos 

apresenta informações preciosas de um tempo, 

seja pelo tema abordado ou pela forma adotada 

pelo artista para se expressar. “Toda arte é 

política” (perdoe-me pela falta de formalidade, 

cito entre aspas pois a ideia e de Roger Chartier, 

mas me faltam as palavras exatas e só me sobra 

uma distante sombra do que ele quis dizer), seja 

engajado ou não, já que carrega informações do 

seu tempo. Mesmo a alienação de uma obra, 

transmite conhecimento, já que tal condição 

pode ser o reflexo do controle estabelecido em 

um período. O cinema não é exceção nesse 

princípio. Como manifestações artísticas carrega 

valores, conceitos e informações preciosas sobre 

os agentes diretamente envolvidos em sua 

produção e sobre os temas que buscam abordar. 

Em sala de aula, tratando sobre o ensino 

fundamental e médio (onde atuo), a produção 

cinematográfica se apresenta como uma 

preciosa ferramenta de trabalho, pela qual posso 

trabalhar os temas do filme e também as 

intenções de quem produz, levando em 

consideração seu tempo e o espaço onde foi 

executada a obra. (Professor 3) 

Como podemos observar, a fala do 

professor de história retoma aquilo que 

entendemos do filme que traz além da história 

que pretende contar características do contexto 

em que foi produzido. Sendo assim, os filmes 

nos dão uma infinidade de interpretações e 

releituras para serem feitas com os alunos em 

sala de aula, que como foco deste trabalho, 

priorizar que o aluno consiga através do cinema 

se perceber em quanto sujeito histórico.  

Acreditamos que, mesmo pensando em 

contribuir no aprendizado dos alunos, a 

utilização do cinema não deve se encerrar nesse 

ponto, deve haver uma discussão com os alunos, 

antecedendo o filme, uma discussão a respeito 

dessa fonte e qual o objetivo dela estar sendo 

utilizada naquele momento na sala de aula, essa 

discussão pode começar com quesitos básicos, 

qual o tema do filme, em que contexto está 

ambienta lizado, as questões técnicas, quando 

foi feito e assim por diante, após isso discutir 

sobre como essa obra é mais uma das várias 

reinterpretações do passado, e de como ela 

também está passível de ser questionada e 

criticada. Enfatizar que o filme não está ali 

como prova do passado ou um túnel do tempo 

que nos dará acesso ao passado tal qual ele foi, 

mas como mais uma fonte histórica, já que o 

filme não fala somente da história que ele passa, 

mas fala também do contexto que ele foi feito. 

Rosenstone (2010), mostra que nos 

filmes, “através de seus olhos e vidas, aventuras 

e amores, vemos greves, invasões, revoluções, 

ditaduras, conflitos étnicos, experiências 

científicas, batalhas jurídicas movimentos 

políticos, genocídios” (p.33). Fazendo, com 

quem o vê, sinta as angustias que o filme tenta 

passar. O filme dramático tem o objetivo de 

acertar as emoções de quem o assiste: 

Ele (cinema) não apenas fornecesse 

uma imagem do passado, mas quer que você 

acredite piamente naquela imagem – mas 

especificamente, nos personagens envolvidos 

nas situações históricas representadas. 

Retratando o mundo no presente, o longa 

metragem dramático faz com que você 

mergulhe na história, tentando destruir a 

distância entre você e o passado e obliterar – 

pelo menos enquanto você está assistindo ao 

filme – a sua capacidade de pensar a respeito do 

que você está vendo. O filme quer mais do que 

apenas ensinar a lição do que é história “dói”, 

ele quer que você, o espectador, vivencie a dor 

(e os prazeres) do passado. (ROSENSTONE. 

2010. p. 33-34) 

Por isso entendemos ser muito 

importante que o professor enquanto prepara 

sua aula, faça uma reflexão de como e porque o 

filme será utilizado, estabelecendo um método 

de como isso será abordado em sala de aula. 

Seria necessário fazer, no mínimo, duas 

discussões, uma anterior e uma posterior ao 

filme. A primeira discussão estaria centrada no 

aluno, para que este consiga enxergar a 

mensagem histórica que o filme tenta passar. A 

segunda discussão, pós filme, seria no intuito de 

ouvir do aluno o que ele entendeu do filme, e se 

ele consegue identificar o que é fato histórico e 

o que é ficção e para além do técnico, propor 

uma discussão que facilite uma relação do que o 

filme contou ou não contou com o contexto do 

aluno. Não basta que o aluno compreenda o 

filme apenas pelo filme, que saiba diferenciar o 

fictício do não-fictício, mas que essa 

experiência contribua para aquilo que Rüsen 

chama de consciência histórica, ou seja, como o 

aluno através do filme, nesse caso, se percebe 

enquanto sujeito histórico e como aquilo pode 

se relacionar com o seu cotidiano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Concordamos que o filme enquanto 

recurso didático já é utilizado e analisado por 

estudiosos em várias áreas, não é algo inovador 

no campo acadêmico e nem no contexto escolar, 

porém ainda deve ser investigado mais a fundo 

a relação dos filmes, sendo “históricos” ou não, 

com a disciplina de história. Não basta apenas 

analisar se o cinema é usado em sala de aula, 

mas sim quais ideias históricas são extraídas 

dali e como isso auxilia na elaboração de uma 

identidade que interfere nas práxis.  

Assim acreditamos que analisar as 

diversas metodologias que fujam da chamada 

aula metódica e que tenham por objetivo a 

consciência histórica, fornecem ao aluno um 

novo viés, não só de um entendimento sobre a 

história, mas uma consciência histórica, que 

podem fornecer ao aluno entendimentos do 

espaço e tempo em que ele se encontra. 
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Resumo: A abrangência do uso da energia elétrica na estrutura funcional das universidades e sua permanente 

expansão de demanda, aliada a aumentos sucessivos nos preços deste insumo têm impactado fortemente nos 

custos de funcionamento destas instituições. Diante da perspectiva de ampliação do peso do consumo de energia 

elétrica no custeio das instituições públicas, este artigo tem por objetivo trazer conceitos teóricos e exemplos de 

experimentos empíricos que possam embasar uma proposta de investigação que permita, através de estímulos 

verbais, proporcionar a conservação de energia elétrica através da alteração do comportamento de servidores 

públicos. 

 

Palavras-chave: Consumo de energia elétrica, Comportamento de consumo, Estímulos verbais, Feedback.  

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme Nogueira (2007), a energia elétrica é 

uma forma nobre de energia e a gestão de sua 

demanda e uso racional tem sido alvo de governos e 

instituições que, através de políticas de fomento a 

ações reguladoras e de marketing procuram maior 

produtividade econômica, eficiência energética e 

sustentabilidade ambiental.  

Diante da incógnita do comportamento de 

consumo de servidores públicos no consumo de 

energia elétrica e a racionalidade institucionalmente 

desejada no controle desse insumo, este estudo 

procura um caminho teórico conceitual que traga 

embasamento para a investigação da influencia de 

estímulos verbais no comportamento de consumo. 

Como objetivo geral, este artigo faz uma análise 

de aplicações de estímulos verbais no 

comportamento do consumo de energia elétrica 

delineando procedimentos e métodos que podem 

embasar futuras pesquisas empíricas experimentais 

no comportamento do consumo de energia elétrica. 

 

2. COMPORTAMENTO DE CONSUMO 

 

A multidisciplinaridade verificada nas 

investigações científicas atuais sobre o 

comportamento do individuo em situações de 

consumo, apoiadas por conhecimentos trazidos da 

psicologia, favoreceu a ampliação dos estudos em 

diversos campos de pesquisa permitindo o 

surgimento de uma nova subárea de conhecimento 

denominada "comportamento do consumidor" 

(Nalini, de Melo Cardoso, & Cunha, 2013). 

O estudo do comportamento do consumidor se 

propõe a congregar, amplamente conhecimentos 

para a compreensão dos processos que envolvem 

indivíduos, grupos ou organizações na seleção, 

aquisição, uso, disposição e descarte de produtos, 

serviços, ideias e experiências no atendimento da 

satisfação de consumo e suas consequências 

percebidas pelos indivíduos envolvidos e sociedade 

(Nalini, de Melo Cardoso, & Cunha, 2013).  

Segundo Santos (2017), a prática da 

sustentabilidade ambiental, apoiada no 

comportamento de consumo, promove a redução do 

uso, reutilização de insumos e reciclagem, podendo 

mitigar, em grandes proporções, o custo ambiental 

da produção.  

 

2.1   Estímulos verbais 

 

O comportamento verbal, mesmo complexo, 

pode ser compreendido através da analise funcional 

comportamental do behaviorismo radical utilizada 

originalmente para explicar e controlar fenômenos 

mais simples e essencialmente físicos e seguem o 

mesmo princípio de aquisição, manutenção e 

extinção do repertório de operantes não verbais 

(Barros, 2003). 

No behaviorismo radical os fenômenos estão 

numa dimensão única e natural onde existe apenas 

uma espécie de realidade que foge do dualismo 

mente x corpo e o comportamento é selecionado por 
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contingências naturais, reais e passiveis de 

observação em suas consequências externas 

(Guimarães, 2003).  

O behaviorismo radical propõe a relação entre o 

comportamento e o ambiente, com consequências 

seletivas, que modificam a probabilidade de 

ocorrências futuras do comportamento e; 

contextuais, que estabelecem a ocasião onde o 

comportamento pode ser afetado por essas 

consequências que, por sua vez, podem afetar 

probabilidades futuras em comportamentos 

equivalentes sendo estas interações denominadas 

“contingências” de onde são estabelecidas relações 

funcionais ao longo do tempo (Matos, 1995). 

Desta forma, o comportamento verbal é um 

comportamento operante sobre o ambiente que altera 

e é alterado por suas consequências. No entanto, o 

operante verbal, tem sua distinção no fato de não 

existir uma relação mecânica com as consequências 

que são, no caso, supridas pelo ouvinte previamente 

treinado em uma comunidade verbal e cultural onde 

o comportamento verbal é modelado e mantido por 

suas consequências sociais e culturais (Barros, 

2003). 

A analise funcional aplicada do comportamento 

verbal está sempre delineado pelo comportamento 

do falante diante do comportamento do ouvinte nas 

contingencias reforçadoras em um ambiente 

conhecido e limitado (Passos,2003).  

O operante verbal possui distintivamente aos 

não verbais, os seguintes atributos: mediacional, na 

utilização de um meio linguístico de interligação; 

relacional, de contingências inseridas nas ações e 

eventos incluindo antecedentes do operante; 

comunal, sendo mediado através de pessoas em uma 

comunidade verbal; e estipulacional, onde a forma 

de verbalizar estipula o controle do comportamento 

operante verbal (Vargas, 2007). No behaviorismo 

radical a função do comportamento verbal é 

adaptativa e não um conjunto de comportamentos 

com função comunicativa, representativa ou 

expressiva (Barros,2003). 

Segundo Vargas (2007), Passos (2003) e Barros 

(2003), os diferentes tipos ou categorias de 

comportamentos verbais são definidos a partir da 

identificação de condições antecedentes (privação e 

estímulos discriminativos) e consequências 

reforçadoras das contingencias na comunidade 

verbal a cada operante verbal, sendo os principais 

classificados em mando, tacto, ecoico, textual, 

transcrição, intratextual e o autoclítico. Na 

observação do comportamento verbal em situações 

cotidianas verifica-se o entrelaçamento das 

categorias de operantes verbais trazendo 

complexidade na análise do comportamento (Barros, 

2003).  

3. MÉTODO 

 

O método qualitativo aplicado consiste em uma 

pesquisa bibliográfica com uma coletânea de 

trabalhos realizados por autores (Lakatos; Marconi, 

2003, p. 158) em um estudo descritivo de artigos 

escolhidos pelos pesquisadores. Traz conceitos 

teóricos e a síntese de procedimentos e métodos 

empíricos experimentais aplicados em pesquisas 

relacionadas a estímulos verbais no comportamento 

de consumo de energia. 

A escolha dos artigos foi dirigida pela 

necessidade dos autores de trazer conceitos 

contemporâneos relacionados aos estímulos verbais 

e agrega-los a textos relacionados ao consumo de 

energia e comportamento de conservação de energia 

de grupos de indivíduos no contexto histórico da 

crise energética mundial das décadas de 1970 e 

1980, publicados no Journal of Applied Behavior 

Analysis (JABA). 

As pesquisas experimentais descritas foram 

retiradas de uma seleção realizada em 2016 com um 

total de 51 artigos da fonte JABA  para prospecção 

de textos relacionados ao comportamento do 

consumidor na conservação de energia. Os quatro 

artigos extraídos da seleção representam a síntese 

das abordagens verificadas dentro do objetivo de 

exploração dos autores.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como estímulo especificador de contingência, a 

“regra” possibilita, segundo Skinner (1966), a 

substituição da história de reforçamento ou de 

punição pela descrição de contingência (Malavazzi 

& Pereira, 2017). Glenn (1987) defende que regras 

são eventos objetivos ambientais especificáveis 

livres e, portanto, sem referencia a relação funcional 

do comportamento e que, para definir a regra como 

estímulo verbal, deverá ser especificado no mínimo 

dois eventos relacionais resultando em estímulo 

discriminativo, reforçador ou estímulo 

condicionado. Segundo Glenn(1987) a definição de 

regra como estímulo especificador de contingências 

diminui a suscetibilidade de regras serem 

confundidas com estímulos não verbais e, mesmo 

sendo um subconjunto do estímulo verbal, não 

exerce necessariamente controle sobre o ouvinte. 

Já Catania (1999) defende que estímulos de 

regras são definidos como um comportamento sob 

controle de antecedentes verbais e relacionais como 

reforçador ou estímulo discriminativo e sendo 

denominado pelo autor como comportamento 

governado verbalmente. 

Na distinção entre comportamento controlado 

por regras e controlado por contingências, 

Paracampo & De Albuquerque ( 2005), trazem que 

sob regras o comportamento é previamente 
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especificado pela regra e transcorre com os possíveis 

estímulos descritos na regra  e sem relação com as 

consequências imediatas do comportamento. Para o 

controle por contingências, os autores destacam a 

necessidade de estabelecimento de consequências 

imediatas ao comportamento independente da 

descrição da contingência.   

Conforme Malavazzi & Pereira (2017), as 

possíveis funções de controle do comportamento 

humano exercidos por regra são: discriminativa, 

motivacional, condicional e alteradora da função de 

estímulo. É necessário então entender que não só as 

regras têm diversas funções no comportamento 

humano, mas também, de forma geral, os eventos 

ambientais antecedentes. Em casos especificos, 

Nosik & Carr (2015) estabelecem distinção entre 

operações motivacionais e eventos ambientais. Desta 

forma o estudo das regras e de suas funções envolve 

a compreensão de outros conceitos 

comportamentais.  

O controle do comportamento humano por uma 

função motivacional, na aplicação de regras, se 

confunde com a definição de operação 

estabelecedora na medida em que uma regra altera 

momentaneamente um reforçador descrito na 

contingência e também altera a frequência de 

ocorrência momentânea de uma resposta afetando à 

frequência de reforçamento causado pela resposta 

não podendo então ser definido como estímulo 

discriminativo (Michael, 1982). 

A definição de operação estabelecedora 

proposta por Michael (1982), parte da necessidade 

de corrigir insuficiências ou limitações do estímulo 

discriminativo e nesse caminho Skinner (1966) 

observa, nas relações contrarias a estimulação, 

variáveis motivacionais encontradas em operações 

de privação/saciação e estimulação aversiva. Nesse 

sentido Michael (1982) define operação 

estabelecedora como variável ambiental com dois 

efeitos em que o primeiro estabelece reforço pela 

alteração momentânea da efetividade de 

reforçamento produzido por objetos, eventos ou 

estímulos e o segundo pelo efeito evocativo que 

altera momentaneamente a frequência da ocorrência 

de um tipo de comportamento reforçado pelos 

mesmos objetos, eventos ou estímulos. 

Segundo Moscovici (1985), o feedback é 

definido como a apresentação do efeito de interações 

ambientais ao próprio individuo ou contexto 

receptor das interações para percepção de mudança 

no comportamento. O autor observa que o feedback 

tem caráter descritivo, específico, compatível, 

recíproco, dirigido, negociado, oportuno e 

esclarecido.  

No estudo de feedback no consumo de óleo 

combustível para calefação, Seaver & Patterson 

(1976) refutou a hipótese de que o feedback 

informativo sozinho poderia reduzir o consumo de 

óleo combustível e que elogios não afetariam a 

redução do consumo. O objetivo geral da pesquisa 

foi comprovar a eficiência do feedback na redução 

do consumo do óleo combustível através da 

mensuração do consumo de óleo, como variável 

dependente e estímulos informativos como variável 

independente. 

O experimento de Seaver & Patterson (1976) 

consiste em conteúdos de estímulos informativos, 

aplicados em dois grupos de feedback,  composto de 

cartas fornecidas em duas entregas de óleo 

consecutivas que relacionam os valores diários 

médios de óleo consumidos de janeiro a maio do ano 

anterior com o consumo diário atual comparando 

percentualmente as diferença no consumo gastos a 

mais ou a menos e evidenciando o valor financeiro 

apresentado. O elogio é constituído de uma 

mensagem de agradecimento pela redução no 

consumo e um adesivo com os dizeres “Estamos 

poupando combustível” aplicado ao grupo B nas 

famílias que reduziram o consumo de combustível. 

Na discussão os autores observam que o 

reconhecimento social representado pelo elogio em 

conjunto com o estímulo informativo contribuiu para 

o comportamento do consumidor na conservação de 

combustíveis com efeitos mais duradouros do que os 

verificados em consumidores com apenas estímulos 

informativos obtidos na fase pós-intervenção. O 

experimento descrito aproxima-se do conceito e 

estímulo verbal como função motivadora. 

Palmer et al. (1977) através de uma pesquisa 

empírica experimental observaram duas  

estimulações, como variáveis independentes, 

destinadas a reduzir o consumo de energia elétrica 

em consumidores residenciais comparando a 

alterações no consumo como variável dependente. O 

primeiro estímulo foi uma carta destinada a cada 

participante com orientações do presidente da 

companhia energética sobre as consequências do 

consumo elevado de energia elétrica para o sistema 

de abastecimento e estabelecendo formas de 

economia de energia. O segundo estímulo foi 

composto por um procedimento de feedback em que 

cartões com o consumo de energia do dia anterior 

foram comparado com a média de consumo histórico 

do ano com uma proposição possível de redução no 

cosumo de energia elétrica ficando evidente a 

apresentação de regras e feedback como estímulo 

discriminativo. Na discussão os autores apontam 

redução no consumo a partir do segundo estímulo e 

como contemporâneo tem-se a regra nas instruções 

do presidente da empresa e estímulos verbais 

discriminativos. 

Para confirmar a hipótese de que o auto 

monitoramente, isto é, a leitura do consumo mensal 

de energia elétrica do medidor pelo próprio 

residente, influi na conservação de energia elétrica, 

principalmente em períodos de grande consumo 
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como no inverno, Winett et al. (1979) 

desenvolveram uma pesquisa através de uma 

amostragem probabilística aleatória simples. Para 

isso um grupo de moradores foi instruído a fazer a 

leitura e acompanhamento do consumo diário de 

energia. Em outro grupo, os moradores recebiam 

uma caricatura positiva ou negativa conforme o 

resultado do consumo e, por fim, um terceiro grupo 

serviu como linha de base sem estímulos.  

O estudo de Winett et al. (1979) mostrou que o 

feedbak aplicado através de caricaturas mostrou-se 

mais eficiente que o do auto monitoramento levanto 

a discussão de que imagens como operação 

estabelecedora pode ser eficiente na alteração do 

comportamento de consumo de energia elétrica.  

Slavin et al. (1981) avaliou o uso de 

contingências de grupo para conservação de energia 

elétrica através de um sistema de incentivos onde 

membros individuais (apartamentos) recebem 

recompensas a partir do desempenho do grupo tendo 

em vista que em dois complexos de apartamentos a 

medição de energia é única e seu custo total é 

distribuído entre todos os residentes. 

 Como discussão os autores assinalam o efeito 

positivo das contingencias aplicadas a um grupo 

relativamente grande de indivíduos embora a teoria 

clássica da motivação preconize que os efeitos 

contingentes partindo de recompensas individuais 

não seriam representativos. No entanto os autores 

justificam o comportamento do grupo pela forte 

motivação (pagamentos) e contingencias 

interpessoais associadas à proximidade entre 

residentes.  

A relevância do experimento empírico de Slavin 

et al. (1981) está na semelhança no fato de que os 

moradores dos apartamentos não pagavam pelo 

consumo de energia elétrica como acontece nos 

usuários de instalações em edificações públicas. A 

aplicação de reforçadores (pagamento) como 

operadores na alteração do comportamento de 

consumo diante das contingências  do grupo traz o 

conceito de operação motivadora a medida em que a 

comunidade verbal  delimitada contabiliza as 

vantagens sociais.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das pesquisas empíricas experimentais 

realizadas nas décadas de 1970 e 1980, sob a ótica 

de conceitos contemporâneos dos operantes verbais 

aplicados ao comportamento de consumo, 

proporciona uma nova discussão dos resultados e a 

perspectivas de replicação em novos trabalhos. 

O conceito de regras a partir de Skinner (1966) 

revigorados por autores como Glenn(1987) 

Catania(1999) e Paracampo & De 

Albuquerque(2005) entre outros, aliado ao conceito 

de operação estabelecedora e motivadora  de 

Michael(1982) apoiados por  Malavazzi & Pereira 

(2017) e Nosik & Carr (2015) soma-se ao tradicional 

procedimento de feedback descrito por Moscovici 

(1985) forma uma nova base para discussão de 

resultados de pesquisas já publicadas. 

As pesquisas desenvolvidas por Seaver & 

Patterson (1976); Palmer et al. (1977); Winett et al. 

(1979) e Slavin et al. (1981), em um momento  

histórico de crise, mostra um contexto oportuno para  

pesquisas sobre o comportamento do consumo de 

energia. Agregadas a conceitos atuais, pesquisas 

podem ser elaboradas sobre as mesmas bases 

históricas e permitir um melhor entendimento do 

comportamento de consumo de energia de novos e 

oportunos cenários. 
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Resumo: Este trabalho se refere a um projeto de Trabalho de Conclusão de Curso que busca discutir um 

assunto muito debatido na sociedade, que é o uso/abuso de suplementos alimentares por praticantes de 

atividade física. O objetivo principal é analisar o conhecimento os acadêmicos do Curso de Educação Física 

da UFG-RC sobre os suplementos alimentares. Mais especificamente buscamos: a) detectar a definição de 

suplemento alimentar que os acadêmicos investigados possuem; b) verificar a compreensão dos acadêmicos 

investigados sobre os efeitos do consumo de suplementos alimentares; c) identificar se os acadêmicos 

investigados sabem quais são os profissionais habilitados a prescrever o consumo de suplementos alimentares 

e quando esses produtos devem ser prescritos; d) examinar se os acadêmicos investigados realizam ou já 

realizaram, o consumo e/ou indicação de suplementos alimentares. Este estudo se caracteriza como uma 

pesquisa de campo do tipo exploratória e descritiva que envolveu uma amostra de dezoito acadêmicos 

regularmente matriculados do Curso de Educação Física da UFG-RC. Como instrumento de coleta de dados, 

utilizamos o questionário, constituído de nove questões abertas. Esta pesquisa se encontra em andamento, em 

fase de análise dos dados, neste sentido não serão apresentados os resultados. 

 

Palavras-chave: Suplementos Alimentares; Atividade Física; Educação Física.  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Este estudo busca discutir um assunto muito 

debatido na sociedade, que é o uso/abuso de 

suplementos alimentares por praticantes de exercício 

físico. Contudo essa pesquisa se restringirá ao 

conhecimento de acadêmicos de Educação Física 

sobre o tema da suplementação alimentar. 

O interesse pelo tema surgiu, inicialmente, 

devido ao fato de que ao frequentarmos algumas 

academias de diferentes cidades buscando 

desenvolver um trabalho de hipertrofia e 

fortalecimento muscular foi-nos indicado, pelos 

profissionais da área de Educação Física que 

atuavam nos referidos espaços, o consumo de 

suplementos alimentares por considerarem que só 

após a ingestão destas substâncias obteríamos mais 

rapidamente os objetivos esperados com a prática do 

treinamento resistido.  

Outro fator que nos motivou para o estudo do 

referido tema foram os conhecimentos adquiridos 

nas disciplinas curriculares do Curso de Educação 

Física da Universidade Federal de Goiás - Regional 

Catalão (UFG-RC), quais sejam: Educação 

Nutricional cursada no ano de 2014 e na qual, 

também, atuamos como monitor no ano de 2016; e, 

Fisiologia Aplicada a Educação Física cursada no 

ano 2015 bem como Treinamento Desportivo, 

Funcional e Musculação ofertada no ano de 2016. 

Cursar tais disciplinas e atuar como monitor em 

uma delas nos possibilitou ampliar nossos 

conhecimentos sobre o referido assunto e 

compreender, conforme Cabral (2016), que o ritmo 

acelerado da sociedade atual vem provocando na 

vida das pessoas a carência de uma alimentação 

saudável, a qual consiste na ingestão de alimentos 

naturais nas refeições diárias como a absorção de 

açúcares, carnes, ovos, hortaliças, frutas, legumes, 

leite, óleos, massas, raízes e tubérculos, mas a 

quantidade necessária para a alimentação saudável 

varia para cada organismo já que se leva em 

consideração as características individuas de cada 

ser, como a altura, a idade, o peso, portanto refeições 

com quantidade e qualidade essenciais para o bem 

estar e saúde do indivíduo.  

As disciplinas citadas anteriormente também 

nos possibilitaram compreender que vivemos em 

uma sociedade que define padrões de beleza a serem 

seguidos, por exemplo, corpos esculturais, fortes, 

peles sedosas e brilhantes. Tais padrões de beleza 

são influenciados e reforçados todos os dias pelos 

meios midiáticos, marcando assim a vida dos 

cidadãos devido a sua grande capacidade de 

persuasão, a qual muitas vezes passa despercebida 

por muitos indivíduos. 

Santos e Santos (2002) esclarecem que na busca 

de um melhor rendimento físico associado a uma 

melhoria estética, muitos pessoas praticantes de 
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exercícios físicos, utilizam como recurso ergogênico 

o suplemento alimentar ou nutricional pelos 

benefícios que eles supostamente aportam, para 

atingir os seus objetivos. Contudo, de acordo com as 

pesquisas atuais, existe um conflito muito grande 

entre os benefícios propostos e os malefícios que 

poderão ser obtidos pelo uso indiscriminado dessas 

substâncias.  

Segundo Zanin (2016) os suplementos 

alimentares são substâncias químicas produzidas 

especialmente para complementar a alimentação, 

podendo eles serem compostos de todas as vitaminas 

e minerais ou podem, também, conter apenas 

determinadas substâncias, como ocorre no caso da 

Creatina e da Spirulina, que são indicados 

especialmente para quem pratica algum tipo de 

exercício físico. Portanto, dentre as substâncias 

consumidas com esse fim ergogênico, ou seja, de 

melhorar a performance, o suplemento nutricional 

tem um destaque primordial, talvez por falta de uma 

legislação rigorosa que autorize a sua venda sem 

receita médica, ou devido às indústrias lançarem 

constantemente no mercado produtos ditos 

ergogênicos prometendo efeitos imediatos e 

eficazes. Paralelo a isso, alguns profissionais de 

Educação Física vêm estimulando o uso do 

suplemento com o intuito de melhorar a performance 

de seu aluno, sem levar em conta os meios para se 

atingir os objetivos traçados (SANTOS; SANTOS 

2002.).  

Bacurau (2001) esclarece que existe um 

crescente número de suplementos sendo 

comercializado com propósitos ergogênicos dos 

mais variados. Apesar de algumas evidências em 

determinadas situações, infelizmente, a referência 

científica ainda é bastante escassa quanto ao papel 

desses ergogênicos nutricionais. 

Segundo Kremer e Kremer (2013) a procura por 

suplementos nutricionais está aumentando cada vez 

mais entre os frequentadores de academias de 

musculação, especialmente na busca de aumento da 

massa muscular. As mesmas autoras ainda ressaltam 

que o problema está no fato de que muito destes se 

utilizam de suplementos nutricionais de maneira 

inadequada e sem orientação profissional. 

Esse consumo em sua maioria vem ocorrendo 

sem orientação de profissionais habilitados, 

acarretando na ingestão inadequada e/ou exagerada, 

podendo trazer riscos a saúde (FERRAZ et al., 

2015). Pelo fato de estarem consumindo algo para o 

corpo que pode ser impróprio ao organismo daquele 

sujeito, isso acontece devido ao desconhecimento e a 

busca em fontes não autorizadas e/ou não 

capacitadas para a indicação deste tipo de alimento. 

Nos dias atuais, o uso indiscriminado de 

suplementos alimentares por praticantes de 

exercícios físicos se tornou uma realidade. E através 

da procura por resultados rápidos e maior 

desempenho pelos os jovens dentro das academias, 

que essa população tem usados diversos tipos de 

suplementos buscando orientações, muitas vezes nos 

profissionais de Educação Física que atuam nos 

espaços de cultura corporal, mesmo estes não sendo 

habilitados para essa função (ROPELATO; 

RAVAZZANI, 2014). 

Outro fato que reforçou nosso interesse por 

desenvolver uma investigação relativa ao 

conhecimento de acadêmicos de Educação Física 

sobre o tema da suplementação alimentar refere-se 

aos relatos de colegas de curso sobre a adoção do 

consumo de suplementos alimentares sem nenhuma 

orientação de um profissional habilitado para tal, 

como, por exemplo, nutricionistas e médicos, 

indicando que a escolha do suplemento se dava a 

partir de preferências próprias, de indicação de 

personal trainers, farmacêuticos ou atendentes de 

farmácias ou de lojas especializadas na 

comercialização desse tipo de produto. 

Percebe-se, que a indicação por suplementos 

alimentares vem sendo realizadas por diversos tipos 

de profissionais que não estão habilitados para tal 

função, estando presente a falta de ética profissional, 

tornando um fator preocupante para a saúde das 

pessoas, já que essas indicações são feitas, 

sobretudo, para casos específicos e com 

acompanhamento de profissional habilitado. 

Sabe-se que os cursos de Educação Física não 

habilitam o profissional desta área a recomendar 

suplemento alimentar as pessoas, pois este papel 

cabe apenas a médicos e nutricionistas. O presidente 

do Conselho Regional de Educação Física do Estado 

de São Paulo (CREF/SP), Flavio Delmanto, ressalta 

que o professor de Educação Física não pode 

prescrever suplementos alimentares, pois isso seria 

um desvio de função (D´ALAMA, 2012). 

Lüdorf (2009) ressalta que o profissional de 

Educação Física encontra-se, a todo o momento, 

envolvido com as técnicas corporais, por variados 

espaços destinados a cultura do corpo, como as 

academias de musculação, ginásticas, clubes, 

escolas, universidades, e demais espaços sociais. 

Portanto, faz necessário que ele reflita e compreenda 

sobre os impactos das novas demandas corporais, no 

processo de sua formação, para que esteja preparado 

para atuar nestes locais criticamente, com a 

capacidade de conscientização dos seus alunos a 

buscarem os profissionais habilitados para tal 

função, podendo alertá-los sobre os perigos e 

consequências que envolvem o uso da 

suplementação sem orientação profissional 

adequada, exercendo sua função de educador 

mantendo a ética profissional. 

Tendo em vista que há uma preocupação sobre a 

atuação dos profissionais de Educação Física nos 

espaços de cultura corporal, no que se refere aos 

suplementos alimentares, além do seu real papel 
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sobre este assunto nos mencionados locais, e as 

inquietações apontadas, definimos a questão 

problema, a ser investigada e norteadora de nossa 

pesquisa: Qual o conhecimento que os acadêmicos 

do Curso de Educação Física da UFG-RC possuem 

sobre suplemento alimentar? 

Diante da problemática apresentada, definimos 

como objetivo geral: Analisar o conhecimento que 

possuem os acadêmicos do Curso de Educação 

Física da UFG-RC sobre os suplementos 

alimentares. 

E como objetivos específicos a serem 

alcançados, estabelecemos: a) Detectar a definição 

de suplemento alimentar que os acadêmicos 

investigados possuem; b) Verificar a compreensão 

dos acadêmicos investigados sobre os efeitos do 

consumo de suplementos alimentares; c) Identificar 

se os acadêmicos investigados sabem quais são os 

profissionais habilitados a prescrever o consumo de 

suplementos alimentares e quando esses produtos 

devem ser prescritos; d) Examinar se os acadêmicos 

investigados realizam ou já realizaram, o consumo 

e/ou indicação de suplementos alimentares. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Toulson (2009) explica que a preocupação pelo 

padrão estético e as manias dietéticas são conhecidas 

desde os tempos em que os atletas gregos faziam o 

uso de determinados alimentos para se prepararem 

para as competições dos Jogos Olímpicos da 

Antiguidade. A partir de então, o uso de 

suplementos nutricionais com a intenção de 

melhorar o rendimento físico tem contribuído para 

que atletas e pessoas fisicamente ativas sejam seus 

maiores consumidores. Pelo desejo de alcançar 

resultados rápidos tornando o uso de tais substâncias 

muito atraente, estando, hoje, facilmente disponíveis 

em todo o mundo. 

Cedra [201-?] aponta que os suplementos 

alimentares são em sua maioria vitaminas, minerais 

e aminoácidos que complementam a alimentação, 

importantes especialmente às pessoas com carências 

nutricionais e também para praticantes de exercício 

físico conterem melhor desempenho ou repor perdas 

nutricionais durante essa prática. No entanto os 

suplementos alimentares não substituem uma 

alimentação saudável, eles servem para suplementar 

à alimentação e desta forma o usuário terá melhor 

resultado associando este produto com hábitos de 

vida saudáveis. 

Embora, os suplementos alimentares sejam 

nutrientes aparentemente inofensivos, o uso dessas 

substâncias por conta própria sem nenhuma 

orientação profissional, pode representar riscos à 

saúde, tendo em vista que conforme a quantidade ou 

do componente utilizado podem ter consequências 

desagradáveis. 

Sendo assim, faz-se necessário que este consumo 

seja realizado a partir de prescrição e orientação 

médica ou de nutricionistas, uma vez que, estes são 

os profissionais habilitados e capacitados para tal 

função.  

O mundo do esporte cada vez mais está seduzido 

por uma lista enorme de produtos que prometem 

prolongar a resistência, melhorar a recuperação, 

reduzir a gordura corporal, aumentar a massa 

muscular, minimizar o risco de doenças ou 

promover alguma outra característica que melhore o 

desempenho esportivo (MAUGHAN; BURKE, 

2002).  

Tirapegui e Castro (2012) salientam que: 

Nos esportes, vários 

recursos ergogênicos 

têm sido usados em 

virtude da sua suposta 

capacidade de melhorar 

o desempenho atlético 

por meio da sua 

potência física, da força 

mental ou da vantagem 

mecânica (p. 25).  

 

Parte significativa da população que buscam 

rendimento físico ou melhoria da saúde e aptidão 

física, ou ainda ganhar ou perder peso, tem cada vez 

mais utilizado de dietas ou de algum tipo de 

suplemento, os quais se tornaram importantes 

aliados nesse processo. Essa pratica tem exigido dos 

profissionais de nutrição que trabalham na área, 

tenham um bom conhecimento sobre a ciência do 

exercício físico e da nutrição esportiva, de modo que 

possam auxiliar seus clientes a alcançarem um 

desempenho próximo ao seu potencial (MAHAN; 

ESCOTT-STUMP, 2002).  

Os suplementos alimentares são produtos 

destinados a suplementar uma dieta, sendo 

consumido por praticantes de exercício físico. Mais 

comum entre praticantes de musculação, como 

aditivo para melhorar o desempenho e encurtar o 

tempo de recuperação muscular, ou seja, são 

utilizados para conseguir resultados físicos mais 

rapidamente.  

Nesse sentido, Lollo e Tavares (2004) explicitam 

que a maior incidência no número de consumidores 

de suplementos alimentares são praticantes de 

musculação, devido a possibilidade da musculação, 

poder ser usada tanto para o desenvolvimento de 

força muscular, como para a "modelação corporal” 

fato este que se baseia na crença de melhora de 

performance e resultados estéticos . Conforme 

destaca Fayh et al (2013, p. 01): 

Dentre as diferentes 

classes de recursos 

ergogênicos, os métodos 

nutricionais, como 
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carboidratos, vitaminas 

e aminoácidos de cadeia 

ramificada, dentre 

outros, são bastante 

populares entre atletas e 

praticantes de exercício, 

devido ao baixo custo e 

fácil acesso 

(MAUGHAN; 

DEPIESSE; GEYER, 

2007). No entanto, esta 

prática comum pode ter 

impacto sobre o 

atendimento médico e 

nutricional desses 

indivíduos 

(SCHWENKE; 

COSTLEY, 2002) 

(FAYH et al, 200,p.01). 

 

A Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva – 

SBME (2003 apoud TOULSON, 2009) chamou 

atenção para o uso abusivo de suplementos e drogas 

comercializados nos ambientes de prática de 

exercícios físicos, muitas vezes ilegalmente já que 

inexiste a prescrição médica ou do nutricionista. 

Nesse sentido destacamos que Bacurau (2001) 

chama a atenção quanto ao uso de suplemento 

alimentar, quando afirma que o consumo destes por 

período muito longo pode impedir a performance, 

por na verdade comprometer a ingestão adequada de 

nutrientes. 

Dessa forma, educação nutricional do público em 

geral, principalmente em locais de prática esportiva, 

deve ser foco de campanhas de promoção da saúde. 

 

3. METODOLOGIA  
 

Tendo em vista os objetivos dessa pesquisa será 

desenvolvida uma investigação de caráter 

exploratório, por ter a finalidade de desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias (GIL, 

2008), à medida que buscou uma aproximação da 

realidade do conhecimento que acadêmicos do 

Curso de Educação Física da UFG-RC possuem 

sobre suplemento alimentar. 

Esta investigação apresenta, também, 

características de um estudo descritivo, uma vez 

que: 

As pesquisas deste tipo 

têm como objetivo 

primordial a descrição 

das características de 

determinada população 

ou fenômeno ou o 

estabelecimento de 

relações entre variáveis 

[...] (GIL, 2008, p. 28). 

 

Inicialmente, o trabalho de pesquisa envolveu 

um levantamento de literatura disponível em livros 

periódicos, revistas, teses e dissertações, disponíveis 

na biblioteca da UFG-RC e em meio eletrônico. 

No levantamento teórico diversas obras foram 

relevantes para a nossa compreensão da temática 

estudada entre eles Bacurau (2001), Kremer e 

Kremer (2013), Lollo e Tavares (2004), Maughan; 

Burke (2002),e  por fim Santos e Santos (2002). 

Na pesquisa de campo a população envolveu os 

164 acadêmicos matriculados e frequentes do Curso 

de Educação Física da UFG-RC, de todos os 

períodos do segundo semestre letivo de 2016 

(segundo, quarto, sexto e oitavo periodo). Os 

sujeitos da amostragem foram selecionados por 

acessibilidade, que segundo Gil (2008) este tipo de 

mostragem é desconstituída de qualquer rigor 

estatístico, que por sua vez o pesquisador seleciona 

os elementos a que tem acesso, admitindo que estes 

possam, de alguma maneira, representar o universo, 

quando não se requer alto nível de precisão. 

Os acadêmicos selecionados estavam todos 

matriculados e frequentes no Curso de Educação 

Física, aceitaram participar da pesquisa e assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE).  

Após assinarem o TCLE os sujeitos 

constituintes da amostra responderam a um 

questionário elaborado pelo pesquisador. Sendo esse 

um instrumento de coleta de dados que se 

caracteriza por ser uma:  

Técnica de investigação 

composta por um 

conjunto de questões 

que são submetidas a 

pessoas com o propósito 

de obter informações 

sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, 

valores, interesses, 

expectativas,aspirações, 

temores, 

comportamento presente 

ou passado etc (GIL, 

2008, p.121).  

 

O questionário foi aplicado aos sujeitos 

pesquisados no horário de aulas após a autorização 

dos professores que ministravam a aula naquele 

momento.  

As questões apresentadas versaram sobre a 

definição de suplemento alimentar que acadêmicos 

investigados possuem, além disto, a compreensão 

destes sobre os efeitos da ingestão de suplementos 

alimentares e, ainda, se os mesmos sabem quais são 

os profissionais habilitados a prescrever o consumo 

de suplementos alimentares e quando esses produtos 
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devem ser prescritos, e por fim se os acadêmicos 

investigados realizam ou já realizaram, o consumo 

e/ou indicação de suplementos alimentares. 

Os questionários foram distribuidos a todos os 

alunos presentes nas quatro turmas no horário de 

aula. Dessa forma, do universo de 164 alunos 

matriculados e frequentes do referido curso, foram 

aplicados e recolhidos 75 questionários dos alunos 

presentes. Dessa população foi selecionado uma 

amostra de 25 por cento, o que correspondeu a 

dezoito questionários. Utilizou-se, como critério de 

seleção a amostragem aleatoria simples que de 

acordo com Gil (2008) este tipo de amostragem 

baseia-se em atribuir a cada elemento da população 

um número único para depois eleger alguns desses 

elementos de forma casual.  

Para tanto os questionários foram separados por 

periodos e respectivamente enumerados. Para o 

sorteio dos questionarios, também foram 

enumerados a mesma quantidade de papeis com os 

respectivos numeros que se encontravam nos 

questionários, depois enumerados os papeis foram 

dispostos dentro de uma caixinha. Para selecionar os 

papeis que represetavam os questionáiros, primeiro 

agitava-se a caixinha e em seguida o pesquisador 

pegava um papel e o número que estava nele seria o 

questionário escolhido. Neste contexto foram 

selecionados cinco questionários do oitavo periodo, 

cinco do sexto periodo e quatro do quarto periodo e 

por fim quatro do segundo periodo contabilizando 

assim, dezoito questionários. 

Os dados coletados através do questionário 

serão analisados em uma pespectiva quanti-

qualitativa. De acordo com Gerhardt e Silveira 

(2008) os pesquisadores que adotam os métodos 

qualitativos procuram explicar o porquê das coisas, 

exprimindo o que convém ser feito, mas não 

quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se 

submetem à prova de fatos, pois os dados analisados 

são não-métricos (suscitados e de interação) e se 

valem de diferentes abordagens. 

E no tocante ao aspecto quantitativo da análise 

de dados, Gerhardt e Silveira (2008), baseados nos 

estudos de Fonseca (2002), apontam que:  

[...] A pesquisa 

quantitativa recorre à 

linguagem matemática 

para descrever as causas 

de um fenômeno, as 

relações entre variáveis, 

etc. A utilização 

conjunta da pesquisa 

qualitativa e quantitativa 

permite recolher mais 

informações do que se 

poderia conseguir 

isoladamente 

(GERHARDT; 

SILVEIRA, 2003, p. 

33). 

 

Desta forma, utilizaremos a perspectiva 

qualitativa aliada à quantitativa, pois juntas 

proporcionarão uma melhor análise dos dados, 

contribuindo para verificar um maior número de 

informações e reinterpretações das observações 

qualitativas, o que permitirá conclusões mais 

objetivas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Podemos verificar a partir da literatura 

consultada que, existe um mercado muito atrativo de 

suplementos alimentares os quais tem estimulado a 

população em geral, mais especificamente os 

praticantes de exercícios físicos a consumirem tais 

substâncias, sem conhecimento dos mesmos e sem a 

devida orientação profissional especializada, o que 

pode trazer agravos à saúde. 

É importante destacar que para consumir os 

suplementos alimentares de forma a não prejudicar à 

saúde é importante só ingerir o suplemento indicado 

pelo médico ou nutricionista respeitando o tipo e a 

dose recomendada pelo profissional, pois o excesso 

de vitaminas ou outras substâncias também podem 

prejudicar o fígado e os rins, causando intoxicação e 

até mesmo câncer. Quando o suplemento é indicado 

por um profissional da saúde devidamente 

certificado ele é seguro para ser usado por aquela 

pessoa a que se destina e para garantir a sua eficácia 

é importante o usuário seguir as recomendações 

profissionais em relação à dose e ao tempo que deve 

ser ingerido (ZANIN, 2016). 

A pesquisa de campo ainda não apresenta 

resultados, devido se encontrar em fase de análise 

dos dados. Até o momento foi realizada a coleta de 

dados, contudo não havendo o termino da análise 

dos mesmos. Destaca-se que a previsão para a 

conclusão deste estudo é para o final do segundo 

semestre letivo de 2017. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Embora muita informação sobre os suplementos 

alimentares estejam disponíveis em todos os meios 

de comunicação,  prevalece  a busca pelo “corpo 

perfeito” a qualquer custo, utilizando metodos que 

nem sempre estao associadas à promoção da saúde. 

Dessa forma, a educação nutricional do público em 

geral, principalmente em locais de prática esportiva, 

deve ser foco de campanhas de promoção da saúde. 

Tendo em vista que este trabalho ainda se 

encontra em andamento, percebe-se que essa 

pesquisa, poderá ampliar sobremaneira as discussões 

sobre a temática, contribuindo para aumentar o 

conhecimento da comunidade academica, 
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pesquisadores e população em geral sobre o assunto 

e também proporcionar uma nova fonte teórica para 

novas pesquisas, promovendo assim a produção e 

socialização de conhecimentos e suscitando 

reflexões a respeito dos suplementos alimentares. 
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Resumo: Introdução: A Doença pelo Vírus Ebola (DVE) é caracterizada como uma infecção zoonótica grave de 

alta letalidade. A transmissão se dá pelo contato direto ou indireto com sangue ou fluidos corpóreos infectados de 

pessoas infectadas, vivas ou mortas, através das mucosas dos olhos, nariz, boca e pele com lesão de pessoas sadias. 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi sistematizar o conhecimento produzido acerca das publicações referentes ao 

cuidado e papel da enfermagem a pacientes acometidos pela DVE. Metodologia: Trata-se de um revisão 

integrativa(RI). O levantamento informacional se deu através das bases de dados: PUBMED, LILACS, SCIELO 

e MEDLINE. E foram selecionados os seguintes descritores controlados provenientes dos Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS): “ebola”, “virus” e “nursing”, nos idiomas inglês, espanhol e português. No período de 2006-

2016. Resultados/discussão: A amostragem desta RI resultou em três artigos na MedLine e quatro na PubMed. 

Provenientes destes estudos e por meio da Hand Search, não foram agregados mais nenhum artigo, totalizando em 

sete para exploração final. Em números percentuais, (42,86%) dos artigos estavam na MedLine e (57,14%) na 
Pubmed. Conclusão: Tendo em vista o papel do enfermeiro como educador em saúde e sua proximidade com o 

portador da doença, fica claro a necessidade da participação dessa classe profissional na produção do conhecimento 

cientifico fundamentado em pesquisas de âmbito qualitativo e quantitativo que englobem a prevenção, precaução, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação dos pacientes e a qualificação dos profissionais de saúde envolvidos no 

controle e combate a DVE.  

Palavras-chave: Ebola. Vírus. Enfermagem.  

__________________________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUÇÃO  
A Doença pelo Vírus Ebola (DVE) é 

caracterizada como uma infecção zoonótica 

grave de alta letalidade. Descoberta em 1976, 

mesmo ano de registro do primeiro surto, no 
Zaire (atualmente conhecido com República 

Democrática do Congo) onde foram notificados 

318 casos e 280 óbitos (SHUAIB et. al, 2014). 

Quanto à epidemiologia da DVE, até dia 04 

de fevereiro de 2016, foram notificados 22.495 

casos de Ebola em todo o mundo (incluindo 

prováveis, confirmados e suspeitos). Houve o 

registro de 8.981 óbitos, tendo seus surtos mais 

proeminentes em Guiné, Serra Leoa e Libéria, no 

oeste africano. A literatura não aponta registros 

nem evidências de casos de DVE no Brasil, na 
macrorregião do Centro Oeste, nem na 

microrregião da cidade de Catalão (BRASIL, 

2015; WHO, 2017). 

Seu agente infeccioso é um vírus da 

família Filoviridae (gênero Ebolavirus). 

Atualmente são reconhecidas 5 tipos de espécies, 

que são 

elas: Zaire ebolavirus, Sudan ebolavirus, TaiFo

rest ebolavirus, Bundibugyo ebolavirus e Reston

 ebolavirus. O maior surto da história da 

DVE desde sua descoberta ocorreu em 2014, na 

África Ocidental, e foi provocado 

pelo Zaire ebolavirus (CHOWELL; NISHIURA, 

2014).  

Considera-se que o vírus seja inicialmente 

contraído através de animais infectados, como 
primatas não humanos e 

mamíferos hematófagos.  Já a transmissão se dá 

pelo contato direto ou indireto com sangue ou 

fluidos corpóreos infectados (suor, lágrimas, 

vômito, fezes, urina, leite materno, sêmen e 

muco) de pessoas infectadas, vivas ou mortas, 

através das mucosas dos olhos, nariz, boca e pele 

com lesão de pessoas sadias. A transmissão 

também advém através de objetos que tenham 

sido contaminados com o vírus. (ERCOLE et. al, 

2014)  
Os principais sinais e sintomas são: febre 

súbita, esclerótica hiperemiada, erupções 

cutâneas, cefaleia, angina, disfagia, inflamação 

na garganta, hipotonia, mialgia, manchas negras 

na pele, gastralgia, diarreia, vômitos, disfunção 

renal e hepática, hemorragia interna. Estes sinais 

podem se manifestar no período entre dois e vinte 

e um dias, após a exposição do indivíduo ao 

vírus (BRASIL, 2014).  

O tratamento consiste em tratar os sintomas 

que possam aparecer, e, quando feito 
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precocemente, pode auxiliar na melhora e nas 

chances de sobrevivência. Os pacientes 

acometidos pelo vírus podem receber tratamento 

com antibiótico para infecções secundárias, 
oxigenoterapia, suporte hídrico intravenoso, 

entre outros. Entretanto, para que esses pacientes 

possam se recuperar há a necessidade de oferta 

de um bom atendimento clínico e também que o 

mesmo apresente uma resposta imunológica. 

Não há vacina ou droga contra o vírus do 

Ebola (ERCOLE et. al, 2014). 

Quanto ao diagnóstico, de acordo com o 

Código Internacional de Doenças (CID) 10 foi 

encontrado um diagnóstico médico, sendo: CID 

10 – A98.4 Doença pelo vírus Ebola.  

O objetivo deste estudo foi sistematizar o 
conhecimento produzido acerca das publicações 

referentes ao cuidado e papel da enfermagem a 

pacientes acometidos pela DVE.  

2. METODOLOGIA 
Compreende-se que uma Revisão Integrativa 

de Literatura (RI), tem como objetivo agrupar e 

sumarizar resultados de pesquisas em relação a 

um tema ou questão específica. A RI abrange a 

análise de estudos pertinentes que dão suporte 

para a tomada de decisão e aprimoramento da 

prática clínica, proporcionando a formulação do 
conhecimento e também apontando lacunas no 

conhecimento que podem ser preenchidas através 

de novos estudos (MENDES et. al., 2008). 

Segue os seis passos de estruturação de RI, 

sendo o primeiro: escolha de um tema e questão 

norteadora; o segundo: designação dos critérios 

de inclusão e exclusão de estudos; o terceiro: a 

determinação dos dados pertinentes a serem 

coletados dos estudos; o quarto: avaliação dos 

estudos compreendidos na RI; o quinto: 

interpretação das informações dos estudos; e o 

sexto: exposição da síntese do conhecimento 
(MENDES et. al., 2008). 

A questão norteadora da presente busca foi 

“o cuidado de enfermagem ao indivíduo 

acometido por DVE”. Já o levantamento 

informacional se deu através das bases de dados: 

PUBMED, LILACS, SCIELO e MEDLINE. E 

foram selecionados os seguintes descritores 

controlados provenientes dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): “ebola”, “virus” e 

“nursing”. 

Os critérios de inclusão das pesquisas 
abordadas nesta RI foram: apenas artigos 

científicos, com textos completos e gratuitos, 

disponíveis eletronicamente que abrangessem o 

cuidado de enfermagem ao indivíduo acometido 

por DVE, publicados entre janeiro de 2006 e 

setembro de 2016 disponíveis nos idiomas inglês, 

espanhol e português. Artigos que não se 

enquadraram nos critérios e/ou não abordaram o 

tema central foram excluídos, assim como, 

aqueles que se repetiram em bases de dados. 

Aqueles artigos que se enquadraram nos 

critérios, foram posteriormente submetidos a um 
quadro de extração e sumarização de dados 

(Quadro 1). As informações de relevância e 

utilizadas foram as seguintes: autores, título da 

publicação e periódico, base de dados e país de 

origem, ano de publicação, delineamento do 

estudo, amostra, resultados encontrados, síntese 

da conclusão e nível de evidência científica. 

O nível de evidência se deu pela 

classificação: nível I - evidências por meio do 

resultado de metanálise de estudos clínicos 

controlados e com randomização; nível II - 
evidências obtidas em estudos de desenho 

experimental; nível III - evidências obtidas de 

pesquisas quase experimentais; nível IV - 

evidências obtidas de estudos não experimentais, 

descritivos ou com abordagem metodológica 

qualitativa; nível V - evidências obtidas de 

relatos de caso ou experiência; e nível VI -

evidências baseadas em opiniões de especialistas 

ou em base em normas ou legislação (STETLER 

et. al.,1998). 

Após a seleção dos artigos que se 

enquadraram nos critérios supracitados, houve 
uma leitura exaustiva e posterior retirada das 

informações pertinentes. O método de busca 

manual (hand search) também foi utilizado, com 

intuito de ampliar a área de busca por 

conhecimento condizente ao tema, tendo as 

referências dos artigos originais como fonte de 

busca.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostragem desta RI resultou em três artigos 

na MedLine e quatro na PubMed. Provenientes destes 
estudos e por meio da Hand Search, não foram 

agregados mais nenhum artigo, totalizando em sete 

para exploração final. Em números percentuais, 

(42,86%) dos artigos estavam na MedLine e (57,14%) 

na Pubmed. 

Levando em consideração o ano de publicação do 

estudo, quatro (57,1%) foram do ano de 2015, dois 

(28,6%) foram do ano de 2016 e um (14,3%) foi do 

ano de 2007. Não houve seleção de pesquisas dos 

anos de 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 

2014.  
 A partir da descrição dos artigos de estudo, 

encontraram-se obras que permeiam desde a 

identificação precoce DVE, quanto sua 

epidemiologia, tratamento, precauções utilizadas, 

treinamento de equipe hospitalar, diagnóstico, 

prevenção e tratamento.  

Quanto à proveniência dos estudos, percebe-se 

que 71,4% (5) são oriundos da América do Norte, 

14,3% da Europa (01) e 14,3% da África (01). A 
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majoritariedade das publicações Norte Americanas 

pode ser justificada pelo método com que a mídia, 

com ênfase na dos Estados Unidos, disseminou 

informações sobre a DVE em 2014. Neste ano, os 

meios de divulgação informativa bombardearam o 

público com notícias desmoderadas e sem 

fundamento científico, alarmando milhares de 

indivíduos (CASEY, 2015).   

Mediante preocupação pública, o governo Norte 

Americano, assim como, o Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC) sofreram críticas 

severas a cerca da maneira como trataram a questão 
de saúde pública envolvendo o Ebola. Assim, 

incitando novas pesquisas, estudos e relatos 

referentes a DVE, objetivando disseminar 

conhecimento à população em geral e também 

enriquecer o meio científico, culminando na vasta 

publicação de artigos no ano de 2015 (CHINOMSO 

et. al., 2016).  

  Quanto ao número de publicações, a base de 

dados PubMED revelou um maior número de artigos 

selecionados o que evidencia o cumprimento de sua 

função primordial desde sua criação como 
instrumento de pesquisa prática, livre e útil, com 

objetivo de reunir periódicos que já se destacavam na 

literatura existente  com as publicações 

contemporâneas, em formato digital, com bases de 

dados bibliográficos e outros materiais de informação 

científica na área da Saúde (FALAGAS et. al, 2008). 

A predominância de artigos foi de nível IV de 

evidência científica, totalizando 100%. Contendo 

abordagem qualitativa, descritiva, com amostra de 

conveniência e delineamento não experimental. Por 

meio do entendimento dos métodos de classificação 

de evidências, o enfermeiro e os demais profissionais 
da área da saúde conseguem realizar análises críticas 

dos resultados provenientes de estudos e, por fim, 

decidir se tais dados estão aptos a serem incorporados 

à prática clínica (GALVÃO, 2006; STETLER et. al 

,1998). 

A autoria dos estudos abordados enfatiza a 

predominância de pesquisas provenientes de 

profissionais de enfermagem. Evidenciando a 

importância do papel destes profissionais na síntese 

de conhecimento a cerca do vírus e seus efeitos e, 

principalmente, no planejamento de cuidados a 
indivíduos acometidos pela DVE.  

 Em contrapartida a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) por meio de um relatório proveniente 

da epidemia de 2014, aponta que a equipe de 

enfermagem constituiu 80% dos 815 profissionais 

infectados pela DVE. Sendo justificado pela 

proximidade do enfermeiro com o paciente no 

exercício de sua função, muitas vezes se expondo a 

riscos biológicos durante o cuidado (HALL; 

KASHIN, 2015). 

Assim, observa-se a necessidade da oferta de um 

ambiente de trabalho seguro, disponibilidade de 

equipamentos de proteção individual, além de 

conhecimento e treinamento de qualidade aos 

profissionais de enfermagem. Acarretando na 
participação destes na elaboração de políticas de 

manutenção do cuidado e sistematização da 

assistência de enfermagem. Interligando a 

proximidade ao paciente a síntese do conhecimento 

sobre a temática (HALL; KASHIN, 2015). 

Todos os artigos coletados para a produção desta 

RI convergem para a importância da criação de 

estratégias para a contenção e disseminação 

de epidemias do vírus. Também ressaltam a 

importância do papel do enfermeiro como porta-voz 

na disseminação de informações sobre a doença 
principalmente quando há casos de surtos. Ademais, 

o coloca no papel de ouvir as preocupações do 

paciente, pois essa é a essência para o 

estabelecimento de um vínculo entre a enfermagem 

com seus clientes (ETIENNE et. al, 2015). 

4. CONCLUSÕES  
A DVE ainda é um grave problema a saúde 

pública mundial, tendo em vista sua alta letalidade e 

falta de informação da população, bem como, dos 

profissionais da saúde referente às medidas de 

profilaxia e tratamento. Tal falta de conhecimento 

somado a exposição midiática desencadeia o pânico e 
propicia a difusão de informações erronias ou de 

caráter duvidoso. 

 Tendo em vista o papel do enfermeiro como 

educador em saúde e sua proximidade com o portador 

da doença, fica claro a necessidade da participação 

dessa classe profissional na produção do 

conhecimento cientifico fundamentado em pesquisas 

de âmbito qualitativo e quantitativo que englobem a 

prevenção, precaução, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação dos pacientes e a qualificação dos 

profissionais de saúde envolvidos no controle e 
combate a DVE.  
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Resumo: Pesquisa com narrativas (auto) biográficas vem se tornando importante para a realização de 

pesquisas sobre instituições escolares no Brasil. Através do egresso buscamos conhecer a história do curso de 

Ciências Sociais na UFG / Regional Catalão. O recorte temporal da pesquisa abrange desde a criação do curso, 

em 2009, até o presente. O método utilizado será as narrativas (auto) biográficas. Através das narrativas (auto) 

biográficas podemos conhecer o curso de Ciências Sociais no contexto da UFG / Regional Catalão e os 

significados que trazem do curso, podemos observar também questões acerca do curso como a formação e 

expectativas profissionais 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente proposta de pesquisa tem como estudo 

conhecer a história do curso de Ciências Sociais na 

RC/UFG (Regional Catalão da Universidade Federal 

de Goiás) na perspectiva das narrativas de seus 

egressos. O recorte temporal da proposta abrange 

desde a criação do curso, em 2009, até o presente. 

O curso de Ciências Sociais surgiu na RC/UFG 

através da política de expansão da universidade 

proposta pelo Governo Federal, em 2006, em que 

foram criados, no Campus Catalão, os cursos de 

Química, Física, Biologia, Administração, 

Psicologia, e, em 2008, os cursos de Engenharia de 

Minas, Engenharia de Produção, Engenharia Civil e 

Ciências Sociais. O Curso de Ciências Sociais, por 

sua vez, inicia suas atividades em 2009, com a 

contratação dos primeiros professores. Além disso, 

foram criados laboratórios para a realização de 

projetos e o desenvolvimento das disciplinas do 

curso. 

Tendo em vista a necessidade de revisitar o curso 

com outro olhar busca-se, através dos egressos do 

curso de Ciências Sociais, um diálogo com o passado 

e com o presente, trazendo as memórias de suas 

histórias de vida para o tempo presente, por meio de 

narrativas, com algumas reflexões importantes sobre 

o modo como se constituiu o curso, particularmente 

na visão dos egressos, os significados e as 

perspectivas após a conclusão da graduação. 

O objetivo geral da pesquisa é conhecer a história 

do curso de Ciências Sociais/ UFG Regional Catalão, 

através da perspectiva narrativa dos sujeitos 

entrevistados. Os objetivos específicos são: analisar a 

história do curso de Ciências Sociais no Brasil e no 

contexto da RC/UFG. Apresentar os sujeitos através 

das narrativas e sua trajetória no curso. Conhecer, 

através das narrativas, os significados que os egressos 

produzem sobre o curso de Ciências Sociais da 

RC/UFG. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O método utilizado para a pesquisa é o método 

(auto) biográfico, por considerarmos um importante 

método para estudos sobre instituições escolares e 

histórias de vida.  

Clandinin e Connelly (2015) destacam como 

“experiência” as histórias vividas e que são narradas. 

Para os autores, “a vida das pessoas e como ela são 

compostas e vividas é o que nos interessava observar, 

participar, pensar sobre, dizer e escrever sobre o fazer 

e o ir e vir de nossos colegas, seres humanos”. 

(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 22). 

Recorreremos também a levantamentos 

bibliográficos, analise documental e entrevistas. A 

pesquisa é de cunho qualitativo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao pesquisar sobre a instituição escolar como 

objeto de estudo, Gatti Júnior (2002) menciona ser 

realizado um processo novo, no sentido em que a 

pesquisa trará aspectos ignorados ou secundarizados, 

podendo trazer novos aspectos políticos, histórico e 

sociais: “... a História das Instituições Educacionais 

almeja dar conta dos vários atores envolvidos no 

processo educativo, investigando aquilo que se passa 

no interior das escolas, gerando um conhecimento 

mais aprofundado destes espaços sociais destinados 
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aos processos de ensino e de aprendizagem.” 

(GATTI, 2002, p. 29). 

Conforme Segatto e Bariani (2009), com a 

criação de universidade, faculdades e cursos de 

Ciências Sociais, bem como o surgimento da primeira 

revista brasileira em Sociologia , demarcara o início 

da cientifico produção cientifica é a 

institucionalização será responsável pelo 

amadurecimento e desenvolvimento das Ciências 

Sociais (e da Sociologia) no país.  

Em seus estudos sobre a História das Ciências 

Sociais no Brasil, Miceli (2001) diz que , para ser 

possível o processo de institucionalização das 

Ciências Sociais no Brasil , houve fatores 

condicionantes para o seu desenvolvimento que 

estavam associados ao “impulso alcançado pela 

organização universitária” e “à concessão de recursos 

governamentais para a montagem de centros de 

debate e investigação que não estavam sujeitos à 

chancela do Ensino Superior” (MICELI, 2001, p.91) 

Torini (2012) diz que o curso de Ciências Sociais 

era distribuído em poucas unidades universitárias. Os 

cursos eram concentrados em grandes centros 

urbanos. A partir de 2000 o curso de Ciências Sociais 

ganha expansão. 

“Entre 2005 e 2010 foram criados 56 novos 

cursos nessa área (o que representa um crescimento 

de 120% no período) e o número de matriculados 

chegou a dezessete mil na passagem da década. Há 

hoje cerca de 120 cursos de graduação nas esferas 

pública e privada, além de aproximadamente 130 

cursos de pós-graduação, com centros de referência 

distribuídos em todo país. Os cursos de Ciências 

Sociais estão atualmente presentes em todas as 

unidades da Federação, tendo graduado, apenas nos 

últimos cinco anos mais de 15 mil alunos”. (TORINI, 

2012, p. 13). 

Com o processo de institucionalização e o 

crescimento do curso de Ciências Sociais em 

universidades no Brasil é possível conhecer sobre 

conciliação da Ciências Sociais no país, sobre o curso 

em universidades seja pública ou privada e sobre 

formação e expectativas profissionais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa está em andamento. O objetivo geral 

é conhecer  a história do curso de Ciências Sociais / 

UFG Regional Catalão, através da perspectiva 

narrativa dos seus sujeitos no período de 2009 , até o 

presente momento. Entendemos que o sujeito ( no 

caso o egresso) é importante para essa pesquisa 

podendo através de suas experiências de vida 

conhecer o curso , suas perspectivas e significados 

que o egresso traz sobre o curso. 
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Resumo: A atuação do profissional de psicologia dentro de instituições hospitalares é uma crescente não só 

em quantidade, mas no reconhecimento deste trabalho em uma equipe multiprofissional de saúde. A partir 

disso, esse estudo tem como objetivo discutir algumas questões relevantes no âmbito da atuação do(a) 

psicólogo(a) e proporcionar uma reflexão generalista no que se refere a temas recorrentes no ambiente 

hospitalar como a dor, sofrimento e a morte. Por meio de uma pesquisa bibliográfica firmada em autores 

expressivos na área como Kübler-Ross (2008), Simonetti (2016) e Lange (2008) foi possível discorrer e 

construir um norte para o presente estudo. Observa-se que o trabalho do(a) psicólogo(a) é consideravelmente 

pertinente em acompanhar, ouvir e minimizar o sofrimento dos pacientes em todos os momentos que possam 

atravessar perante a doença e a morte. É necessário que se tenha uma visão do enfermo enquanto sujeito 

ativo, indivíduo presente e não só um corpo doente ou um leito de hospital. O profissional da psicologia 

colabora com a humanização do tratamento e também com uma escuta sensível aos pacientes que por vezes se 

despersonalizam em seu momento de dor.      

 

Palavras-chave: Psicologia. Sofrimento. Morte. Hospital.  

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

Dentre as múltiplas subjetividades humanas, o 

sofrimento permeia a história de vida de qualquer 

sujeito em variadas intensidades, ocasiões, razões e 

contextos. Porém, existem espaços onde a dor e o 

sofrimento se fazem presentes de maneira latente, 

um deles são as instituições hospitalares. Nelas 

percebemos a complexidade dos eventos que ali 

ocorrem e o envolvimento de um grande número de 

especialidades.    

A trajetória existencial do ser humano pode ser 

contemplada em um cenário hospitalar. Desde um 

nascimento, dando início a vida, despertando 

emoções de júbilo e regozijo, passando pela 

juventude, meia-idade e velhice buscando a 

continuidade e conservação, até os sentimentos 

assoladores de perda, impotência e fragilidade ante a 

morte. Nesse sentido, Pessini (2002) reitera que a 

presença de indivíduos em um hospital significa uma 

necessidade de preservação da própria vida, ou seja, 

da manutenção e proteção de seus aspectos vitais. 

Torna-se, portanto, um recinto muitas vezes, 

desagradável e que promove desequilíbrio tanto ao 

paciente, quanto àqueles que o cercam. O adoecer 

especificamente acarreta de acordo com Lange 

(2008) uma ruptura difícil de suportar, ocasionando 

sensações desagradáveis. São nos hospitais onde 

questões acerca da aflição, padecimento e morte, 

talvez antes nunca enfrentadas, vem à tona, 

conforme ressalta Pessini (2002, p.54) são situações 

críticas "marcadas por dor e sofrimento intoleráveis 

e sem perspectiva, provocados por determinada 

doença séria de características mortais". 

A possibilidade de morte é outro quesito 

identificado em ambientes hospitalares e sempre 

cercado pela dificuldade de manejo. Kübler-Ross 

(2008, p.09) aponta que a morte constitui-se por "um 

acontecimento medonho, pavoroso, um medo 

universal, mesmo sabendo que podemos dominá-lo 

em vários níveis". Para a autora, no inconsciente a 

morte nunca é possível quando se trata de nós 

mesmos, e chega a ser inconcebível que imaginemos 

inconscientemente um real fim para a vida.   

Tais enfrentamentos, temas e conteúdos recaem 

sobre a posição do psicólogo em dadas 

circunstancias. Todos eles ultrapassam dimensões 

biológicas, expandindo-se às esferas sociais, 

psicológicas e espirituais tornando-se campo de 

atuação para o profissional de psicologia. Destarte, 

Carpigiani (2008) afirma que o psicólogo tratará das 

representações que o sujeito tem de doença em geral 

e da sua doença em específico, e lidará com a 

simbologia social, cultural e individual relativa à 

enfermidade daquela pessoa.     

 

2. METODOLOGIA  
 

Por conseguinte, o presente artigo busca 

discorrer sobre a atuação do psicólogo hospitalar em 

meio ao sofrimento dos pacientes, buscando uma 

compreensão dos aspectos intrínsecos e 

influenciadores no processo de adoecer. Aborda 

também dimensões humanizadoras no tratamento 
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objetivando atenuar a angústia por meio da 

compreensão das carências manifestadas por 

enfermos em fase terminal. 

Para tanto, lançamos mão da pesquisa 

bibliográfica a fim de discorrer sobre os temas 

abordados. Utilizamos autores relevantes na área 

como Kübler-Ross (2008), Simonetti (2016), Lange 

(2008) entre outros, com o objetivo de proporcionar 

uma discussão bem como uma reflexão acerca do 

conteúdo exposto neste.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

É de suma relevância abordar o sofrimento e a 

dor como elementos participantes do processo de 

adoecimento e morte, visto que, os aspectos 

abstratos manifestam-se de modo particular em cada 

um. Pessini (2002) aponta que o cuidado da dor e do 

sofrimento é a chave para o resgate da dignidade do 

ser humano, sendo assim, é importante destacar que 

dor e sofrimento, apesar de muitas vezes serem 

paralelas, não possuem o mesmo sinônimo.  

Daniel Callahan apud Pessini (2002, p. 60) 

definiu sofrimento como sendo “a experiência de 

impotência com o prospecto de dor não aliviada, 

situação de doença que leva a interpretar a vida 

vazia de sentido”. Sobre esses conceitos, Pessini 

(2002) apresenta: 

 
“A dor pode ser definida como uma perturbação, 

sensação no corpo. [...] O sofrimento, por outro lado, 

é um conceito mais abrangente e complexo. Pode ser 

definido, no caso de doença, como um sentimento de 

angústia, vulnerabilidade, perda de controle e ameaça 

à integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento e 

sofrimento sem dor.” (PESSINI, 2002, p. 60) 

 

       O sofrimento obtém um significado abrangente, 

envolvendo todas as propriedades do indivíduo. No 

contexto hospitalar, tanto o doente quanto a família 

são imergidos em um ciclo de cuidados e 

procedimentos divergentes ao que mantém. A rotina 

e hábitos são alterados, as preferências 

desconsideradas e muitas vezes sem direito a opinar. 

Kübler-Ross (2008) salienta que quase sempre é 

outra pessoa que decide sobre se, quando e onde um 

paciente deverá ser hospitalizado e que pouco a 

pouco o paciente começa a ser tratado como um 

objeto.  

       A doença, especificamente aquela que traz 

consigo ameaça à vida, promove uma série de perdas 

com as quais paciente e família precisam lidar. 

Trata-se da ausência da autoimagem, do 

funcionamento físico, da autonomia e também de 

supressões concretas como um emprego e poder 

aquisitivo. Para Carvalho e Parsons (2012, p.27) tais 

impactos “podem trazer angústia, depressão e 

desesperança, interferindo objetivamente na 

evolução da doença, na intensidade e frequência dos 

sintomas que podem apresentar maior dificuldade de 

controle”. Lange (2008) reitera que nesses 

momentos a experiência de perda permeia todas as 

relações e os elos que a pessoa tem até aquele 

momento.  

       Algerami - Camon (2006) apresenta o conceito 

de despersonalização do paciente ao ser 

hospitalizado. Para o autor, o sujeito deixa de ter 

significado próprio, sua identidade enquanto 

indivíduo é rompida passando a refletir apenas um 

número de leito ou uma doença. O contexto se 

agrava quando, além dos conflitos internos, 

procedimentos externos podem ser considerados 

mais agressivos em detrimento a forma como são 

conduzidas dentro do âmbito hospitalar. O autor 

afirma que:  

 
“[...] será visto como invasivo a enfermeira que vem 

para acordá-la para aplicar injeção, ou a atendente que 

interrompe uma determinada atividade para servi-lhe 

as refeições. Tudo passa a ser invasivo. Tudo passa a 

ser algo abusivo diante de sua necessidade de 

aceitação desse processo.” (ALGERAMI-CAMON, 

2006, p.18) 

 

       Tais eventos exigem dos profissionais de saúde 

envolvidos, não somente a competência e eficácia 

em seu trabalho pautadas em resultados, mas 

também uma sensibilização e empatia em considerar 

o outro como propriedade de si mesmo, carregando 

consigo sua história, sentimentos, valores e 

princípios pessoais. Consideremos, uma análise 

sobre os meios de enfrentamento utilizados por um 

paciente acometido por uma doença crônica, ao se 

deparar com notícias trágicas sobre sua saúde.  

       Entender o que o sujeito sente e compreender o 

que ele está passando ao tomar conhecimento da 

fase terminal de sua doença pode auxiliar o trabalho 

de uma equipe hospitalar. Kübler-Ross (2008) 

apresenta como mecanismos de defesa, ou em 

termos psiquiátricos, mecanismos de luta com que 

enfermos em fase terminal utilizam para enfrentar 

situações extremamente difíceis. A autora os 

denomina de “estágios” do morrer.  

       O primeiro estágio denominado de negação, 

caracteriza-se pela não aceitação e questionamento 

quanto a veracidade da notícia apresentada. Kübler-

Ross (2008) indica que a negação é usada por quase 

todos os pacientes, ou nos primeiros estágios da 

doença ou logo após a constatação, e, por vezes, 

numa fase posterior. Lima Neto (2012) aponta a 

negação como forma de “retenção” de danos.  

       Para o autor, este mecanismo é entendido por 

uma alternativa de proteger o Eu, sendo o Eu o valor 

que se tem de si mesmo. Evidencia também que: 

 
 “[...] os pacientes tendem a negar o fato de um mal 

que não possui nenhuma perspectiva de tratamento e 

cura, fugindo do fato de que somos todos terminais, e 
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não temos como saber quando a morte chegará para 

nós. ” (LIMA NETO, 2012, p.40).  

 

Em outras palavras, a negação funciona como 

uma defesa de uma realidade aparente e ameaçadora 

à sanidade psíquica da pessoa. 

       Quanto ao manejo dos pacientes nesse estágio, 

Kübler-Ross (2008) sugere descobrir as 

necessidades deles, certificando de suas forças e 

fraquezas, buscando comunicações abertas ou sutis 

avaliando se o paciente quer encarar a realidade no 

dado momento. É essencial respeitar o momento 

entendendo que a negação é uma maneira saudável e 

importante de encarar uma situação dolorosa. 

(LIMA NETO, 2012) 

       A raiva constitui-se pelo segundo estágio, 

caracterizado pela substituição da negação por 

sentimento como inveja, ressentimento e raiva. Para 

Simonetti (2016) a exposição a esses sentimentos 

possui uma vantagem e uma ameaça. A vantagem é 

que se diminui a angústia, favorecendo a elaboração 

psíquica, e a ameaça é que ela pode desencadear 

uma explosão de violência. Nesse caso, é importante 

que o profissional conheça o histórico de cada 

paciente, assim poderá propiciar intervenções que 

estimulem a exposição de sentimentos ou não.  

       É nesse estágio que pacientes passam a observar 

tudo e todos ao seu redor, como projetos de vida, 

expectativas e planos futuros e se dão conta de sua 

real situação de finitude e adoecimento. Kübler-Ross 

(2008) aponta que a raiva nada, ou pouco tem a ver 

com as pessoas em quem é descarregada. É 

necessário por parte da equipe uma tolerância e 

compreensão em relação ao paciente para que não 

levem tais agressões para o lado pessoal. 

       Simonetti (2016, p. 120) aborda a posição do 

psicólogo diante do paciente nesse estágio e salienta 

que “deve focalizar a verdade da pessoa e não 

apenas o errado da situação”. Discorre que a raiva 

não deve ser subjugada ou dominada a força, mas 

sim ultrapassada, bem como: 

  
“O paciente nessa posição de revolta encontra-se, com 

muita frequência, envolvido em conflitos com a 

enfermagem, com a família ou com a equipe médica. 

Ao mediar essas situações o psicólogo deve escutar as 

queixas mais como uma testemunha do que como um 

juiz.” (SIMONETTI, 2016, p. 121)  

 

       Após negar e irar-se diante de sua situação, o 

paciente passa por um momento de negociação por 

intermédio de trocas, pactos e promessas 

idealizadas. Kübler-Ross (2008) denomina de 

barganha o estágio no qual há uma tentativa de 

adiamento e afastamento da doença. O enfermo 

volta-se para Deus, o sagrado ou ao que considera 

deter o poder, afim de trazer expectações carregadas 

de culpa recôndita, podendo interpretar sua doença 

como um castigo pessoal. 

      Lima Neto (2012) destaca a postura do psicólogo 

nesse estágio, focando os temores irracionais e 

sentimentos de culpa e condenação. Aqui, o paciente 

tenta aliviá-los de maneira ilusória recorrendo a 

pactos. Portanto, é necessário prosseguir o 

tratamento até que ele se sinta aliviado dos temores 

irracionais ou da sensação de punição gerado pela 

culpa em excesso.   

       A depressão representa o quarto estágio do 

morrer, em que o paciente já debilitado pela sua 

doença, sem condições de negá-la frente a tantas 

ausências, não pode mais escondê-la. Kübler-Ross 

(2008) distingue dois tipos de depressão a serem 

observados, uma reativa e outra preparatória. A 

primeira caracteriza-se pelas perdas ocasionadas 

pela doença, a segunda por perdas futuras, como a 

da própria vida ao contemplar a morte iminente.  

       Nesse momento, há pouca necessidade de 

palavras. O paciente deve expressar seu pesar de 

maneira livre e espontânea para aceitar mais 

facilmente sua situação. O acompanhamento e 

companhia proporcionando um toque, afago ou 

apenas um sentar-se ao lado é suficiente 

(SIMONETTI, 2016). O psicólogo se tornará um 

suporte ao paciente, não criticando-o pela depressão, 

mas proporcionando auxílio enquanto ele atravessa 

por esse momento.  

       A aceitação é o último estágio, porém não 

representa contentamento ou aprazimento, mas uma 

fuga de sentimentos e interiorização. Para Kübler-

Ross (2008) é como se a dor tivesse se dissipado, e a 

luta finalizada. Os momentos íntimos de curtos 

encontros podem significar o não esquecimento do 

paciente e são reconfortantes. É quando a família 

necessita de mais assistência por ver um ente 

querido exaurido e receptivo a própria morte. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tais desafios e tamanhos fenômenos 

provenientes de pacientes, família e equipe 

hospitalar, o psicólogo nesse contexto assume a 

função de tornar-se um mediador promovendo 

diálogo e compreendendo ambas as partes. Por meio 

das palavras o profissional tratará de aspectos 

psicológicos em torno do adoecimento bem como 

suas consequências em cada indivíduo.  

Simonetti (2016, p. 24) frisa que ao 

proporcionar uma escuta, “o psicólogo ‘sustenta’ a 

angústia do paciente o tempo suficiente para que ele, 

o paciente, possa submetê-la ao trabalho de 

elaboração simbólica. ” Desse modo, todos os 

aspectos psicológicos giram em torno da evolução 

da psicologia hospitalar, em específico a 

subjetividade diante da doença e suas 

representatividades para um indivíduo. É preciso 

valorizar tais concepções participando dessa 

travessia junto ao paciente portando-se como 
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ouvinte e não como guia, humanizando os 

relacionamentos entre pacientes, familiares e 

médicos. 

O psicólogo possui meios de dar voz ao paciente 

e seu sofrimento, conseguindo entender todos os 

envolvidos, suas necessidades e temores. Prestar 

assistência à vida, em todos os sentidos que essa 

afirmação possui, proporcionando maior 

sensibilização para a dimensão humana em sua 

integralidade, é um pressuposto elementar na prática 

da psicologia hospitalar. 
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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo principal conhecer e analisar as possibilidades do trabalho com as 

linguagens na Educação Infantil e ainda refletir sobre a importância do movimento. Para a realização da 

pesquisa baseamo-nos nas orientações presentes no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

(BRASIL, 1998), que apresenta propostas considerando o movimento como um eixo essencial para o 

desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Além disso, o levantamento teórico permitiu que tivéssemos 

maior conhecimento sobre as possibilidades de trabalho em relação ao movimento e nos posicionássemos 

criticamente frente às propostas que proporcionassem o silenciamento dos corpos ou a dicotomização entre 

corpo/mente. A metodologia utilizada pautou-se na pesquisa participante realizada em uma turma de Educação 

Infantil de uma instituição municipal de Educação Infantil situada em Catalão-GO. Através de observações 

participantes, elaboramos coletivamente intervenções priorizando o trabalho com a linguagem corporal e o 

movimento. A presença no campo de pesquisa nos permitiu dados importantes para confirmar nossa hipótese 

inicial de que as atividades que envolvessem o movimento estavam sempre relacionadas ao “brincar livre”, 

além disso, as observações nos possibilitaram outras análises. Ao final dessa pesquisa acreditamos que a 

aproximação entre pesquisadores e participantes permitiu a produção de conhecimento e constatamos a 

necessidade de nos desdobrarmos ainda mais acerca da temática, visando contribuir para uma educação 

infantil de qualidade. 

Palavras-chave: Linguagens. Movimento.  Educação Infantil.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A linguagem permeia o trabalho na 

educação infantil e junto com o movimento, 

constitui um dos eixos da ação pedagógica junto às 

crianças. Como salienta Gonçalves e Antônio (2008) 

é comum sempre nos remetermos à linguagem 

verbal e escrita quando falamos em linguagem, que 

apesar de ser fundamental para o desenvolvimento 

infantil, não é suficiente para o desenvolvimento 

integral da criança e tais propostas não 

podem/devem inviabilizar o trabalho com as demais 

linguagens. 

Esse trabalho surgiu a partir de 

questionamentos e reflexões oriundos de leituras de 

produções teóricas sobre os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento infantil e a partir 

da prática pedagógica em uma Instituição Municipal 

de Educação Infantil vivenciada durante o estágio. 

Ao longo do curso de pedagogia realizamos várias 

discussões sobre infância, o que é imprescindível 

estando em um curso que visa nos habilitar ao 

exercício da docência na educação infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental, além disso também 

pretende preparar o(a) pedagogo(a) para desenvolver 

um planejamento e ao mesmo tempo coordenar, 

executar e avaliar os processos educativos. 

A partir das observações e reflexões 

realizadas ao longo da disciplina de Estágio na 

educação infantil constatamos que o movimento tem 

uma grande importância no desenvolvimento das 

crianças partindo da lógica que as crianças começam 

a se movimentar antes mesmo do seu nascimento, e 

em seguida engatinham, pegam objetos, andam, 

entre outras atividades. 

 Ao longo do Estágio foram recorrentes as 

queixas das professoras sobre a (in)disciplina das 

crianças, agitação e falta de concentração. Também 

pôde-se observar que não é trabalhado com as 

crianças a importância do movimento e suas 
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descobertas; pelo contrário “barram” este momento 

de descobertas das crianças, limitando-as de se 

expressarem através da linguagem corporal, 

expressão esta que é comum na educação infantil.  

Muitas vezes são através destas experiências que a 

criança começa a descobrir novos gestos, novos 

conhecimentos; e isso se torna inviável quando as 

possibilidades de movimento são limitadas pelo 

adulto, sendo que esses querem manter as crianças 

sempre quietas, na mesma posição ou em uma fila, 

sentadas, sem se mover.  

Sendo assim através destas observações 

pude ter um melhor desenvolvimento em sala de 

aula, levando o conteúdo para o campo de pesquisa, 

podendo assim aprofundar mais no assunto. 

O Referencial Curricular Nacional 

Educação Infantil (BRASIL,1998) ressalta a 

importância do movimento como categoria que 

possui amplas relações com o desenvolvimento 

infantil e que, portanto, deve ser discutido e melhor 

aproveitado no contexto de uma instituição de 

educação de crianças menores de seis anos. 

Observa-se que o tratamento dessa temática nesse 

documento ocorre com base na concepção de criança 

como sujeito histórico e social; que possui 

capacidades próprias de agir e pensar o mundo, e 

que utiliza diferentes linguagens no processo de 

construção do conhecimento. No entanto, mesmo 

que as atividades que envolvam o corpo e o 

movimento estejam presentes nos documentos 

oficiais do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

e no currículo da educação infantil, não é assegurado 

que as atividades de Movimento ocorram de maneira 

intencional e planejado na educação infantil, de 

forma a propiciar à criança oportunidade para 

refletir, fazer associações, exercer e desenvolver sua 

autonomia, questionar, confrontar-se  com situações 

problema, encontrar soluções com a mediação do 

professor. 

Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998) a 

criança deve aprender gradualmente a adequar seus 

gestos e movimentos às suas intenções e às 

demandas da realidade. Gestos como o de segurar 

uma colher ou uma xícara para beber e o de pegar 

um lápis para marcar um papel.   (BRASIL, 1998, 

p22, v.3) 

          Desta forma, as atividades voltadas para as 

crianças, precisam ser diversificadas, provando a 

motivação, para que assim a criança tem acesso no 

conceito de movimento, e que este contribuía no 

desenvolvimento integral da criança. É necessário 

trabalhar atividades que irão integrar os alunos entre 

si na sala de aula, com isso pode se ter o auxílio de 

brincadeiras, jogos e diversos objetos que irão nos 

levar a um momento de respostas, e ao mesmo 

tempo descobertas, fazendo assim com que as 

crianças exponham suas visões e conhecimentos, 

mantendo um diálogo que possibilite novos saberes. 

Com análise no RCNEI (BRASIL, 1998) 

pode se notar algumas formas de trabalhar com as 

crianças na educação infantil, destacando a 

importância do desenvolvimento das crianças nas 

atividades que irão proporcionar um bom resultado 

final. 

Desse modo, trabalhando-se o movimento 

aliado à linguagem poderá ser possível proporcionar 

o desenvolvimento das crianças e ao mesmo tempo 

diminuir o indisciplina  das mesmas, usando-se a 

linguagem corporal que as crianças expressam. 

Assim podemos favorecer no desenvolvimento das 

múltiplas linguagens na educação infantil, 

reconhecendo a escola como lugar profícuo para se 

trabalhar todas essas linguagens. 

Fica clara a importância do trabalho com as 

linguagens na Educação Infantil, pois é através desta 

que a criança se expressa e compreende o mundo, a 

linguagem está ligada a todo o Trabalho Pedagógico 

da Educação Infantil e está diretamente ligada ao 

movimento, ao corpo, aos desenhos, às artes visuais, 

à música, dentre outras possibilidades. Destaca-se 

que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) – tornou 

obrigatório o ensino de arte na educação básica .  

Desta maneira, o movimento pode e deve 

ser um elemento de ligação entre os conteúdos 

propostos para a criança pequena. Partindo dessa 

premissa, esta pesquisa teve por objetivo geral 

conhecer e analisar as possibilidades das linguagens 

na Educação Infantil e ainda refletir sobre a 

importância do movimento na educação infantil, 

realizar observações e intervenções acerca das 

linguagens em uma turma de educação infantil e 

analisar os impactos desse trabalho na instituição 

educativa. 

      Primeiramente conceituamos e refletimos sobre 

o trabalho com linguagens na educação infantil a 

partir dos documentos oficiais e as principais 

produções bibliográficas acerca da temática. 

     A pesquisa de campo foi realizada em um Centro 

Municipal de Educação Infantil, situado na região 

periférica do município de Catalão-GO.  

 

2. LINGUAGENS E EDUCAÇÃO INFANTIL: 

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS 

 

   Para fundamentarmos esse trabalho tivemos 

como base o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998) que 

propõe que o conhecimento de mundo seja 

transmitido às crianças pequenas nos seguintes 

temas: artes visuais, linguagem oral e escrita, 

natureza e sociedade, matemática, música e, enfim, 

movimento. O documento indica que a construção 

do conhecimento, baseada nestas áreas, deva se 

processar de maneira integrada, havendo inter-
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relações entre os diferentes eixos sugeridos 

(BRASIL, 1998).   

Além de compor a Educação Básica, 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, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” 

(Lei 9394/ 96, artigo 29)  

Segundo Barbosa (2010) a Constituição 

Federal de 1998, atendendo às necessidades da 

sociedade, aos movimentos de mulheres feministas, 

sindicalistas de moradoras de bairros, definiu que o 

Estado Brasileiro deveria garantir a educação 

infantil pública, gratuita e de qualidade para crianças 

de zero a seis anos no sistema educacional. 

As diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009) deixam 

claro que a instituição deve cumprir as funções de 

garantir o bem-estar das crianças, famílias e dos 

profissionais, assim, é necessário ressaltar a função 

social, que é cuidar, educar, e acolher crianças entre 

0 a 5 anos, cumprir um papel na construção de 

valores com a solidariedade o respeito ao bem 

comum, o aprendizado de diferentes culturas 

preservando sua própria autonomia. 

Desta forma, a função política é essencial 

também, pois garante o direito a maternidade, e 

contribui para as crianças usufruir dos seus direitos 

sociais e políticos, tendo em vista a formação da 

cidadania. 

Nesse sentido, o RCNEI (BRASIL,1998) 

aponta que o movimento é a primeira forma de 

linguagem da criança e responsável pelo 

entendimento de conceitos, além de ser o 

instrumento da autonomia e socialização da criança. 

Nessa perspectiva, o trabalho com as linguagens 

constitui um dos eixos básicos da Educação Infantil, 

de acordo com o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil (RCNEI).“[...]  dada sua 

importância para a formação do sujeito, para a 

interação com as outras pessoas, na orientação das 

ações das crianças, na construção de muitos 

conhecimentos e no desenvolvimento do 

pensamento” (BRASIL, 1998, p. 117). 

 O movimento nos revela muitas coisas, 

como quando a criança está com dor, o que  se passa 

em casa, e até mesmo seu convívio com os outros 

alunos. Ao criar uma barreira neste movimento 

podemos prejudicar o desenvolvimento da criança e 

suas várias formas de manifestação e de expressão, o 

que geralmente ocorre no contexto escolar em que 

há uma falsa necessidade de disciplina dos corpos a 

favor do “silenciamento” e da ordem. (RCNEI, 

1998). Isso deve ser refletido criticamente, sendo 

que para Maturana (apud Pereira, 2006), A questão 

do silenciamento dos corpos ainda é prevalecente na 

sociedade atual e, portanto, no âmbito escolar, uma 

vez que ela é oriunda de uma concepção racionalista 

próprio da modernidade na qual se percebem ideais 

de silenciamento do corpo. Nessa perspectiva o 

corpo sempre terá uma posição subordinada e 

instrumental. As emoções e o afeto são pouco 

considerados e o corpo será alvo de cuidados para 

que não imponha qualquer obstáculo à mente.  

Porém, é importante que a escola rompa 

com tal dicotomia, uma vez que o movimento está 

presente em tudo que fazemos, como uma 

brincadeira, uma forma de demostrar o que estamos 

sentindo e o que está se passando na sua vida. Tendo 

isso como análise nota-se que muitas vezes 

acabamos prejudicando a criança a se desenvolver, 

pois confundimos movimento com hiperatividade. 

 Nesse sentido, a presença do professor é 

fundamental, pois será ele quem vai mediar às 

relações, favorecer as trocas e parcerias, promover a 

integração. Planejar e organizar ambientes 

instigantes para que o trabalho com as linguagens 

aconteça. Por meio do brincar é que a criança vai 

significar real, tornar-se sujeito e partícipe. 

(Oliveira,2011). 

O documento do RCNEI (BRASIL,1998) 

reafirma esta argumentação enfatizando que a 

linguagem musical é um grande meio de 

desenvolvimento da expressão, e ainda tem contato 

direto com outras áreas da linguagem expressiva, 

como o movimento, a expressão e a arte visual. 

Destacando assim, a forma que a criança interage 

com o assunto, pois a mesma não só aprende a 

cantar uma melodia ou dança-la, mais sim a ouvi-las 

e em seguida a imitar e reproduzir criações musicais. 

(RCNEI, 1998). 

A linguagem oral está presente no cotidiano 

e na prática das escolas na educação infantil e, na 

medida em que são inseridas se comunicam entre si, 

expressando ideias e sentimentos. A linguagem oral 

é tida como um processo natural que ocorre em 

função da maturação biológica, ao passo que em que 

a criança cresce, aprende, com os adultos e com o 

seu meio que está inserida, esta possibilita 

comunicar ideias, pensamentos e influenciar 

relações com outras pessoas. (BRASIL,1998) 

A linguagem oral e a escrita são muito 

importantes para a interação da criança na prática 

social, sendo um dos principais eixos na educação 

infantil, na construção de vários conhecimentos e 

desenvolvimento do pensamento, com vários 

significados culturais que representam a realidade. 

Na educação infantil a prática da escrita 

está numa forma de expressar sentimentos e ideias. 

A prática oral é um processo primordial, que ocorre 

através da interação, planejamento e práticas sociais 

intencionais ou cotidianas. A roda de conversa é 

uma ação muito significativa para o trabalho com a 

linguagem oral, pois através dessa atividade explora-
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se o falar/ouvir e a sequência das ideias, pré-

requisito básico para se organizar a fala. 

O trabalho com linguagem na educação 

infantil deve ser muito explorado, no que se refere 

ao respeito das formas de seu uso e esquemas do 

conhecimento próprio a cada faixa etária e nível de 

desenvolvimento. Isto significa que o pensamento, a 

sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição 

e a cognição devem ser trabalhados de formas 

integradas, favorecendo o desenvolvimento das 

capacidades criativas das crianças.  

Baseando na Lei das Diretrizes Básicas da 

Educação (BRASIL,1996) destacamos o processo de 

aprendizagem em linguagem, em que a criança traça 

um percurso de criação e construção individual. 

Neste momento a criança começa a nos dizer sua 

visão sobre alguns métodos que pode se passar tanto 

na sala de aula, como no seu convívio com a família, 

no fazer artístico e no contato com os objetivos de 

arte que é parte significativa do conhecimento em 

linguagem oral, corporal e visual. No decorrer deste 

processo, o prazer é o domínio do próprio fazer 

artístico, da simbolização e da leitura de imagem. Os 

símbolos apresentam o mundo sociocultural, e 

através da pintura, moldagem, construções, colagens 

etc.  

Deste modo, refletir sobre o trabalho 

pedagógico de uma unidade de Educação Infantil 

exige a busca de coerência entre os princípios de 

formação humana presentes no mesmo e a prática 

pedagógica. Nesse sentido, ao aliar o movimento a 

prática pedagógica da educação infantil, visa-se 

garantir às crianças a liberdade/autonomia para 

participar ou não das atividades propostas, pois 

mesmo estando “livres” elas são conduzidas em um 

processo formativo com direção e intencionalidade.  

Assim, realizamos esse levantamento 

bibliográfico com a intenção de conhecer algumas 

possibilidades e relevância do trabalho com as 

linguagens na Educação Infantil. Posteriormente, 

descreveremos o caminhar metodológico dessa 

pesquisa. 

  

3. O CAMINHAR METODOLÓGICO DA 

PESQUISA  

 Para a realização dessa pesquisa a 

metodologia utilizada foi pesquisa qualitativa, pela 

apropriação de recursos e metodologias da pesquisa 

participante. A Pesquisa Participante é uma 

metodologia de pesquisa que, conforme Brandão, 

(1988) não se trata do tipo conservador de pesquisa 

planejado ou as propostas respeitadas de forma 

social e a campanha para a pobreza nos anos 60. 

Refere-se, antes, a uma “pesquisa da ação voltada 

para as necessidades básicas do indivíduo” (Huynh, 

citado por Borba, in Brandão, 1988) que responde 

especialmente às necessidades de populações que 

compreendem operários, camponeses, agricultores e 

índios – as classes mais carentes nas estruturas 

sociais contemporâneas – levando em conta suas 

aspirações e potencialidades de conhecer e agir. É a 

metodologia que procura incentivar o 

desenvolvimento autônomo (autoconfiante) a partir 

das bases e uma relativa independência do exterior. 

Entender o que vem a ser a Pesquisa 

Participante começa por reconhecer que há uma 

relação estreita entre ciência social e intervenção na 

realidade com vistas a promover a superação das 

dificuldades de um determinado grupo social. Isso 

significa dizer que a ciência não é o fim em si 

mesma, mas um instrumento de questionamento 

sistemático para a construção do conhecimento do 

cotidiano e do destino humano (Minayo, 2004; Fals 

Borda in Brandão, 1988). 

Por ser crítica-dialética, a Pesquisa 

Participante busca envolver aquele que pesquisa e 

aquele que é pesquisado no estudo do problema a ser 

superado, conhecendo sua causa, construindo 

coletivamente as possíveis soluções. A pesquisa será 

feita com o envolvimento do sujeito-objeto. Nesse 

tipo de pesquisa o pesquisador não só passa a ser 

objeto de estudo, assim como os sujeitos-objetos são 

igualmente pesquisadores, dessa forma todos os 

envolvidos participam ativamente de todas as etapas 

da pesquisa, desde a identificação do problema de 

pesquisa, a elaboração dos objetivos, discutem as 

possíveis soluções e partem para a ação, seguido de 

uma avaliação dos resultados obtidos. (FALS 

BORDA, apud BRANDÃO, 1988). Para a Pesquisa 

Participante os saberes dos indivíduos construídos 

no cotidiano da vida comunitária é parte importante 

no processo de construção do conhecimento. 

Como instrumentos metodológicos 

utilizamos a observação participante e intervenções 

pedagógicas. 

A pesquisa de campo foi realizada com a 

turma do Jardim I, do CMEI escolhido como campo 

de pesquisa utilizando como espaço para a 

realização das atividades a sala de aula e o pátio que 

nos é ofertado. A escolha da escola e da temática 

surgiu da observação e pesquisa exploratória junto 

ao corpo docente realizada antes do início desse 

trabalho, uma vez que, por atuar nessa instituição 

como estagiária, pude identificar junto com os 

participantes da pesquisa qual era o problema, as 

possíveis soluções e o caminhar metodológico 

coletivamente, conforme previsto em uma pesquisa 

participante.  

As observações tiveram como foco analisar 

o desenvolvimento dos alunos, as observações foram 

feitas durante as atividades e brincadeiras ofertadas 

pela professora, com o intuito de conhecer um pouco 

mais cada aluno e oferecer de modo claro atividades 

que iria ajudá-los com a interação nas atividades e 

no convívio entre os mesmos. 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 903



   

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
       Desde que fizemos o primeiro contato 

demonstrando o interesse em realizar uma pesquisa 

participante na instituição de educação infantil as 

professoras e a equipe gestora nos encorajaram e 

motivaram. Elas se mostraram abertas ao diálogo e à 

novas parcerias. Dessa forma, através da observação 

da realidade, de leituras e estudos sobre as 

especificidades da educação infantil no Brasil e de 

conversas exploratórias, logo concluímos que o 

trabalho com o movimento e as linguagens ainda era 

um desafio para a instituição. 

     Para planejarmos as intervenções fizemos um 

trabalho coletivo entre pesquisadoras e professoras, 

pautando-nos nos RCNEI (Brasil,1998). 

    Através das atividades relacionadas ao movimento 

nos foram reveladas muitas coisas, como o que a 

criança sente em relação ao seu corpo e a motivação 

proporcionada pelo lúdico, que pode ser ilustrada na 

fala de um menino que enfatizou: “_ Tia, eu adoro 

quando a gente faz brincadeiras no pátio. (aluno I, 4 

anos)” . 

     Também percebemos que muitas vezes essa ação 

é barrada pelos adultos, tendo grandes limitações 

partindo dos pais, como foi ilustrado na fala do 

aluno II (4 anos): “_Tia, não vou dançar. Homem 

não dança.” ou do Aluno III (4 anos): “Tia, minha 

mãe disse pra eu não correr pra eu não cair. Se eu 

cair ela vai ficar brava.” 

        A pesquisa nos deixou claro o quanto as 

crianças são impedidas de se expressar 

corporalmente, e esta limitação parte até mesmo dos 

professores, que ao chegarmos na sala de aula 

falaram: “_É impossível manter a ordem sem 

controlar as crianças, mantendo-as sentadas. 

(Professora I)”.Dessa forma, já podemos perceber o 

qual o conceito de linguagem corporal almejada 

pelas professoras, o entendimento sobre as 

limitações das atividades que envolvessem o 

movimento  e o silenciamento do corpo.  

       Porém, ao longo dos planejamentos coletivos 

percebemos que essa visão foi sendo modificada, 

pois ao final das intervenções quando as professoras 

perceberam as possibilidades do trabalho com o 

movimento e o quanto crianças estavam motivadas 

com tais atividades, a Professora I enfatizou: “_ Não 

imaginaria o quanto eles iriam se envolver nas 

atividades e nem o que iríamos descobrir dos alunos 

através desse trabalho”   

      Quando falávamos em movimento, ato motor e 

linguagem corporal, as professoras assumiram que 

pensavam que todo o trabalho iria se resumir em 

deixar as crianças “soltas”, quando na verdade 

trabalhamos atividades intencionais e planejadas 

acerca da temática, almejando despertar o interesse 

dos alunos e visando contribuir com a sua linguagem 

corporal.  

       A limitação do movimento pode ser prejudicial 

ao desenvolvimento da criança, variando sua forma 

de manifestação. É através da prática baseada na 

atividade lúdica, com ênfase na relação corporal, que 

permitimos que as crianças expressem suas 

emoções, prazeres e desprazeres. Ao expressarem 

suas emoções e tantos outros sentimentos que, 

muitas vezes, dificultam seu aprendizado e 

relacionamento dentro da escola, as crianças têm a 

possibilidade de melhorar sua forma de se relacionar 

e de aprender. (MATURANA,2008). 

     Ao longo das intervenções também foi possível 

perceber o interesse da equipe gestora nas atividades 

realizadas. Ao longo das atividades uma 

coordenadora da instituição que sempre ficava nos 

observando, com o intuito de entender melhor o que 

estava sendo desenvolvido ali, deixou claro o seu 

interesse em motivar os professores a realizarem 

atividades dirigidas e planejadas no pátio. Ela 

relatou:”“Este trabalho é muito importante para o 

desenvolvimento da criança, para quem ainda não 

conhece é de extrema importância passar a ter 

conhecimento, pois assim conseguimos entender 

melhor o que as crianças querem precisam e o que 

querem nos dizer. (Coordenadora I)” 

       Não pretendemos afirmar que com essa pesquisa 

transformamos toda a realidade da escola em relação 

ao trabalho com o movimento. Mas acreditamos que 

o fato dos pesquisadores irem a campo instigou a 

discussão e reflexão acerca da temática. Além disso, 

foi possível que pesquisadores e participantes da 

pesquisa pudessem constatar que a nossa hipótese 

inicial era real, o movimento tem um papel 

fundamental no crescimento das crianças e nas suas 

descobertas. 

       O planejado foi desenvolvido conforme 

elaboramos coletivamente, tendo algumas alterações 

no decorrer das atividades devido a necessidade de 

mudanças dos recursos em alguns momentos, assim 

como ilustra os quadros acima. 

       No geral os objetivos foram alcançados, dado 

que foi possível realização de todas as aulas e 

atividades planejadas, sendo todos desenvolvidos da 

forma previstos, com a participação das crianças e 

professoras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ou CONCLUSÕES  

 

   Nossa proposta de pesquisa teve como 

principal objetivo conhecer o cotidiano de uma 

turma de educação infantil de uma instituição 

pública, e também intervir sobre ele a partir da 

observação da realidade e de um planejamento 

coletivo.  

       Para a realização das atividades tivemos 

como foco a linguagem corporal e o movimento, 

elaborando atividades que envolvessem o ato motor 

da criança, o equilíbrio, música, ritmo, jogos e 
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brincadeiras com o intuito de despertar novas 

descobertas, buscando conhecimentos para trabalhar 

com a criança tendo sempre como foco o 

desenvolvimento integral da criança através do 

trabalho com as linguagens. 

       Mesmo com os documentos oficiais da 

educação infantil reconhecendo a importância das 

atividades que envolvam o movimento, isto não nos 

garante que o mesmo esteja sendo trabalhado 

eficazmente, com o intuito principal de favorecer o 

desenvolvimento infantil.  Sendo assim podemos 

concluir que alcançamos nosso principal objetivo, 

que era refletir sobre a importância do movimento 

na educação infantil, porém, interferir no campo da 

educação infantil, assim como em qualquer campo 

da educação, exige caminhada, pois como ressalta 

Sayão (2000), é uma construção permanente, um 

processo contínuo de leitura da realidade, das 

vivências, das práticas educativas de educadores e 

crianças.   

O movimento é um dos potenciais a serem 

desenvolvidos na infância e por meio deste, todos os 

demais eixos do conhecimento podem ser 

articulados em ações pedagógicas diferenciadas.  Ao 

propor atividades de aprendizagem efetiva no 

processo de desenvolvimento das crianças, 

pretendemos potencializar o seu potencial criativo e 

a solução de problemas para a aquisição da 

autonomia. Além disso, visamos refletir com os 

professores sobre elementos que pudessem ampliar o 

repertório motor, entendendo a criança como uma 

totalidade complexa. Sobre esse aspecto, uma 

reflexão acerca do movimento corporal no cotidiano 

dessa instituição de educação infantil nos alarmou 

sobre a importância da criação de condições, para 

que a criança possa ter consciência corporal e do 

contexto histórico e cultural em que vive.  

       Vale ressaltar que foi de extrema importância 

para minha formação acadêmica a realização dessa 

pesquisa, pois possibilitou maior conhecimento 

acerca da temática e aproximação com as 

metodologias do trabalho científico. 

Sabemos que esse trabalho ainda abre muitas 

lacunas e instiga novos problemas. Amparadas na 

pesquisa participante, acreditamos que ao voltar na 

escola para dar o retorno da pesquisa teremos novos 

dados e caminhos para percorrer. Fica registrado 

aqui o compromisso de galgar novos caminhos e 

trilhar uma jornada rumo a construção de uma 

educação infantil de qualidade. 
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Resumo: A competitividade no mercado, e as incertezas que rodeiam uma atividade econômica, levam os 

gestores a utilizarem ferramentas que visam melhorar a produção, aumentando sua competitividade e 

promovendo uma melhoria contínua em todo processo. Neste contexto, destaca-se o uso das ferramentas Lean 

Manufacturing. Com o objetivo de analisar a adoção da mentalidade enxuta e o uso das ferramentas Lean de 

produção, foi realizado um estudo de caso em uma Gelateria, no sudeste goiano. Baseado nos dados levantados 

e recorrendo a literatura, foi possível identificar a adoção de ferramentas como o Kaizen, o 5S, 

QuickChangeover e a partir disso, a elaboração de um Mapa do Fluxo de Valor do estado atual. 

 

Palavras-chave: lean manufacturing, STP, kaizen, 5S, VSM.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

As inúmeras incertezas que rodeiam a atividade 

econômica fazem com que as empresas pesquisem 

estratégias competitivas adequadas aos mercados em 

que atuam (TIGRE, 2006). As estratégias são 

importantes na avaliação das ameaças e 

oportunidades externas, e da capacidade interna da 

empresa de reagir aos desafios e influenciar o 

ambiente externo. Assim, faz-se a seguinte 

indagação: quais ferramentas, métodos, ou até 

mesmo filosofias estão disponíveis no mercado para 

sustentar e alimentar as estratégias das empresas? 

Essa resposta é o ponto de partida de qualquer 

planejamento. 

Nazareno et al. (2003) aponta que os efeitos da 

maior inserção de técnicas e ferramentas do Sistema 

de Produção Enxuta (Lean Manufacturing) refletem 

no aumento da competitividade das organizações. A 

produção enxuta, conforme Ohno (1988), criador do 

Sistema Toyota de Produção (STP) é resumida em 

uma linha do tempo que engloba o momento em que 

o cliente realiza o pedido, até o recebimento do 

pagamento, na qual se busca a redução do tempo e a 

eliminação das perdas que não agregam valor.  

O Sistema Toyota de Produção não é um kit de 

ferramentas, mas sim um sistema sofisticado de 

produção em que todas as partes contribuem para o 

todo. O todo, em sua base, concentra-se em apoiar e 

estimular as pessoas para que continuamente 

melhorem os processos com que trabalham (LIKER, 

2005).  

O Sistema Toyota de Produção é a abordagem 

exclusiva da Toyota para produção, de forma mais 

ampla o STP está relacionado com aplicação dos 

princípios do Modelo Toyota que formam a base 

para a “produção enxuta”. Esse termo se popularizou 

em Best-selllers como o Lean Thinking (Womack, 

Jones e Roos, 2004) e está intimamente ligado a uma 

transformação cultural que requer o envolvimento de 

toda a empresa.   

Com o mercado exigente e a crescente 

competitividade, torna-se necessário eliminar 

operações supérfluas afim de melhorar a eficiência 

do trabalho. Nesse contexto, as empresas que 

utilizam as ferramentas enxutas não só geram uma 

vantagem competitiva sobre seus concorrentes, 

como também promovem a melhoria contínua e a 

motivação humana. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho é 

identificar quais são as ferramentas Lean de 

produção utilizadas em uma gelateria localizada no 

interior do Estado de Goiás, quais os benefícios da 

sua adoção, e elaborar o Mapa do Fluxo de Valor do 

estado atual da empresa. 

  

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO  
 

Segundo Hines (2000), Lean Manufacturing, ou 

Produção Enxuta, é o termo utilizado para 

caracterizar o Sistema Toyota de Produção (STP), 

quem tem como filosofia menores leadtimes para 

produção, entrega de produtos e serviços 

padronizados. Para se atingir essa filosofia e chegar 

a resultados satisfatórios de eliminação de 

desperdícios ao longo do fluxo de valor e conseguir 

se diferenciar dos concorrentes, aumentando a 

competitividade, melhorando a qualidade e 

reduzindo custos, empresas fazem uso das 

ferramentas Lean, que podem ser usadas assim como 
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descritas nas bibliografias, ou também podem ser 

adaptadas a realidade da empresa em questão. 

É possível utilizar uma variedade de ferramentas 

do Sistema Toyota de Produção, e ainda assim seguir 

apenas alguns princípios do Modelo Toyota. Por 

outro lado, uma organização que pratica 

verdadeiramente o conjunto completo de princípios 

do Modelo Toyota, estará seguindo o Sistema 

Toyota de Produção e a caminho de uma vantagem 

competitiva sustentável (LIKER, 2005). Dentre as 

principais técnicas utilizadas para alcançar os 

princípios da Lean Manufacturing encontram-se o 

kaizen, o 5S, a padronização do processo, o 

Mapeamento do Fluxo de Valor e o Quick 

Changeover, que são detalhados a seguir. 

 

2.1. Kaizen  
 

Desde 1964 o círculo de Kaizen auxilia o 

crescimento da Toyota, que tem como seu eixo 

principal assegurar a melhoria da capacidade 

individual, incentivando toda a equipe de trabalho na 

busca da excelência, crescimento e fortalecimento da 

empresa (KISHIDA, 2009). Sendo adequadamente 

implantado, o Kaizen pode gerar melhorias na 

qualidade de modo geral, e diminuir 

consideravelmente os custos, além de atender às 

demandas dos clientes, sem investimentos 

significativos ou introdução de nova tecnologia 

(IMAI, 1996). 

Para Oprime, Mendes e Pimenta (2011), a 

prática da melhoria contínua é uma habilidade que a 

empresa tem em superar obstáculos através da 

inovação e envolvimento dos funcionários. 

Dentre as inúmeras áreas as quais uma 

organização abrange, Martins e Laugeni (2005) 

citam três modalidades onde o Kaizen pode ser 

introduzido:  

 Kaizen de projeto: trabalha em cima de 

novos conceitos para novos produtos;  

 Kaizen de planejamento: prioriza o 

desenvolvimento de um sistema de planejamento 

para a produção, finanças ou marketing;  

  Kaizen de produção: se fundamenta em 

ações que possam diminuir desperdícios no chão-de-

fábrica,  e melhoria do conforto e da segurança no 

trabalho. 

Imai (1996) destaca três atividades 

indispensáveis no processo de implantação de 

Kaizen passíveis de obter resultados eficientes e 

bem-sucedidos, os quais não demandam 

conhecimentos ou tecnologia sofisticados, cujo 

único obstáculo é aprimorar a autodisciplina 

necessária para mantê-las, sendo elas: a 

padronização, a eliminação do muda (palavra 

japonesa que significa perda e refere-se a qualquer 

coisa ou atividade que não agregue valor) e os 5S. 

 

2.2. Programa 5S  
 

O programa 5S, de acordo com Lapa (1998), é 

um conjunto de cinco conceitos simples que, ao 

serem praticados, são capazes de modificar o seu 

humor, o seu ambiente de trabalho, a maneira de 

conduzir as suas atividades rotineiras e suas atitudes. 

Os conceitos são orientados por cinco palavras-

chave japonesas: Seiri, Seiton, Seisoh, Seiketsu, 

Shitsuke (FALCONI, 2004).  

O livro “5S – O Ambiente da Qualidade”, 

SILVA (1994) apresenta Seiri como o senso da 

utilização, como facilitador das primeiras ações, 

refere-se à identificação, classificação e 

remanejamento dos recursos que não são úteis ao fim 

desejado. De modo mais amplo, refere-se à 

eliminação de tarefas desnecessárias.   

Em relação à Seiton, seu principal objetivo é 

organizar os itens indispensáveis, alocando-os de 

forma sistemática, de modo que seja fácil a sua 

localização (DELGADILLO, JUNIOR & 

OLIVEIRA, 2006).  

O conceito de Seisoh tem seu foco principal na 

criação e conservação de um ambiente físico 

aprazível (SILVA, 1994). De acordo com Osada 

(1992), limpar significa muito mais do que manter as 

coisas limpas. É mais uma filosofia, um 

compromisso de se responsabilizar por todos os 

aspectos das coisas que você usa, e garantir que 

sejam mantidas em perfeitas condições.  

Por outro lado, Seiketsu tem como meta a 

padronização do que foi alcançado pelos conceitos 

apresentados anteriormente. Ribeiro (1994) afirma 

que se trata, basicamente de normalizar todos os 

processos, hábitos e normas, de forma que sejam 

mantidos os três primeiros S’s anteriores, mantendo 

a higiene e organização. 

Por fim Shitsuke abrange o conceito de 

autodisciplina, Silva (1994) relaciona o termo com o 

fato de ter todas as pessoas comprometidas com o 

cumprimento dos padrões técnicos e éticos e com a 

melhoria contínua em nível pessoal e organizacional. 

 

2.3. Troca Rápida de Ferramentas 

(QuickChangeover)  
 

Shingo (2000), aponta que o setup compreende 

todas as atividades que antecedem a uma operação, 

seja para sua preparação, regulagem, troca de 

ferramenta, dispositivo e outros. Setup interno diz 

respeito às operações que só podem ser executadas 

mediante o não funcionamento da máquina. Por 

outro lado setup externo, refere-se às operações que 

podem ser executadas enquanto a máquina está em 

funcionamento.  

Durante a década de 50, o sistema de Troca 

Rápida de Ferramenta (QuickChangeover) foi 

desenvolvido pelo japonês Shigeo Shingo, com o 

objetivo de alcançar um tempo inferior a 10 minutos 

no setup de máquinas. Descobriu-se que isso era 

possível com a eliminação dos desperdícios no setup 

em uma linha de produção, ou posto de trabalho. 

 

2.4. Mapeamento do Fluxo de Valor  
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O mapeamento do fluxo de valor (Value Stream 

Mapping – VSM) é uma ferramenta que utiliza 

símbolos gráficos (ícones) para documentar e 

apresentar visualmente a sequência e o movimento 

de informações, materiais e ações que constituem o 

fluxo de valor de uma empresa (WERKEMAN, 

2012).  

Conforme afirma Wilson (2010) é uma técnica 

desenvolvida para se encontrar desperdícios dentro 

dos processos produtivos, e se diferencia de um 

simples diagrama de processos pois contém um 

fluxo de informações necessárias para planejar e 

atender as demandas dos clientes. 

Para Rother e Shook (2004), o mapeamento do 

fluxo de valor é um conjunto de ações, que agregam 

ou não valor, mas que são necessárias para conduzir 

um produto ou família de produtos, que fazem uso 

dos mesmos recursos, através de um fluxo.  

Trabalhar com esta ferramenta, significa 

analisar toda a cadeia produtiva, desde a matéria-

prima até o consumidor final, incluindo o fluxo de 

informações e materiais. Toda a operação deve ser 

analisada e não somente processos individuais. 

 

3. METODOLOGIA  
 

O artigo possui uma abordagem qualitativa, 

onde não são usadas representações numéricas. Os 

dados foram coletados informalmente, através de 

uma entrevista in loco, pré-elaborada pelos autores, 

com o gestor da empresa, na qual foi possível a 

verificação visual do espaço físico e do processo de 

produção, e também via aplicativo de mensagens 

instantâneas. Buscou-se assim, evidenciar os fatos, 

quais os métodos utilizados, e expor o que convém 

ser feito sem quantificar valores.  

Com base nas informações e na literatura, foi 

construído o mapa do fluxo de valor, cujo objetivo 

foi construir um levantamento exploratório, como 

afirma Gil (2008), que a pesquisa exploratória é 

utilizada como meio de proporcionar uma visão 

geral sobre determinado fato. Dessa forma, a 

pesquisa pode ser classificada como um estudo de 

caso, que segundo Fonseca (2002), visa conhecer em 

profundidade, o como e o porquê, de uma 

determinada situação que se supõe ser única em 

muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela 

de mais essencial e característico. 

Este estudo foi realizado em uma gelateria e foi 

dividido em: históricos organizacionais, quando se 

trata de uma instituição que se pretende examinar; 

observacionais, conectadas à pesquisa qualitativa e 

participante; e estudo de caso, como uma técnica de 

pesquisa realizada através da avaliação de dados 

coletados e documentados (BARROS E LEHFELD, 

2000). 

 

3.1. Caracterização da Empresa  
 

A empresa localiza-se no interior do Estado de 

Goiás, há 1 ano e 5 meses. Uma de suas principais 

características é o fato de produzir e comercializar 

seus produtos. A empresa trabalha com: gelatos, são 

vinte e um sabores diferentes disponibilizados 

diariamente conforme o planejamento da produção; 

Preparados com gelatos que incluem affogatto, 

milkshake, petit gateau, banana split, sundae, waffle 

e açaí; Cafés e Chocolates, que incluem café 

expresso, café gelado, moka, cappuccino e chocolate 

quente; Salgados, como cesta de pão de queijo e mini 

pizza. A gelateria possui dois funcionários 

trabalhando na produção. Para a pesquisa foi 

escolhida a família de produtos gelatos para análise. 

O horário de funcionamento da empresa se 

divide em produção e atendimento. Das 8h às 16:20h 

tem-se a produção, e o horário de atendimento aos 

clientes é das 12h às 22h, de terça à domingo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A empresa faz análise da demanda através de 

uma planilha eletrônica e trabalha com um estoque 

de segurança de quinze dias. A produção é feita 

diariamente e, normalmente, não existe perdas ao 

fim do dia. Mesmo quando não ocorre consumo total 

do produto, o mesmo volta para o ciclo de produção, 

e é misturado a um novo gelato, que será preparado. 

Só é feito mais gelato se o nível mínimo for 

alcançado, caso contrário, o produto apenas é 

colocado na máquina para ser reprocessado.  

As ferramentas do Lean Manufacturing 

utilizadas na empresa e a construção do Mapa de 

Fluxo de Valor Atual são detalhados a seguir: 

 

4.1. Kaizen  
 

Dentro das melhorias contínuas tem-se na 

empresa o emprego do trabalho padronizado – 

preparação da máquina, preparação das receitas, 

ordens de procedimentos e padrões de qualidade -, 

que garante segurança, produtividade, qualidade e o 

processo permanece estabilizado. Onde verificou-se 

que o principal Kaizen utilizado na empresa é o 

Kaizen de produção. 

Com isso a qualidade é colocada em primeiro 

lugar, que resulta em redução de custos devido a 

eliminação de perdas do processo. 

 

4.2. 5 S  
 

O controle de qualidade é rigoroso. Todos os 

gelatos são comercializados apenas em embalagens 

que a própria empresa fornece, fazendo uso do senso 

Seisoh, mantendo o produto em perfeitas condições 

para garantir sua qualidade. A produção é diária para 

garantir as suas respectivas propriedades. A 

temperatura de armazenamento é ideal, seguindo o 

controle tradicional, e feita através de equipamentos 

específicos. São os atendentes que servem os 

clientes, aumentando ainda mais o conceito de 

Seisoh, mantendo o ambiente sempre limpo e 

higienizado. 

Existe uma disciplina na empresa a incentivar a 

todo momento a melhoria contínua, onde todos são 
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responsáveis por se ajudarem e manterem o 

ambiente organizado. 

 

4.3. Troca Rápida de Ferramentas  
 

Todos os gelatos são feitos em máquinas 

importadas, e seguem os padrões do gelato italiano. 

Todos passam pelo mesmo processo, e a matéria-

prima é a mesma para todos os sabores, a diferença 

está na ordem de produção dos subgrupos de gelatos, 

nas medidas dos ingredientes de um para outro, e na 

composição. 

Dois funcionários trabalham na produção, onde 

um opera a máquina e o outro fornece as 

“ferramentas” necessárias a produção, já 

previamente organizadas e em ordem.  

Pode-se perceber que desta maneira as 

condições para que o processo aconteça, são 

preparadas com o processo em andamento, assim 

sendo, tem-se um setup externo. Desta forma, o 

tempo total de produção pode ser minimizado e os 

desperdícios reduzidos. 

 

4.4. Mapa do Estado Atual  
 

A empresa trabalha com dois tipos de 

fornecedores. Fornecedores que abastecem a 

produção diariamente com matérias-primas como 

leite, frutas, polpas e creme de leite. Estão 

localizados na mesma cidade que a empresa se 

encontra. E trabalha também com um fornecedor 

localizado no Estado de Santa Catarina, que fornece 

a principal matéria-prima para o gelato. As entregas 

são feitas semanalmente, através de modal 

rodoviário. 

A preparação do gelato se inicia no começo do 

dia, com a chegada do leite, seguida da 

pasteurização, posteriormente é feita a calda base e 

o preparo das receitas, logo em seguida inicia-se a 

produção propriamente dita. Dentro da produção 

existe uma ordem em que os gelatos são produzidos 

- os subgrupos –, sendo assim a ordem de produção 

é feita com base na composição do produto, de modo 

a não interferir no sabor e nas características do 

gelato que vem em seguida. Dessa forma, ao final da 

produção de cada subgrupo a máquina é desligada, e 

é feita uma limpeza para receber o próximo 

subgrupo, neste instante temos um setup interno. 

Após isso, o gelato é encaminhado para o 

ultracongelamento, e depois para o labor e em 

seguida para o expositor onde ficará disponível para 

o consumo dos clientes. Ao fim do expediente, caso 

não tenha sido consumido o que foi produzido, os 

gelatos voltam para o labor, e no outro dia, eles 

voltam para o ciclo de produção a partir do preparo 

da receita. O mapa do estado atual foi elaborado e 

pode ser visto na Fig. 1, onde se pode visualizar 

todas as etapas do processo produtivo: 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa do estado atual do processo produtivo do 

gelato 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, (2017) 

 

Normalmente, a medida que os gelatos de cada 

subgrupo se tornam prontos para o consumo, eles já 

são colocados no expositor. Caso um determinado 

sabor acabe durante o expediente, o gestor verifica 

se sua demanda é alta, caso seja, o sabor é produzido 

imediatamente. 

Como são dois funcionários trabalhando na 

produção, onde um opera a máquina e o outro auxilia 

no processo de limpeza, o tempo de troca é 

irrelevante quando se olha o processo como um todo. 

O Mapa do Estado Atual proporciona uma fácil 

visualização do processo produtivo, mostrando todas 

as etapas envolvidas nos fluxos de materiais e 

informações, desde o pedido até o consumidor final. 

Isso possibilita enxergar melhorias que impactam 

todo o fluxo de produção, e a definir quais 

ferramentas podem ser aplicadas para a execução das 

mesmas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A resposta para o questionamento proposto 

neste estudo inicia-se com o fato da empresa 

estudada, reconhecer e fazer uso de algumas 

ferramentas Lean, como o Kaizen, o 5S, a 

padronização do processo e o QuickChangeover. Foi 

elaborado pelos autores o Mapa do Fluxo de Valor, 

que será um guia para a priorização da aplicação de 

todas as demais ferramentas. 

Constatou-se que a empresa mantém um efetivo 

sistema enxuto, e é um exemplo a ser seguido, 

evidenciando que as ferramentas Lean aplicadas 

corretamente geram um resultado muito satisfatório. 

A restrição encontrada nesta pesquisa foi em 

relação ao tempo para se desenvolver e aplicar 

melhorias. Foi observado pelos pesquisadores, que o 

conceito Seiton pode ser trabalhado na empresa, 

onde o espaço de produção é pequeno e mau 

disposto, e seu layout pode ser refeito com o intuito 

de trazer maior praticidade e eficiência. Assim 

outros trabalhos podem ser executados futuramente. 

O estudo mostrou que as ferramentas Lean 

podem ser aplicadas, tanto a empresas de médio ou 

grande porte, como neste exemplo de uma empresa 

de pequeno porte, onde os resultados da utilização 

dessas ferramentas e da mentalidade enxuta a 

colocam em uma posição de maior vantagem 
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competitiva, que podem ser avaliadas e analisadas 

em diferentes metodologias e áreas de pesquisas.  

Além disso, a empresa não possui um 

concorrente direto, produtor e comercializador de 

gelato, sendo seus concorrentes as sorveterias que 

possuem produtos semelhantes e/ou substitutos. 

Logo, no momento a empresa é líder no mercado 

de gelato na cidade, e quando existir um 

concorrente, este terá que concorrer com uma 

empresa que já está bem estruturada, e que faz uso 

de ferramentas da qualidade, e como já foi 

comprovada que elas criam vantagens competitivas, 

os concorrentes encontrarão uma possível barreira 

de entrada, se caso não competirem no mesmo nível, 

pois a empresa tratada no estudo se torna um 

referencial. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo geral: analisar se a “feira” aos sábados impacta na economia de 

Brasília de Minas; e como objetivos específicos: comparar as receitas de vendas do sábado com as dos outros 

dias da semana; Identificar se existe alguma variação no perfil do consumidor; Entender se a cultura 

brasilminense exerce alguma influência na “feira” de sábados. A metodologia utilizada foi um estudo de caso. A 

coleta de dados aconteceu por meio de entrevistas cuja amostragem foi não probabilística por conveniência onde 

se entrevistou 15 pessoas. Pode-se perceber que a receita de venda do sábado é maior que a dos demais dias da 

semana, o perfil do consumidor do sábado é de certa forma diferente do dos demais dias da semana, muitos destes 

são pessoas da zona rural e só compram com dinheiro; o brasilminense já tem uma cultura da feira de sábado 

muitos aguardam esta feira para realizar suas compras. Pôde-se concluir que a feira impacta positivamente a 

economia da cidade de Brasília de Minas.  

 

Palavras Chaves: Feira. Economia. Brasília de Minas 

 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Na grande parte das cidades brasileiras existe a 

figura do mercado municipal, onde as pessoas vão 

para procurar produtos típicos regionais, neste 

também acontece a comercialização de vários 

produtos da zona rural, isso causa um movimento na 

economia da cidade, uma vez que o feirante vende 

os seus produtos e compram outros de sua 

necessidade.  

A cidade de Brasília de Minas, está localizada no 

norte de Minas Gerais, e sua economia é concentrada 

na agricultura e pecuária. A população estimada em 

31.000 habitantes, divididos entre a zona urbana e 

rural. A feira livre, é de grande importância para a 

população e também para a economia da cidade, pois 

é onde a população encontra produtos fresquinhos e 

os feirantes tiram o seu sustento. 

Em Brasília de Minas, a construção do centro de 

abastecimento deu-se em Janeiro de 1983, pelo 

prefeito municipal Dr. Jose Oliva, foi criado como 

fator de incentivo à produção agrícola, dando ao 

homem do campo a facilidade de comercializar seus 

produtos. (GONÇALVES, 2006, p.210) 

A feira livre, da cidade de Brasília de Minas 

acontece aos sábados, e é muito procurada pelas 

pessoas da zona rural e das cidades vizinhas para 

fazer suas compras e vender produtos; tais como: 

verduras, hortaliças, frutas diversas, grãos, 

artesanato, etc. 

Este trabalho teve como objetivo geral: analisar se a 

“feira” aos sábados impacta na economia de Brasília 

de Minas. 

E como objetivos específicos: comparar as 

receitas de vendas do sábado com as dos outros dias 

da semana; Identificar se existe alguma variação no 

perfil do consumidor; Entender se a cultura 

brasilminense exerce alguma influência na “feira” de 

sábados. 

Portanto o estudo do impacto na economia de 

Brasília de Minas decorrente da movimentação da 

Feira bem como a cultura resultante disso se torna 

relevante aos aspectos envolvidos. 
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É de grande relevância o estudo para analisar o 

potencial do mercado aos sábados para então 

dinamizar ao fluxo do mercado nos sábados. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Economia  

 

Para Rossetti (2006) a Economia é Ciência social 

que estuda como o indivíduo e a sociedade decide 

empregar recursos produtivos escassos na produção 

de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as 

várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de 

satisfazer as necessidades humanas. Sua forma 

política, social e econômica de organização de uma 

sociedade quanto à produção, distribuição e 

consumo de todos os bens e serviços necessários à 

conquista do bem-estar comunitário dividem 

em:estoque de recursos produtivos ou fatores de 

produção; complexo de unidade de produção; 

conjunto de instituições políticas, jurídicas, 

econômicas e sociais.  

O consumidor age racionalmente: ele busca 

maximizar sua satisfação. Considerando um 

conjunto dado de produtos, ele adquirirá uma 

combinação que se traduza por um máximo de 

utilidade total. E as quantidades de cada produto 

obedecerão também a decisões racionais, resultantes 

dos princípios de que unidades adicionais de um 

produto já disponível têm graus de unidade 

decrescentes (ROSSETTI, 2006). 

 

2.2 Perfil do Consumidor 

 

O Plano Real mudou a atitude do público e 

aumentou o poder aquisitivo das classes C, D e E, 

levando as redes de lojas a oferecerem novas linhas 

de produtos. Outra alteração significativa ocorreu no 

plano de compra das famílias, que, com a 

estabilidade dos preços, abandonaram o velho hábito 

de estocar produtos – ou seja, reduziram a 

quantidade de mercadorias em cada compra e 

aumentaram a frequência ao supermercado e feiras. 

O novo hábito alterou até mesmo a logística 

desses estabelecimentos, que passaram a colocar nas 

prateleiras variedade maiores de produtos e 

acabaram com estoques nos fundos das lojas 

(SEBRAE, 2013). 

Para Senhoras (2003), os fatores responsáveis 

pela mudança no comportamento do consumidor 

são: (a) estabilidade da moeda, promovendo maior 

poder de compra à população; (b) entrada da mulher 

no mercado de trabalho e consequente maior 

envolvimento do homem nas tarefas domésticas; (c) 

envelhecimento da população; (d) maior poder nas 

compras pelas crianças e adolescentes; (e) abertura 

ao mercado internacional, propiciando novas fontes 

de suprimentos; (f) maior preocupação com a 

satisfação individual (corpo, mente e espirito); (g) 

conscientização dos direitos do consumidor; (h) 

maior comparação de preços; (i) transferência de 

mão de obra qualificada para o interior, alterando 

padrões de consumo, e obrigando a aprimoramentos 

na oferta; e (j) maior individualidade e sofisticação 

do consumidor – que busca soluções personalizadas 

aos seus problemas. 

Assim, conhecer o perfil dos consumidores e do 

consumo pode contribuir na orientação da cadeia 

produtiva, desde a produção à elaboração de 

estratégias de marketing e comercialização que 

potencializem o consumo de tais produtos.  

E, é cada vez maior o número de pessoas que 

estão em busca de uma alimentação mais saudável, 

na tentativa de resgatar um tempo que ainda era 

possível ter á mesa mantimentos de boa qualidade, 

sendo que, atualmente os alimentos passam por uma 

série de processos até chegarem ao consumidor, que 

acabam provocando uma mudança de hábitos 

alimentares e um distanciamento entre ele e o 

agricultor (DAROLT, 2003). 

 

2.3 Cultura 

 

A cultura está vinculada à existência de um grupo 

social, que compartilha uma mesma língua, espaço 

(área geográfica), durante certo período de tempo, 

criando formas de perceber, pensar e decidir que 

tenham dado certo a ponto de serem 

institucionalizados em procedimentos padrões, 

costumes, scripts, e pressupostos não declarados que 

guiam os comportamentos das pessoas que dele 

fazem parte (CAMERON; QUINN,1999). 

A própria ideia de uma cultura brasileira 

uniforme é questionada e negada, não apenas em 

função das dificuldades de cada uma das regiões 

brasileiras, mas em virtude de assumir o pressuposto 

de que existem vários “brasis” dentro do 

Brasil(CAMERON; QUINN,1999). 

A cultura influencia o comportamento de compra 

porque ela permeia nossas vidas diárias (WILLIAM, 

2000). 

Para Schein (1984), a cultura organizacional esta 

relacionada com pressuposto básicos desenvolvidos 

por determinados grupos no processo de 

aprendizagem em lidar com os problemas de 

adaptação interna.  

 

2.4 Feira 

 

Segundo a definição de Mascarenhas (2008, p 

75), a feira no Brasil: “Constituí modalidade de 

mercado varejista ao ar livre, de periodicidade 

semanal, organizada como serviço de utilidade 

pública pela municipalidade e voltada para a 

distribuição local de gêneros alimentícios e produtos 

básicos”. 
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No Brasil, a origem das feiras data do período 

Colonial, momento em que se multiplicaram 

rapidamente, assumindo o importante papel de 

abastecimento de alimentos dos primeiros 

adensamentos humanos. Cumpriu assim outro papel, 

o de verdadeiro elemento estruturante da 

organização social e econômica das populações 

(SACCO DOS ANJOS, et al., 2005). 

Em estudo que trata da trajetória das feiras livres 

no Rio de Janeiro, Mascarenhas (2008) descreve 

como as feiras, durante muito tempo, também 

cumpriram papéis relevantes na economia. O autor 

revela que a partir dos anos 1970, com marcante 

apoio governamental, os estabelecimentos de auto 

serviço, adaptados ao contexto urbano e ao uso de 

automóveis na cidade, começaram a se expandir, 

resultando na formação das grandes cadeias que 

dominam hoje completamente o setor de distribuição 

de alimentos.  

As feiras, nesse contexto, foram consideradas 

obsoletas e símbolos de precariedade. Acabaram 

cedendo aos supermercados, que por sua vez 

ficaram, nas palavras do autor, “[...] cada vez 

maiores, mais sortidos, mais seguros, higiênicos e 

confortáveis, modalidade que cai como uma luva no 

apressado tempo do indivíduo de nossa época [...]” 

(MASCARENHAS, 2008, p.83). 

Para o autor, em contextos urbanos, a feira livre, 

“[...]filha rebelde da modernidade, que insiste em 

desafiá-la[...]” ocupa espaços definitivos nas 

cidades. (Mascarenhas, 2008, p.83). Apesar de 

competirem com espaços de comercialização 

varejistas organizados como as redes supermercados 

e hipermercados, as feiras são recurso muito 

utilizado para o abastecimento doméstico periódico 

de alimentos frescos e produtos especiais.  

Para Sacco dos Anjos et al. (2005), esta 

sobrevivência indica que além dos aspectos 

econômicos, há um protagonismo dos aspectos 

culturais e simbólicos da feira livre no plano das 

representações dos consumidores. As feiras livres 

não representam somente um sistema local de 

comercialização. Estas possuem um grande espaço 

de comercialização e relações sociais, bem como em 

termos de viabilização do comercio local, geração de 

ocupações e renda e de possibilidades de controle 

sobre a procedência dos produtos. 

Para Ribeiro et al. (2003), da função social da 

feira-livre, se depreende a possibilidade de 

fortalecimento da Agricultura Familiar, pois a feira 

possibilita a agregação de valor aos produtos e 

colocação regular da produção, devido ao 

encurtamento da cadeia comercial. 

Segundo Sacco dos Anjos et al. (2005), no 

contexto atual, em que permanece a questão da 

segurança alimentar e nutricional, a importância das 

feiras adquire visibilidade em relação à 

disponibilidade e garantia de acesso a alimentos 

social e culturalmente referenciados. A despeito de 

novas pautas de consumo padronizadas e facilidade 

dos alimentos industrializados, os alimentos in 

natura, oferecidos na feira, uma vez que se associam 

aos valores artesanais, são reconhecidos como 

alimentos de qualidade única. 

Segundo Aguilar (2004), muitas feiras revelam 

uma imagem simbólica em relação à natureza e 

mundo rural, que se encaixa no limiar difuso entre o 

rural e urbano, entre o fim da fase produtiva e início 

da fase de consumo. Constitui – se assim em “um 

espaço público que assume diferentes formas de 

sociabilidade para tornar – se um local de espetáculo 

da vida urbana” (AGUILAR, 2004, p.7). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esse estudo desenvolveu-se por meio de um 

estudo de caso além de uma pesquisa exploratória, 

bibliográfica e documental. 

As pesquisas exploratórias descritivas são, 

juntamente com as descritivas, as que habitualmente 

realizam os pesquisadores sociais preocupados com 

a atuação prática. São também as mais solicitadas 

por organizações como instituições educacionais, 

empresas comerciais, partidos políticos, etc. Já a 

pesquisa bibliográfica define em: quando elaborada 

a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e 

atualmente com material disponibilizado na Internet. 

Este tipo de pesquisa é realizado especialmente 

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-

se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. O produto final deste processo é 

um problema mais esclarecido, passível de 

investigação mediante procedimentos 

sistematizados (GIL, 1991). 

A pesquisa documental tem como fonte os 

documentos “de primeira mão”, que não receberam 

nenhum tratamento analítico e não foram 

publicados. Geralmente são encontrados em 

arquivos de instituições públicas ou de propriedade 

particular. E, para o desenvolvimento do estudo, será 

utilizada a pesquisa de campo que se caracteriza pela 

interrogação direta as pessoas cujo comportamento 

se deseja conhecerem ou ainda é realizada através de 

observação no local onde ocorre um fenômeno, que 

dispõe de elementos para explica-lo. Muito eficaz 

em situação de estudo da preferência eleitoral e 

comportamento do consumidor; estudo de opiniões e 

atitudes. A decisão de fazê-la, parte do pressuposto 

que haja necessidade de dados complementarem, 

esclarecedores e comprovadores (DUARTE; 

FURTADO, 2002). 

Malhotra (2005) relata que antes de se fazer uma 

pesquisa conclusiva, deve-se fazer previamente uma 

pesquisa exploratória, para conhecer melhor o 
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assunto e o levantamento de pressupostos para serem 

checados posteriormente. 

Este trabalho procurou explorar o impacto da 

feira na economia brasilminense, por se tratar de um 

caráter exploratório, o pesquisadores optaram por 

uma amostragem não probabilística, escolhida por 

conveniência, o que facilitaria para a compreensão 

da relação existente entre a feira e a economia de 

Brasília de Minas.  

Para Malhotra (2005) a pesquisa não 

probabilística se baseia no julgamento do 

pesquisador onde os elementos escolhidos para 

pesquisa são de sua escolha; na amostragem por 

conveniência a obtenção destes elementos baseia-se 

na conveniência do pesquisador. A amostragem 

utilizada foi distribuída em três grupos distintos, o 

primeiro grupo formado por de 5 feirantes, o 

segundo formado por 5 comerciantes e o terceiro 

formado por 5 consumidores que estavam fazendo 

feira no momento. 

A coleta de dados foi realizada através de 

entrevista não estruturada ou menos estruturada que 

se destaca pela entrevista focalizada, onde o 

entrevistador focaliza atenção em dada experiência e 

seus efeitos (DUARTE; FURTADO, 2002). Esta 

coleta foi baseada em 3 estruturas distintas de 

entrevistas uma para cada grupo de entrevistado 

conforme Apêndices I, II e III.  

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

4.1 Comparativo da Venda do Sábado com as dos 

Outros Dias da Semana 

 

Em entrevista com os comerciantes locais 

(Brasília de Minas), pode-se perceber que a feira aos 

sábados influência nas vendas de alguns setores da 

economia, entretanto em outros setores esta variação 

não acontece. 

Para os entrevistados do setor de supermercado 

constatou-se que este movimento está diretamente 

relacionado a distância do comercio da feira, em 

entrevista com um gerente de um supermercado 

próximo a feira este fez o seguinte relato: “A venda 

aos sábados equivale tanto em termos de 

faturamento quanto de movimento de pessoas a de 

três dias da semana” (Comerciante 1); já outro que 

possui um estabelecimento mais distante relatou que 

as vendas aumentaram duas vezes em relação aos 

demais dias da semana.  

Já para os respondentes do setor de panificação 

percebeu-se que este movimento é muito 

significativo, pois tem um aumento de até quatro 

vezes mais, em relação, aos demais dias da semana, 

em entrevista com a proprietária de uma 

panificadora pesquisada, deparamos com a seguinte 

situação: “São aos sábados que os feirantes compram 

os pães para os demais dias da semana, já que os 

compradores são a maioria da zona rural” 

(Comerciante 3). 

No entanto, para os entrevistados do setor de 

material de construção e de eletrodomésticos as 

vendas aos sábados não se destaca do faturamento 

dos demais dias da semana. Um gerente do ramo de 

material de construção disse: “As vendas aos 

sábados é proporcional há um dia normal da semana, 

levando em conta que se não existisse a feira aos 

sábados não adiantaria abrir, pois, a maioria dos 

clientes são os feirantes” (Comerciante 5). O 

faturamento não teve diferença mas a feira levou o 

cliente para este setor da economia, portanto apesar 

de não ter aumentado o faturamento do Comercio 5 

a receita que houve foi em função da feira. 

Conclui-se que, a feira aos sábados influência de 

certa forma na venda de todos segmentos estudados, 

houve caso que contribuiu para o aumento de até 

quatro vezes no faturamento quando comparado a 

qualquer dia da semana.  

 

4.2 Perfil do Consumidor 

 

Ao entrevistar os consumidores da feira em 

Brasília de Minas, pode-se notar que alguns não são 

brasilminense e frequentam regularmente a feira aos 

sábados; em uma conversa descontraída com um 

consumidor tivemos o seguinte relato: “Venho à 

feira todos os sábados religiosamente, não busco 

preço e sim saúde” (consumidor 5). Pode-se notar 

através deste relator que as pessoas quando vão as 

feiras livres buscam primeiramente qualidade de 

vida, produtos orgânicos, com isso nem sempre 

mensuram o valor do produto.  

Há também consumidores que gostam de uma 

boa proza, ou seja, vão a feira para descontrair, 

encontrar velhos amigos e fazer novas amizades, 

além disso, aproveitam para saborear um bom 

cafezinho ou chá. Contudo, foi observado em uma 

fala de um freguês assíduo: “Tenho o costume de 

estar aqui todos os sábados para conversar com o 

pessoal, ter contato com meus amigos, é mais uma 

terapia para começar bem o final de semana” 

(consumidor 3). 

Constatou-se através de entrevista tanto com os 

consumidores quanto com os lojistas, que o perfil 

dos consumidores do sábado é diferente do perfil dos 

consumidores dos demais dias da semana, uma vez 

que os clientes vão mais arrumados, compram com 

dinheiro em espécie e tem mais tempo para fazer 

suas compras, o que os torna mais tranquilos; já os 

consumidores dos demais dias da semana, não se 

arrumam para ir as compras vão normalmente com a 

roupa do serviço, entre um intervalo e outro, sempre 

com pouco tempo, fazendo as compras de forma 

corrida e comprando só o necessário. Outra diferença 

quanto ao perfil do consumidor é o fato de que aos 
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sábados existe muitos consumidores de outras 

localidades. 

 

4.4 Cultura Brasilminense x “Feira” de Sábados 

 

Em entrevista com feirantes notou-se que existia 

feirantes que tinham pouco tempo que trabalhavam 

na feira alguns com 5/6 anos e outros com muito 

tempo de feira, alguns com mais de 40 anos. 

Alguns clientes relataram a fidelidade para com 

a feira, falaram que deixam para fazer suas compras 

aos sábados, pois tem um preferência clara de 

adquirir os produtos para seu consumo na feira. 

Um dos feirantes mais antigos relatou que seus 

avos trabalharam na feira, a barraca passou a ser de 

seus pais e agora pertence a ele, isto demonstra a 

tradição desta feira, que vem sendo mantida de 

geração em geração, tornando-se parte da cultura da 

população brasilminense.  

Em pesquisa bibliográfica verificou-se que o 

mercado velho de Brasília de Minas localizava-se na 

rua coronel sansão, onde hoje funciona a câmara 

municipal. Em 1959 houve a criação de um novo 

mercado municipal e em 1983 a criação do centro de 

abastecimento (GONCALVES, 2006). Esta pesquisa 

veio confirmar o relato dos feirantes antigos 

demonstrando que a feira faz parte da cultura 

brasilminense.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conforme a opinião dos entrevistados, pode-se 

perceber que a Feira vem acontecendo aos sábados 

há muito tempo, as pessoas deixam pra comprar lá 

seus alimentos e bens, até mesmo pra descontrair, 

tomar café, ver os amigos e isso tem causado 

(aparentemente) um impacto positivo na economia 

da cidade de Brasília de Minas – MG no dia de 

sábado, quando comparado com os demais dias da 

semana. 

Ao passar dos anos a cultura da feira aos sábados 

ganhou espaço na cidade, para muitas famílias, 

algumas da zona rural, a feira do sábado tem sido a 

única renda da família por várias gerações. 

Este estudo tem como limitação o fato de não ser 

probabilístico, ou seja, os resultados encontrados não 

podem ser generalizados, mas servem de ponto de 

partida para estudos futuros. Para estudos futuros 

sugere-se a utilização de uma amostra probabilística, 

onde o estudo perderá este caráter exploratório e se 

tornará conclusivo, onde terá a vantagem da 

generalização, sugere-se também que esta pesquisa 

seja realizada em outras cidades. 
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Resumo: Neste trabalho, analisamos de forma descritiva e interpretativa um recorte de enunciados a partir de 

letras de músicas que compõe o álbum O glorioso retorno de quem nunca esteve aqui (2013), de Emicida, eleitos 

por conter posicionamentos críticos relativos à realidade social do negro na sociedade contemporânea. Esses 

enunciados foram analisados a partir da teoria dialógica da linguagem, do Círculo de Bakhtin, traçando 

possíveis relações entre a noção de enunciado e os conceitos elaborados pelos pensadores russos do Círculo de 

Bakhtin como arte e vida, diálogo, enunciado, exotopia, cronotopo, reflexo e refração e signo ideológico. Dessa 

forma, analisamos o lugar que o sujeito-enunciador Emicida enuncia, pois, a construção do enunciado crítico 

de suas letras coloca em confronto o lugar que o sujeito marginal enuncia em uma dada realidade. Assim posto, 

procuramos notar como esse novo marginal, que conquistou um lugar econômico e social por meio de sua arte, 

mas que não se desvencilha do ser marginal, não abandonando o seu lugar de pertencimento (lugar de pobre, 

negro e favelado), aparece nos enunciados críticos da produção de Emicida. 

Palavras-chave: Círculo de Bakhtin; enunciado; signo; marginal; Emicida. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O marginal na construção do enunciado crítico 

na produção artística de Emicida1 se apresenta como 

um trabalho de cunho analítico, descritivo e 

interpretativo feitos a partir do recorte de enunciados 

de letras de canções que compõe o álbum O glorioso 

retorno de quem nunca esteve aqui (2013), de 

Emicida. Elegemos estes enunciados, pois eles 

contem posicionamentos críticos sobre a realidade 

social do negro na sociedade contemporânea. A teoria 

dialógica da linguagem, desenvolvida pelos teóricos 

russos do Círculo de Bakhtin, permeiam as análises. 

Procuramos, assim, traçar possíveis relações entre a 

noção de enunciado e os conceitos elaborados pelos 

teóricos como arte e vida, diálogo, enunciado, 

exotopia, cronotopo e signo ideológico. Portanto, 

trabalhamos com a descrição, interpretação e análise 

desses enunciados que operam na contradição do 

sujeito marginal que se vê economicamente estável e 

mesmo assim não se desvencilha do ser marginal 

lançando críticas tanto ao seu meio de origem, quanto 

ao meio em que alcança ascensão econômica e social, 

apresentando escuta e voz ativas. 

Assim, a hipótese da pesquisa é a de que o signo 

marginal na construção do enunciado crítico nas 

letras de música de Emicida, do álbum O glorioso 

                                                           
1 Este resumo é um recorte de uma pesquisa de 

Iniciação Científica, financiada pelo CNPq. A 

pesquisa foi realizada no período de agosto de 

2016 a julho 2017, com o título “O signo 

retorno de quem nunca esteve aqui (2013) coloca em 

diálogo, portanto, em confronto e conflito, o lugar do 

marginal do rap e do hip hop estabelecido na 

sociedade contemporânea. O marginal que aparece no 

enunciado crítico de Emicida não é mais o marginal 

que fala da periferia ou da favela e que busca ser 

ouvido pela elite, pelo governo; mas é o marginal que 

se ascendeu socialmente e que não se furta de 

enunciar do lugar de sua origem (do lugar do pobre, 

negro, favelado) e por isso vive de modo conflitante 

entre o pertencimento ao novo status social e ao status 

de marginal de nascimento.   

Dessa forma, a pesquisa se justifica pela relação 

epistêmica que se instaura em pensar a linguagem 

considerando sua relação com a sociedade e com a 

filosofia, buscando entender como as vozes sociais da 

produção artística contemporânea de Emicida 

reverbera o cotidiano do sujeito marginal não mais a 

partir do pressuposto de que o marginal está à 

margem da sociedade, mas agora, inserido na 

sociedade que o descrimina e munido de status social 

e econômico para dialogar (e confrontá-la). 

 

2. METODOLOGIA  
 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa com 

caráter descritivo e analítico dos enunciados críticos 

marginal na construção do enunciado crítico na 

produção artística de Emicida”, sob a orientação 

da Professora Doutora Grenissa Bonvino 

Stafuzza. 
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das letras de música do álbum O glorioso retorno de 

quem nunca esteve aqui (2013). O método adotado 

para as análises partiu de cotejamento de enunciados, 

ou seja, colocar enunciados, eleitos por conter 

críticas, de letras de músicas do álbum em estudo para 

dialogar, confrontar, comparar de modo que 

possamos examinar a construção do enunciado crítico 

na produção artística de Emicida. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Leandro Roque de Oliveira, Emicida, nasceu no 

Jardim Fontalis em São Paulo no dia 17 de agosto de 

1985. Em entrevista à BBC2, Emicida relata que 

sofreu com preconceito racial na escola e a 

abandonou na terceira série. Dessa forma, ter sofrido 

com o preconceito e seus mecanismos de perpetuação 

Emicida coloca como função de sua arte combatê-lo. 

Assim, percebemos que a arte de Emicida é 

perpassada por sua vida e este aspecto liga-se 

diretamente à sua produção, afetando-a e encontrando 

resposta direta e inerente dentro dela, funcionando 

assim como um aspecto extra-artístisco 

(VOLOSHINOV, [1976], s/a) de sua produção. 

O RAP (rhythim and poetry, Ritmo e poesia) é a 

ferramenta utilizada por Emicida para fazer ecoar a 

sua voz, ao contrário de outros rappers, o marginal 

que surge na/pela figura de Emicida não é mais o 

marginal que fala da periferia e espera ser ouvido pela 

elite, isto é, para fazer sua voz ecoar de fora para 

dentro, esse marginal adentra em espaços de elite e 

faz sua voz ecoar nestes espaços, reverberando sua 

voz de dentro para fora.  

Notamos que, desde o seu surgimento, o RAP 

ganhou o caráter de embate contra injustiças sociais e 

serve, nas mãos de Emicida, como uma arma contra o 

preconceito racial e a farsa da democracia racial. 

Estar em espaços de elite e colocando a discussão a 

respeito do preconceito nestes espaços, Emicida torna 

possível a mudança nas bases ideológicas da 

sociedade. Pois, como afirma Bakhtin e Volochínov 

(2014), um signo, pertencente a qualquer esfera da 

realidade, poderá desencadear alguma reação 

semiótica-ideológica, apenas se estiver ligado às 

condições socioeconômicas essenciais de um referido 

grupo que concerne de alguma maneira às bases de 

sua existência material. Além disso, o signo é a arena 

onde se travam as lutas ideológicas. Levantando a 

problemática dos signos em relação ao racismo e ao 

novo marginal, que agora está inserido na sociedade 

e é munido de status socioeconômico, podemos 

                                                           
2 EMICIDA. ‘A pior coisa é você perguntar as horas 

e a pessoa esconder a bolsa’, diz Emicida sobre o 

racismo no Brasil. [01/09/2015]. BBC Brasil. 

Entrevista concedida a Júlio Dias Carneiro e 

perceber as transformações equivalentes a esses dois 

signos. 

Fernandes (1965) nos mostra que as 

transformações histórico-sociais pelas quais 

passaram o país, após a abolição da escravatura e que 

alteraram o funcionamento e a estrutura da sociedade, 

mas não surtiram grande efeito nas relações raciais 

herdadas do antigo regime. Ao contrário, estas se 

perpetuaram com suas características obsoletas. O 

negro e o mulato permaneceram em uma situação 

desalentadora, iníqua e desumana. A insatisfação e a 

amargura dos negros se ampliaram a tal ponto que 

surgiram vários movimentos de tomada de 

consciência, de crítica e de repulsa à dura condição 

que estavam destinados os negros. É interessante 

notar que o embate travado pelos negros pela 

equidade socioeconômica e de direitos foi silenciado 

não pela luta aberta da classe hegemônica, mas pelo 

próprio silêncio destes. Para que os negros tivessem 

êxito real, era necessário que os “brancos” 

compartilhassem, de forma ativa, dos propósitos de 

universalizar os proventos econômicos, sociais e 

políticos e a democratização do estilo de vida sem 

distinção de cor.  

Por ganhar status econômico e social, o discurso 

do sujeito-enunciador, do álbum em estudo, afeta de 

fora a infraestrutura e (re)insere a temática da luta por 

equidade de direitos. Visto que o marginal 

representando na figura artística de Emicida não 

espera que a classe hegemônica, branca e 

conservadora, compartilhem dos propósitos de dar 

voz e lugar aos negros. Ele entra na elite pelo status 

adquirido e de dentro faz ecoar sua voz. O 

enfrentamento do negro nesses aspectos levantados se 

evidencia, principalmente, no seguinte enunciado: 

E3: “Vou ratear, distribuir pros remelento/ E botar a 

cara de zumbi em cada nota de duzentos” (“Noiz”, 

faixa 3). 

A criação artística possui uma estrutura 

intrinsecamente social e, por esta razão, ela é aberta 

em todos os lados à influência dos outros domínios da 

vida. Isto posto, outras esferas ideológicas, sobretudo, 

a economia e a ordem sócio-política, têm efeito 

determinativo na arte verbal não meramente de fora e 

sim do ângulo direto de seus elementos estruturais 

intrínsecos (VOLOSHINOV; BAKHTIN [1976], 

s/a). Então, se outrora os índices de valor sociais 

estiveram silenciados por uma base preponderante 

que concentrava o poder dentro de uma esfera social 

branca e conservadora, e segregavam o negro 

destinando-o a viver como culpado por sua condição, 

o sujeito-enunciador se coloca como conquistador 

desse poder afim de “ratear, distribuir pros 

Renata Mendonça. Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/0

9/150824_entrevista_emicida_jc_rm. Acesso em 

14/08/17. 
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remelentos3”. E “botar a cara de Zumbi em cada nota 

de duzentos” diz respeito a como o sujeito-enunciador 

reconhece a importância da inserção dos pobres e 

negros nos proventos econômicos da disputa de 

classes. Ao evocar Zumbi, posto como signo da 

represália à condição dos negros durante período da 

escravidão, e, ainda, colocar o seu rosto como 

representante da nota de duzentos, que é uma nota 

inexistente, afirma o lugar que os negros devem 

ocupar na economia, pois os negros, praticamente, 

construíram pela força de seu trabalho, mesmo que 

escravo, o Brasil. 

Para a compreensão dos enunciados é necessário 

ter conhecimento do contexto histórico-social de 

referência que deles ecoam, pois, os enunciados estão 

saturados de qualidades e valorações presumidas que 

não são enunciadas. Logo, o sentido e a importância 

do enunciado na vida não carregam o mesmo sentido 

de uma composição “puramente verbal”, uma vez 

que, o locutor que verbaliza determinado enunciado 

traz consigo seus posicionamentos, seu olhar, sua 

voz. Isso significa dizer que o enunciado encontra-se 

impregnado de ideologias nas quais se filiam o sujeito 

falante em um dado tempo-espaço que evidentemente 

situa-se em certa conjuntura histórico-social. Ao 

avaliar o enunciado, o interlocutor leva em conta a 

situação pragmática e os sentidos que são evocados 

pela parte presumida. Dessa forma, “[...] A 

enunciação está na fronteira entre a vida e o aspecto 

verbal do enunciado [...] ele dá a qualquer coisa 

lingüisticamente estável, o seu momento histórico 

vivo, o seu caráter único [...].” (VOLOSHINOV; 

BAKHTIN, [1976], s/a, p.14). 

Bakhtin e Volochínov (2014, p.36) afirmam que 

a palavra é um fenômeno ideológico por excelência, 

todavia, não basta a palavra ter uma base acústica e 

fisiológica se ela não denotar qualquer coisa que 

reflita os fenômenos da realidade social. As palavras 

e enunciados que carregam significados 

subentendidos ou um contexto extraverbal 

desconhecido do interlocutor é apenas um som 

àqueles que desconhecem esses significados que 

podem ser construídos. O sujeito-enunciador do 

álbum em estudo, refere-se por diversas vezes à 

personagens históricos, à figuras de destaque na 

sociedade brasileira e até mesmo a desenhos 

animados (“Vim pra ser Ben 10, moleque monstrão”, 

“Bang”, faixa 9). Estas referências só poderão 

significar se o interlocutor tiver conhecimento sobre 

                                                           
3 Remelentos, geralmente, é uma gíria utilizada para 

se referir às crianças pequenas que têm origem 

pobre; crianças sujas e malcuidadas. 

Normalmente esta gíria é destinada a filhos de 

nordestinos, reforçando a representação o seu 

caráter de signo, posto que muitos habitantes de 

favelas e periferias dos grandes centros urbanos 

têm origem ligada ao Nordeste.  

elas. Do contrário, pode-se apenas inferir que essas 

palavras foram colocadas ali por rimar, por exemplo, 

não causando nenhum efeito de sentido ao olhar do 

interlocutor.  

Atemo-nos aos enunciados E6: “Normal, chame 

radical/ Mas não abraço que de ontem pra hoje ser 

preto ficou legal/ Palhaços em festa, raiz cortada/ A 

dor dos judeus choca, a nossa gera piada” (“Bang”, 

faixa 9); E7: “Claro que o tom soa terrorista/ Meu país 

é um ciclista, fã do filho do Eike Batista” (“Bang”, 

faixa 9), para estabelecer uma possível leitura usando 

as qualidades presumidas que aqui se encontram.  

Os dois enunciados apontam para uma falsa 

democracia racial imposta durante a luta por inclusão 

social dos negros após a abolição da escravatura. 

Primeiramente, em “Normal, chame radical/ Mas não 

abraço que de ontem pra hoje ser preto ficou legal”4 e 

“Claro que o som soa terrorista”, a postura radical do 

sujeito-enunciador o faz dialogar com o 

posicionamento dos que procuravam desmerecer a 

luta dos negros até então travada. O discurso dessa 

voz que aparece sob a sombra da réplica viva pode 

repousar na afirmação de que “não existe preconceito 

de cor no Brasil” e ainda que a “arregimentação dos 

‘prêtos’ e suas reivindicações virulentas expunham a 

sociedade brasileira ao ‘perigo dos ódios e das lutas 

raciais’” (FERNANDES, 1965, p.51). Dessa maneira, 

o sujeito-enunciador faz dialogar duas lutas travadas 

contra o preconceito: a luta dos negros e a dos judeus. 

Assim, ele mostra como uma luta é pensada em 

função do sofrimento “a dor dos judeus choca” e a 

outra pensada de forma ridicularizada “a nossa gera 

piada”. Salienta, ainda, que a “raiz cortada” remete a 

esse tipo de interpretação de se pensar que a dor de 

um povo estrangeiro é maior que a dos negros da 

própria terra, isto é, cortar a raiz aponta para a 

diligência em apagar o signo da luta negra em 

detrimento do enaltecimento da dor dos judeus. 

Desta feita, a razão desse “tom soar terrorista” 

está em um país que é ciclista, mas que é “fã do filho 

do Eike Batista”. Essa imagem criada pelo sujeito-

enunciador, só conotará sentido se tivermos 

conhecimento da parte presumida deste enunciado. 

Em 17 de março de 2012, na BR-040 no Rio de 

Janeiro, o filho de Eike Batista, Thor Batista, 

atropelou e matou um ciclista, Wanderson Pereira dos 

Santos, que trafegava a rodovia na altura de Xerém, 

em Duque de Caxias.5 Thor foi acusado e absolvido 

do crime de homicídio culposo. Sofrer nas mãos 

4 Ao dizer “Mas não abraço que de ontem pra hoje ser 

preto ficou legal”, o sujeito-enunciador denota 

uma discordância “não abraço” pela posição de 

“que de ontem pra hoje ser preto ficou legal”.   
5 “Ciclista morre atropelado por filho de Eike Batista 

na BR-040, no RJ.” G1 RJ. 18/03/2012. 

Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2012/03/filho-de-eike-batista-se-
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daqueles que escravizaram os nossos antepassados e 

ainda tê-los como heróis é o mesmo que ser ciclista e 

fã daquele que atropelou um ciclista. Em outras 

palavras, é idolatrar o responsável por sua morte. 

Além do mais, o título da canção “Bang” remete, 

figurativamente, ao disparo de uma arma de fogo, 

podemos compreender, então, que a música é um tiro 

em direção àqueles que acham que podem perpetuar 

o racismo utilizando apelidos que conotam 

inferioridade (“Neguim, o caralho/ Meu nome é 

Emicida, porra!); àqueles que procuram destituir o 

Rap do seu caráter de embate e resistência para o 

proveito próprio (“O gueto morrendo nos corró/ e o 

rap brigando na net pra ver quem tem um tênins 

melhor”); ao reconhecimento das pessoas que estão 

na luta pela luta (“Nem todo mundo que tá é/ nem 

todo mundo que é tá); e, ainda, aos reais 

representantes dessa luta para que eles estejam 

atentos e saibam quem são os verdadeiros nesta luta 

(“Quem é quem nessa multidão/ Hei, olhe ao seu 

redor, camarada/ Pra que as trevas não levem seu 

brilho”). Desta maneira, dentro do todo enunciativo 

dessa canção, os dois enunciados analisados acima 

também funcionam como disparos em relação aos que 

desmerecem a luta travada pelos negros e para 

aqueles que idolatram os seus opressores. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Emicida é um dos maiores expoentes no cenário 

do Hip Hop na atualidade. Suas canções tratam de 

questões sociais concernentes aos negros e pobres, 

procurando dar voz a eles e restaurando-lhes sua 

autoestima. Poucos nomes podem ser citados como 

estando na linha de frente contra o racismo e a 

desigualdade. Quando este assunto é citado difícil não 

lembrar de Emicida e suas canções. Suas músicas são 

carregadas de enunciados críticos que compõe o seu 

lugar de enunciar em relação ao discurso do 

preconceito racial. A diferença de Emicida em face 

aos outros MC’s é que ele transita em um cenário 

midiático e elitista que não é comum entre os cantores 

de Rap. 

O signo marginal na construção do enunciado 

crítico na produção artística de Emicida apresenta 

um sujeito que é preto, pobre e favelado e que tenta 

romper com este estigma social. O marginal que 

aparece nos enunciados críticos de Emicida põe em 

diálogo o lugar do negro na contemporaneidade, 

evocando discussões e signos que estiveram 

silenciados e apagados durante a maior parte do 

século XX. 

Este marginal entrou no cenário elitista e 

midiático para fazer ecoar a sua voz de dentro para 

                                                           

envolve-em-acidente-com-morte-no-rj-diz-

policia.html.  Acesso em 14/08/2017 

fora. Aqui ele tem voz e a sua voz ecoa por cenários 

elitistas, causando efeito na infraestrutura que é 

forçada a ver esta imagem ganhar visibilidade e poder 

de embate. 

Da mesma forma que o discurso da Frente Negra 

Brasileira no início do Século XX era unir os negros 

para prepará-los para o enfrentamento social 

(FERNANDES, 1965, p. 44), essa também é uma das 

motivações desse álbum: unir os negros e prepará-los 

para esse retorno social que ainda não aconteceu 

efetivamente. Em outras palavras, o sujeito-

enunciador demonstra que ascendeu 

profissionalmente e pessoalmente através da arte, mas 

que não foge de suas origens de vida e da luta em prol 

do negro. 
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Resumo: O propósito deste artigo é fazer uma análise da história do grupo Pão de Açúcar, desde os seus 

primórdios, até o momento em que enfrentou uma recessão de vendas, bem como suas estratégias usadas para 

superar tal recessão. Quanto ao resultado da pesquisa, foi possível observar que fatores chaves, como recuperar 

a imagem e estabelecer uma nova identidade para o grupo, além de conservar os clientes antigos, sem se 

esquecer de conquistar novos, teve efeito positivo em um cenário de recessão econômica.  
 

Palavras-chave: Grupo Pão de Açúcar; Diniz; Cliente; Recessão; Reestruturação. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Muitas marcas mundialmente conhecidas 

tiveram uma origem humilde, mais precisamente no 

meio do âmbito familiar. Os pais criavam a marca, 

faziam a empresa crescer, e os filhos e netos davam 

procedência ao negócio. Porém o despreparo ou a 

falta de vocação dos herdeiros dificulta a 

continuidade do negócio e isso pode ser observado a 

partir de que, poucas empresas familiares 

sobrevivem (BERFONHEFT, 1987; OLIVEIRA, 

2010). 

O Grupo Pão de Açúcar (nome fantasia da 

Companhia Brasileira de Distribuição), pioneira no 

Brasil no ramo de hipermercados, supermercados 24 

horas, e em modelos de atendimento como o 

autosserviço, não só conseguiu vencer esse 

“desgaste familiar” como também fez com que a 

companhia crescesse em um momento de recessão 

econômica e se tornasse hoje a maior varejista do 

Brasil por 6 anos consecutivos (GLOBO.COM), 

desbancando gigantes do setor como o Carrefour e 

Wal-Mart. 

Com base nisso, este trabalho buscar descrever 

a evolução sofrida pelo Grupo Pão de Açúcar, desde 

sua origem como uma simples padaria, passando por 

sua ascensão ao mercado varejista, até a sua 

reestruturação, onde se teve que “enxugar” o seu 

portfólio de empresas, eliminando as menos 

lucrativas. Além disso, pontuar sobre os problemas 

causados durante o processo de sucessão familiar da 

administração do grupo. 

  

2. OBJETIVOS  
 

O principal objetivo deste trabalho é identificar 

e descrever os métodos utilizados pelo então 

presidente e filho do fundador do grupo Pão de 

Açúcar, Abílio Diniz, na busca de reestruturar a 

empresa que tinha uma imagem negativa perante a 

sociedade, era considerado uma empresa má 

administrada, sem nenhuma organização.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica deste trabalho se 

embasa no capítulo 5 do livro Administração: teoria 

e prática no contexto brasileiro Filipe Sobral e 

Alketa Peci, na qual aborda o processo de 

administração estratégica como dividido em três 

etapas genéricas, Estratégicas de Crescimento, 

Estratégicas de Retração e Estratégicas de 

estabilidade.  

A fundamentação teórica complementar foi em 

teses de especialização na área de Gestão 

Empresarial (GALLI, 2006) e de Psicologia 

Organizacional (CALEGARI, 2016), na qual ambas 

buscam fazer uma análise da sucessão em empresas 

familiares, bem como seus problemas com a 

recorrência de uma cultura organizacional que não 

muda com o tempo. 

Segundo Filipe Sobral e Alketa Peci “A 

formulação de uma estratégia deve ser precedida 

pela análise do ambiente organizacional, com o 

objetivo de identificar fatores externos e internos que 

possam afetar o desempenho competitivo da 

organização. ” Logo, a estratégia deve ser algo 

recorrente em uma empresa, visto que ela auxilia os 

gestores a ter uma análise crítica do ambiente no qual 

estão inseridos, e ao ambiente externo que está 

inserido o seu cliente.  

Desta forma o assunto abordado justifica a 

importância de se ter uma formulação de estratégia 

em empresas familiares, assim o herdeiro não só tem 

o conhecimento total da empresa e dos objetivos, 

como também consegue obter êxito na 

administração. 

 

4. METODOLOGIA  
 

O presente estudo foi desenvolvido a partir da 

análise de livros, artigos e revistas veiculadas nas 

mídias. Além disso, foi analisado também vídeos e 

reportagens feitos sobre o Grupo Pão de Açúcar e a 

família Diniz, na qual muitas destas tratam a época 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 922



   

 

 

de maior tensão vivida pela família (baixo números 

de vendas e o sequestro de Abílio Diniz).  

Com base nisso, este artigo é uma abordagem 

qualitativa, sendo os dados analisados de maneira 

secundária, mais precisamente nos dados dos autores 

DALLA COSTA; DA LUZ 2003, e feito uma 

interpretação dos mesmos, ou seja, a análise de 

dados é feita a partir do discurso realizado. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1 Cronologia do Grupo Pão de Açúcar  

 

Afim de conhecer sobre o grupo, a primeira 

etapa foi fazer uma cronologia dos acontecimentos, 

desde sua fundação até os dias atuais, destacando as 

ocorrências principais de cada ano, bem como sua 

consequência no desenvolvimento do grupo. A 

análise mais detalhada se dá no ano de 1990, quando 

as medidas foram adotadas para evitar uma possível 

falência.  

1929 – Valentim dos Santos Diniz, um imigrante 

português desembarca no Brasil, e vai morar na 

cidade de São Paulo. 

1948 – Valentim dos Santos Diniz inaugura na 

Av. Brigadeiro Luiz Antônio a doceira Pão de 

Açúcar, que logo se torna porto de encontro das 

madames paulistanas na época e oferece serviços 

inovadores para aquela época, como o serviço de 

bufê e embalagens personalizadas para empresas e 

eventos.  

1959 – Foi inaugurado o primeiro supermercado 

do grupo na cidade de São Paulo. (Figura 1) 

 

Figura 1: Doceira Pão de Açúcar 

 
FONTE: ÉPOCA Negócios.  

 

1965 – Após abrir a sua segunda loja de 

supermercados, o grupo incorpora-se a rede “Sirva-

se” com a aquisição de 11 lojas. 

1966 – Abriu o primeiro supermercado dentro 

de um shopping center no Brasil.  

1968 – Foi criada a Divisão Internacional, com 

lojas em Portugal, Angola e Espanha. 

1969 – Inaugurou o primeiro supermercado 24 

horas do país.  

1971 – Inaugura em Santo André, no ABC 

Paulista, o Jumbo, primeiro hipermercado do Brasil. 

1978 – O grupo adquiriu as redes de 

supermercados Superbom, Peg-Pag e Mercantil.  

1980 – Novos formatos de lojas são 

incorporados ao grupo: andiz, lojas de departamento; 

Minibox, mercearias de desconto; Superbox, loja 

depósito; e Peg & Faça, de bricolagem. 

1981 – A fusão de todas as lojas de varejo da 

rede formam a Companhia Brasileira e Distribuição 

(CBD). 

1989 – Encerra a “Era Jumbo” dando início a 

marca Extra. 

1989 – Abílio Diniz, o primogênito da família 

Diniz, é sequestrado e fica 153 horas em um 

cativeiro. 

1990 – Somado a situação econômica do país, 

na Era Collor, o grupo começa a apresentar sinais de 

crise interna, e vê seus concorrentes dispararem na 

liderança, Abílio Diniz assume a presidência do 

grupo e começa a fazer as mudanças para salvar a 

companhia. 

 

5.2 Reestruturação do Grupo Pão de Açúcar 

 

A partir de 1990 o presidente Abílio Diniz se vê 

obrigado a tomar medidas para salvar a empresa. O 

início das mudanças se dá no ano de 1991 quando as 

primeiras lojas foram vendidas para reestruturar o 

grupo, a ideia foi voltar o grupo para o seu foco 

principal, o varejo alimentar. 

A nova estratégia de crescimento do Grupo 

apoiava-se em dois vetores: crescer apenas em 

mercados onde o Pão de Açúcar já estava operando 

e investir sempre no treinamento do pessoal, para 

assegurar um excelente atendimento a seus 

consumidores. 

Abílio Diniz tomou empréstimo, anunciou a 

venda de carros cedidos a gerentes, fechou lojas não 

lucrativas e todas aquelas outras que não estavam 

vinculadas ao seu foco, para se ter uma ideia, 

possuíam hipermercados que vendiam de tudo, 

literalmente de “alface a helicóptero”. 

“Para tanto, o Pão de Açúcar vendeu ao 

Unibanco seu banco múltiplo, o BPA, fez seu 

primeiro leilão desde o início da Doceria, oferecendo 

um lote de 50 imóveis espalhados pelo Brasil – lojas, 

casas, terrenos, galpões comerciais e industriais que 

não estavam sendo utilizados. Catorze foram 

negociados, gerando 5,7 milhões de dólares para 

investimentos” (DALLA COSTA; DA LUZ, 2003 

pág 16). 

Na parte administrativa, extinguiu o método das 

“capitanias hereditárias” que antes estava vigente, e 

substituiu por promoções e recrutamento de 

profissionais que tivessem o perfil de competência 

desejado. Com essa mudança, as pessoas que faziam 

parte da família, deram lugar a líderes sem vícios e 

focados no negócio.  

Houve uma abertura de capital com ações na 

Bovespa, o que gerou para os cofres da companhia 

um valor de US$ 112,1 milhões, dando condições 

para implementar suas estratégicas mercadológicas. 
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Seu planejamento focalizou em quatro grandes 

objetivos: 

1. Recuperação da imagem e estabelecimento 

de nova identidade: uma imagem de 

qualidade foi repassada ao cliente através 

dos meios de comunicação, e deu-se uma 

maior visibilidade ás mudanças que 

estavam ocorrendo. 

2. Reaproximar o cliente antigo e conquistar 

novos clientes: o preço baixo, a facilidade 

de pagamento, e valorizar o consumidor 

foram as estratégias adotadas para a grande 

mudança. 

3. Conservar o cliente: oferecer um ambiente 

agradável, qualidade e rapidez no 

atendimento dos mesmos, ampliar seu 

portfólio de produtos oferecidos. 

4. Aumento do Faturamento: em período que 

se obtinham uma porcentagem maior de 

vendas, teve uma intensificação de 

propagandas e de promoções.  

 

O Pão de açúcar em pouco tempo se reergueu, 

melhorou sua imagem, e hoje é uma empresa mais 

organizada e competitiva 

No final de 1991, o Pão de Açúcar, já havia 

enxugado para 22.702 funcionários e 336 lojas e 

pode oferecer ao fundador um balanço positivo, com 

um lucro de 3,2 milhões de dólares (Diniz, 1998, p. 

169). A CBD tornou-se menor, mas recuperou sua 

capacidade de investimento iniciando, a partir daí 

uma nova rota de crescimento, agora focada no 

varejo. (DALLA COSTA; DA LUZ, 2003) 

O grupo teve uma redução de aproximadamente 

41% do portfólio de lojas, resultando numa 

diminuição de quase 15 mil funcionários, dados 

mostram que no final de 1994, o grupo contava 

apenas com 217 lojas e 20.636 funcionários (Tabela 

1).  

Tabela 1. Quantidade de lojas e funcionários do 

grupo Pão de Açúcar de 1988 a 1994. 

 

 

 

Fonte: Costa; Da Luz, 2003. 

 

Em contrapartida, as vendas aumentaram, e 

chegaram a valores até então nunca alcançados, a 

venda por metro quadrado cresceu cerca de 136% e 

o faturamento chegou a 2,05 milhões de dólares. Em 

1995 o Pão de Açúcar estava apresentando média de 

vendas de 742 dólares por metro quadrado, contra os 

292 de 1989 (Diniz, 1998; DALLA COSTA; DA 

LUZ, 2003). 

Já com as dívidas todas quitadas, e com seus 

departamentos administrativos organizado, o Grupo 

voltou a ser o que era antes, forte e expansivo, 

adquiriu em 1998 o Barateiro, acrescentando em seu 

portfólio 32 lojas localizadas no estado de São Paulo.  

O crescimento do grupo chamou a atenção de 

grupos estrangeiros, com isso, em agosto de 1999, a 

CBD anuncia a aliança estratégica com o Grupo 

Casino, uma rede francesa de supermercados, com 

isso, o grupo se expandiu para países da América 

Latina.  

Segundo DALLA COSTA; DA LUZ, 2003, um 

fator que chama muita a atenção, é que em apenas 10 

anos após a crise, o grupo conseguiu não só se 

reestruturar como se igualou ao que era antes em 

números de lojas e de funcionários “Observando o 

número de funcionários, que estava em 54.479 antes 

da crise e chegou a 17.641 em 1992, quase recuperou 

o auge novamente em 2001, ao chegar a um total de 

52.060 colaboradores. O mesmo pode ser visto em 

relação ao número de lojas que chegou a 626 no auge 

da expansão do Grupo, em 1985, caindo para 217 no 

momento da crise mais forte e retornou a 443 em 

2001. ” (Pág 20) 

          

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Nos dias atuais, muitos empresários acabam 

afundando seu negócio por falta de experiência ou 

por não conseguir encontrar o gargalo do problema, 

com o presente artigo, podemos perceber que 

algumas atitudes simples geram um grande efeito, 

efeito este, que pode ser até melhor do que atitudes 

drásticas utilizadas com frequência, como 

empréstimos a bancos e hipotecas.  

A visão crítica sobre os negócios, e a coragem 

em acabar com a hierarquia familiar fizeram de 

Abílio Diniz um empresário de sucesso, respeitado 

mundialmente. Atualmente o Grupo Pão de Açúcar 

está presente na maioria dos estados brasileiros, 

fazendo parte da vida da população, seja no ramo de 

supermercados ou de outros ramos como o de 

eletrodomésticos.   

O Grupo Pão de Açúcar juntamente com o 

Grupo Casino continua com o seu processo de 

expansão, adquirindo outras lojas, e adentrando em 

comércios exteriores. A presidência não é mais 

ocupada por membros da família Diniz, que hoje se 

restringe em ser apenas acionistas do grupo. 
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O RACISMO INSTITUCIONAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

SOBRE A CORPOREIDADE DA MULHER NEGRA  

Jardim da Conceição, Ludmila, ludmila.jardim@outlook.com1 

Resumo: Este é um trabalho sobre as consequências geradas pelo racismo institucional na corporeidade 

e na formação da identidade negra, mostrando também, o mecanismos que o viabiliza. Além disso, o 

trabalho apresenta resultados preliminares de uma pesquisa cujo objetivo era compreender a importância 

do processo de transição capilar (interrupção de processos químicos de alisamento) como um marcador e 

resignificador das identidades, e se ele é percebido como um ato político na reafirmação de uma identidade 

da “mulher negra”, expondo assim, os conflitos simbólicos em que as mulheres negras são submetidas.  

Palavras-chave: Racismo. Branqueamento. Cabelo crespo. Mulher negra 

_______________________________ 

1. INTRODUÇÃO  

Uma sociedade racista utiliza de 

diferentes estratégias para discriminar a pessoa 

negra, algumas características corporais são 

apropriadas pela cultura e recebem um 

tratamento discriminatório. Segundo a autora 

Nilma Lino Gomes (2003, pp. 6 – 7) no processo 

histórico cultural do Brasil, as pessoas negras, 

sobretudo as mulheres, constroem a sua 

corporeidade por meio de um aprendizado que 

incorpora um movimento tenso de rejeição e 

aceitação, negação e afirmação de seu corpo. 

Em uma sociedade como a nossa, 

existem múltiplas relações de poder que 

atravessam, caracterizam e constituem o corpo 

social e essas relações de poder não podem se 

estabelecer nem funcionar sem uma produção, 

uma acumulação, um funcionamento do 

discurso. Michel Foucault (2012, pp. 278 – 279) 

explica que não há possibilidade de exercício do 

poder sem uma economia dos discursos de 

verdade. “[...] somos submetidos pelo poder à 

produção de verdade e só podemos exerce-lo 

através da produção de verdade.” Para ele o 

poder produz aspectos simbólicos e além de 

coercitivo, é positivo por produzir conhecimento 

e novas abordagens sobre o sujeito em questão, 

refinando cada vez mais o discurso de verdade.  

Isso significa que ao mesmo tempo em 

que nossa cultura é moldada até certo ponto pela 

consciência da opressão existente nas relações 

étnico raciais, o desejo de “embranquecimento” 

bem como sua naturalização também perfazem 

                                                           
1 Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão/Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências 

Sociais  

um modo de funcionamento e circulação dos 

discursos.  

 

Contudo, ainda de acordo com esta 

genealogia do saber, o ideal de beleza 

eurocêntrico, para muitos vistos como universal, 

é na verdade, construído socialmente num 

contexto histórico, cultural e político, e por este 

motivo pode ser resinificado pelos sujeitos 

sociais. Por mais que o contato com o branco 

colonizador, tenha se disseminado um processo 

de discriminação inter-racial com as pessoas 

negras e definido uma hierarquização racial que 

elege qual tipo de cor de pele e cabelo são 

símbolos de beleza, este processo não conseguiu 

apagar as marcas simbólicas que e que nos 

remetem a ascendência africana.  

2. A VIOLÊNCIA DO RACISMO 

INSTITUCIONAL E A 

RESISTÊNCIA DA BELEZA 

NEGRA  

O racismo é, em primeiro 

lugar, uma justificativa rasa para as 

diferenças ou privilégios e 

desigualdades entre seres humanos 

baseada na ideia de raça, por não haver 

sustentação científica que possa 

sustentar o que chamamos de “raça”. 

Em segundo lugar, está a noção de 

superioridade ou inferioridade cultural 

dos povos, etnias ou grupos que 

substituiu a noção “de raça” em seus 

discursos, o que pode também justificar 

as desigualdades e diferenças que 
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ocasiona na desigualdade de 

oportunidades e de tratamento, na 

desigualdade política, além da 

interiorização de sentimento de 

inferioridade por estas populações. 

Segundo o autor Guimarães 

(1999) o carisma de classe no Brasil é 

predominante sobre todos os outros, 

visto que a eles estão associados 

atitudes discriminatórias amplamente 

aceitas e socialmente legitimadas.  

A beleza negra recebe, então, 

uma conotação altamente politizada, 

por querer promover uma inversão na 

cadeia de significação que encadeava o 

“negro-primitivo-feio-inferior”.   

Logo, é possível afirmar que a 

manipulação do cabelo das pessoas 

negras nos diz respeito também a 

processos de resistência e não apenas de 

técnicas desenvolvidas para alisamento 

e relaxamentos, da reprodução da 

ideologia de branqueamento e do mito 

da democracia racial. Além disso, vale 

ressaltar que, a imposição de modelos 

de raça e gênero que   representariam a 

nacionalidade deu-se através de 

medidas ideológicas e da violência 

material, em consequência surgiram 

uma serie de estereótipos, colaborando 

para a fixação de uma posição 

subalterna e folclorizada para as pessoas 

afrodescendentes. 

Osmundo Pinho, (2002, p. 15), 

explica que, a duplicação de 

estereótipos como representação e 

destino, impostos às mulheres negras, 

sugere um forte constrangimento para o 

seu enquadramento segundo os seus 

atributos legítimos. 

A violência racista exerce-se 

antes de qualquer coisa pela tendência 

de destruir a identidade das pessoas 

negras, e por meio de um processo de 

internalização do ideal eurocêntrico, o 

negro e a negra são obrigados a 

formularem para si um projeto 

indenitário incompatível com as 

propriedades biológicas de seus corpos.  

Um dos traços da violência 

racial é a que estabelece por meio do 

preconceito de cor, uma relação de 

perseguição da pessoa negra com o seu 

próprio corpo, Jurandir Costa (1990, pp. 

6 –7) explicita: “[...O sujeito negro, 

possuído pelo ideal de 

embranquecimento, é forçado a querer 

destruir os sinais de cor do seu corpo e 

da sua prole”. Para o autor perder a cor 

significa uma sujeição completa ao 

racismo. “[...] o negro que perde a cor, 

admite que essa metonímia do corpo e 

da identidade coincide com a totalidade 

destes existentes, o que é 

eminentemente falso”. Assim, aderindo 

a ideologia racista da cor o sujeito 

reafirma o mito negro fabricado pelo 

branco. Aceita a sua cor como algo 

pejorativo, e pensa que suprimindo-a 

enquanto representação no espaço de 

pensamento, suprime sua identidade 

negra.  

O tributo pago pelas pessoas 

negras à expropriação racista de seu 

direito a identidade, segundo o autor 

(1990, p. 10) é a de ter de conviver com 

um pensamento incapaz formular 

enunciados de prazer sobre sua 

identidade “[...] o racismo tende a banir 

da vida psíquica do negro todo o prazer 

de pensar e todo pensamento de 

prazer...”. A violência racista, tira do 

sujeito a possibilidade de explorar o seu 

pensamento e a capacidade de utilizar o 

infinito potencial de criatividade, beleza 

e prazer que ele é capaz de produzir. 

“[...] o pensamento do sujeito negro é 

um pensamento se que auto restringe. 

Que delimita fronteiras mesquinhas à 

sua área de expansão e abrangência em 

virtude do bloqueio imposto pela dor de 

refletir sobre a sua própria identidade”. 

 Gomes (2002) ressalta que, o 

cabelo crespo é visto como um sinal 

crítico que imprime a marca da 

negritude nos corpos. Deste modo, 

podemos afirmar que a identidade negra 

é materializada, corporificada. 

A expressão “cabelo ruim” 

para se referir ao cabelo crespo, 

expressa o racismo e a desigualdade 

social que recai às pessoas negras, ver o 

cabelo das pessoas negras como “ruim” 

e das pessoas brancas como “bom” 

expressa um conflito, por isso, mudar o 

cabelo pode significar para essas 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 927



pessoas uma tentativa de sair da 

inferioridade. O cabelo crespo, objeto 

de constante insatisfação para as 

pessoas negras e principalmente para a 

mulheres é também visto no sentido de 

revalorização o que desperta 

contradições e tensões próprias do 

processo indenitário, segundo Gomes 

(2002, p. 2): “[...]Essa revalorização 

extrapola o indivíduo e atinge o grupo 

étnico/racial a que se pertence. Ao 

atingi-lo, acaba remetendo, às vezes de 

forma consciente e outras não, a uma 

ancestralidade africana recriada no 

Brasil.” 

Vale lembrar que o cabelo 

significa para algumas culturas 

africanas uma riqueza. Os aspectos 

estéticos passaram a assumir um lugar 

importância na vida cultural de muitas 

etnias e assim a força dos cabelos para 

as pessoas africanas, continua de 

maneira resinificada entre nós. 

 

 

3. MÉTODOLOGIA 

Além da revisão bibliográfica, para que 

fosse possível constatar quais as 

consequências do racismo sobre a 

construção social da corporeidade negra, 

realizou-se uma pesquisa em um grupo do 

Facebook buscando compreender a 

importancia do processo de transição capilar 

(interrupção do uso de químicos de 

alisamento no cabelo crespo) como como 

um marcador das identidades.   

Assim, observou-se o empoderamento 

étnico-racial das mulheres negras no que 

tange à utilização de seus cabelos naturais 

como uma ferramenta política contra os 

modelos de cor e gênero impostos pela 

cultura eurocêntrica.  

4. ANÁLISES 

Considerando que o método de pesquisa 

qualitativo é útil para explorar e compreender 

significados ao passo que, o método de pesquisa 

quantitativo é usada para testar as diversas 

teorias, examinando relações entre variáveis 

mensuráveis, segundo Creswell (2009), desse 

modo, adotou-se uma etnografia virtual numa 

perspectiva mista de métodos de pesquisa, afim 

de compreender, a partir desta discussão se o 

processo de transição capilar pode ser 

considerado uma ferramenta de ressignificação 

das identidades, isto é, se ele é percebido como 

um ato político na reafirmação de identidade da 

mulher negra e além disso, analisou-se em que 

medida o impacto das redes sociais contribuem 

no rol de motivações que levam as mulheres a 

assumirem seus cabelos naturais.   

A análise de redes sociais, permite focalizar 

as estruturas e os padrões de relacionamento 

entre autores sociais. Segundo Robert Kozinets 

(2014, pp. 52 – 53) uma rede é composta de um 

conjunto de “atores” ligados por um conjunto de 

laços relacionais. “[...] Os atores, ou “nodos”, 

podem ser pessoas, equipes, organizações, ideias, 

mensagens ou outros conceitos” 

Esta análise, por ter base na 

sociologia, na sociometria e na linha 

estrutural funcionalista antropológica, 

consiste em um corpo de medidas 

qualitativas, embora, além disso 

possibilite uma análise quantitativa 

dessas relações.  

Foi escolhida uma comunidade 

no Facebook direcionada ao tema de 

transição capilar, o grupo “Cacheadas 

em transição” é um dos maiores sobre o 

tema. Este grupo é classificado como 

“grupo de apoio”, é exclusivamente 

feminino e uma de suas normas 

principais é a proibição de postagens 

que incentivam uso de químicas, que 

sugiram alisamento dos cabelos. Possui 

257.895 (duzentas e cinquenta e sete mil 

e oitocentas e noventa e cinco) membras 

(último acesso as 11h35 no dia 

20/02/2017), e é administrado por 15 

dessas pessoas. Foram computadas 368 

(trezentas e sessenta e oito) das 

principais postagens no período entre os 

dias 16/02/2017 e 20/02/2017 sobre o 

processo de transição capilar e 

classificadas como auto estima, 

identidade, técnicas, angustias e outros, 

confira:  
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Nisto foi possível identificar alguns 

casos recorrentes no que diz respeito a aceitação 

das mulheres. Foram computados 115 (cento e 

quinze) postagens relacionadas à auto estima, 

incentivo e aceitação. Nestas postagens, embora 

a questão da identidade negra e o debate sobre 

raça muitas vezes não estejam explícitos 

diretamente no discurso é possível captar de 

maneira subliminar, ou seja, indiretamente, 

quando nos depoimentos as mulheres falam de 

superação de preconceitos e empoderamento 

(reafirmação e autoafirmação).  

Além disso, observou-se relatos comuns 

entre as mulheres do grupo, muitas delas 

ressaltou em seus depoimentos terem sofrido 

discriminação no meio familiar e rejeição por 

parte de seus maridos e namorados, além de 

constrangimentos no ambiente de trabalho 

durante o processo de transição capilar.  

Dentre as postagens que diz respeito a 

angustia e baixa estima foram computados 30 

(trinta) depoimentos. Estes depoimentos giram 

em torno da auto aceitação. Algumas mulheres 

relatam dificuldade em se aceitarem, 

principalmente após cortarem o cabelo quando 

aderem à transição capilar. 

Nesta classificação é possível elencar uma 

angustia comum entre as mulheres, que é a 

questão do crescimento capilar. Embora o foco 

do trabalho não seja técnicas e produtos, de 143 

(cento e quarenta e três) postagens computadas 

nesta classificação, 50 (cinquenta) são sobre a 

busca pelo crescimento mais rápido, nisto é 

possível encontrar sugestões de cremes e 

shampoos caseiros, e até vitaminas manipuladas. 

Acredita-se que esta busca pelo cabelo maior 

esteja relacionada com a busca pela feminilidade.  

No geral, os depoimentos relacionados a 

angustias revelam muitas vezes arrependimento 

e em alguns casos a vontade de desistir do 

processo e sucumbir a pressão social. 

5. CONCLUSSÕES  

Comprova-se assim, o quanto o racismo 

institucionalizado causa sérias 

consequências sobre a construção social do 

corpo e a formação da identidade das 

pessoas negras, sobretudo às mulheres, 

colocando-as em constante conflito com 

seus corpos e o que sua etnia representa 

socialmente.  

A partir das análises concluiu-se que o 

processo de transição capilar apresenta-se 

como algo emergente entre as mulheres que 

de alguma forma tomam consciência da 

opressão. É possível afirmar contudo, que 

este processo colabora para o 

empoderamento da mulher negra, 

assumindo-se como tal, resignificando as 

suas identidades e colaborando para a 

desconstrução de estereótipos voltados às 

marcas de negritude de seus corpos. 
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Resumo: O presente estudo objetiva-se, investigar um uso de procedimento de treinamento em 

confecções de pulseiras. Este treinamento, consiste no uso de estímulos verbais especificadores das atividades, 

combinado com feedback das ações desempenhadas. Para tanto, o procedimento compõe-se de 32 estudantes da 

Universidade Federal de Goiás. Foi utilizado como ferramenta de pesquisa, um vídeo desenvolvido pelos 

pesquisadores, a fim de garantir aos indivíduos o desenvolvimento nas atividades, bem como orientações 

especificadoras da confecção de pulseiras. Além disso, foi dado o retorno aos integrantes sobre seu desempenho. 

E pode se verificar que, os participantes envolvidos na etapa de avaliação prevista, tiveram seus tempos médios 

reduzidos ao longo das seções de avaliação, e um aumento considerável sob a qualidade da confecção nas etapas 

avaliativas.   

  

 Palavra-Chave: instrução, treinamento, comportamento alvo, qualidade.  

  

__________________________________________________________________________________  

  
1. INTRODUÇÃO  

  

Existem muitos estudos, sobre treinamento de 

pessoal na literatura de Gestão de Comportamento 

Organizacional (OBM), que mostram como essa 

técnica atinge mudanças significativas no 

comportamento. Richard Perlow (2013), afirma que 

é necessário avaliar os métodos de formação e o 

comportamento-alvo, para que a técnica aplicada que 

visa o desenvolvimento do comportamento e 

habilidades, seja uma combinação eficaz.  

A forma de aplicação do treinamento se dá por 

diferentes configurações, e a conquista de 

habilidades é mensurada pelo desempenho do 

indivíduo, que mostra a eficiência do treinamento em 

sua formação. Segundo Chiavenato, o treinamento é 

“o processo educacional, aplicado de maneira 

sistêmica, através do qual as pessoas aprendem 

conhecimentos, atitudes e habilidades em função de 

objetivos definidos” (1985, p.288).   

Este estudo objetiva-se, investigar um uso de 

procedimento de treinamento em confecções de 

pulseiras, constituído pelo uso de estímulos verbais 

especificadores das atividades, combinado com 

feedback das ações desempenhadas. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

Richard Perlow (2013), através de várias 

pesquisas e discussões, que abordam treinamento de 

pessoal da literatura de gestão de comportamento 

organizacional (OBM), apresenta as diferentes 

formas de instrução e, conquista de habilidades em 

indivíduos de organizações. De acordo com Murphy 

e Remnyi (1979), é necessário que os estímulos 

consequentes de comportamento sejam controlados, 

a fim de que as técnicas de controle de estímulos 

antecedentes, se tornem susceptíveis a produzir 

mudanças de comportamentos de longo prazo. Logo, 

pode-se ver o treinamento como uma prática 

importante nos processos de mudança de 

comportamento.   

Fawcett e Miller (1975); Maher(1981); Hall e 

Hursch (1981/82);Maher (1982); Maher (1984); 

Bruwelheide e Ducan (1985); Nordstrom, Lorenzi e 

Hall (1990); Hopkins e colaboradores (1986); 

Johnson e Fawcett (1994); Wilson, Boni e Hogg 

(1997), fizeram experimentos com trabalhadores, no 

intuito de analisar a efetividade do treinamento em 

mudanças no exercício, que, comumente foi 

realizado pelo comportamento de medição e 

avaliação do desempenho, antes e depois do 

treinamento, demonstrando que este, é uma técnica 
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útil para alterar as variedades de comportamentos. 

No entanto, ainda é necessário investigar sobre o seu 

funcionamento, para que pesquisadores possam 

desenvolver programas melhores para os 

comportamentos-alvo e, consequentemente, 

aumentar a compreensão da formação e aquisição de 

habilidades de empregados. 

Desta forma o controle de estímulos de 

comportamento, é considerado de grande 

importância. Pois consegue mudar a conduta do 

indivíduo, dentro da organização à longo prazo, e 

prever a importância do treinamento para que ocorra 

a mudança comportamental. 

O treinamento nas áreas organizacional e 

educacional, tem sido um dos assuntos mais 

demandados à gestores e educadores, haja vista a 

necessidade de garantir a aquisição de novos 

comportamentos, a demandas específicas no 

ambiente trabalhista. O caso em questão do presente 

estudo, compreende-se numa atividade de baixa 

complexidade, já que as realizações do aprendizado, 

devam garantir condições mínimas, para que se possa 

mensurar os efeitos de certas técnicas ou 

procedimentos informativos.  

De acordo com a perspectiva de análise de 

comportamento, e OBM, se trabalha nesse estudo, 

com o controle instrucional, este de acordo com 

princípios básicos de análise do desempenho, 

consiste em garantir que essa conduta do indivíduo, 

seja controlada e determinada por condições 

antecedentes à sua ocorrência. Essas condições, 

geram possibilidades para que o comportamento 

possa vir a ocorrer, porém, há também o controle 

pelas consequências, que seria o modo de garantir a 

manutenção ou redução da frequência de 

comportamento subsequentes. Como o foco desse 

estudo está voltado para o controle instrucional, esses 

estímulos antecedentes em questão, são considerados 

verbais, ou seja, orientações e expressões 

gramaticais, que permitam ao correspondente agir de 

acordo com as condições previamente estabelecidas. 

Em relação ao controle instrucional, de acordo 

com Catania (1999), ele exerce a capacidade de 

influenciar na frequência do comportamento do 

indivíduo. Dessa forma Marques e Silva (2016), ao 

buscar desenvolver um procedimento que permita a 

aquisição de condutas de confecção de pulseiras, 

buscaram garantir o detalhamento de topografias 

distribuídas ao longo de vários passos orientadores. 

O uso de vídeos no estudo de Marques e Silva (2016), 

tem sido visto como um avanço na área de análise 

comportamental no Brasil, conforme indicado por 

Perlow (2013), uma vez que a aplicação de novas 

tecnologias, proporcionam grande influência e, 

possibilitam o aproveitamento na área 

organizacional. No caso em questão, os vídeos 

apresentam formas de como produzir o controle 

instrucional, servindo também como modelo para os 

integrantes.    

Desse modo, baseado em Marques e Silva 

(2016), realiza-se um estudo que busca adquirir por 

parte dos participantes, o comportamento de 

confecção de pulseiras. Neste procedimento 

desenvolvido pelos pesquisadores, foi empregado 

estímulos verbais antecedentes ao comportamento. 

Tais estímulos, foram distribuídos de forma que os 

participantes pudessem compreender e ver a 

confecção de pulseiras paulatinamente, ou seja, 

tivessem a topografia de confecção detalhada. Para 

isso, realizou-se um arranjo disposicional das 

atividades de treinamento e avaliação em 8 passos, 

que consistiram nos seguintes termos: avaliação de 

linha de base; exposição das técnicas de confecção; 

confecção feita com a orientação; aprimoramento do 

aprendizado; avaliação da técnica de confecção; 

confecção de teste com tempo; teste geral de domínio 

das técnicas e teste de produção com tempo limitado.  

A partir da execução dos passos, levantou-se a 

possibilidade de aplicação do procedimento, de 

maneira contundente, no desenvolvimento de 

comportamentos durante a confecção. Acredita-se os 

autores, que esta técnica seja possível de utilizar em 

outros comportamentos concretos em ambientes de 

trabalho, e para isso desenvolver estudos pontuais em 

questão. 

 

3. MÉTODO  

  

3.1. Participantes da pesquisa  

  

Participaram do estudo 32 estudantes 

universitários de diversos cursos de graduação, de 

ambos os sexos, com idade variando entre 18 a 40 

anos. A adesão a esta pesquisa foi livre e voluntária. 

A divulgação foi realizada por meio de cartazes 

fixados em pontos de grande circulação de estudantes 

e também, de convites feitos em sala de aula por 

professores e pessoas envolvidas na pesquisa.  

Em caráter motivacional, os participantes que 

finalizaram este experimento, de acordo com as 

regras previstas na sessão de condições para a 

realização deste estudo, receberam certificado 

contendo quinze horas extracurriculares.  

  

3.2. Local da pesquisa  

 A pesquisa ocorreu em uma sala previamente 

escolhida e preparada localizada na Universidade 

Federal de Goiás. Contendo um ambiente luminoso, 

mesas e cadeiras distribuídas por todo o recinto para 

acomodação dos alunos, dois computadores, sistema 

de controle de temperatura e um aparelho de projeção 

de imagens (datashow).  
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3.3. Instrumento de coleta de dados  

  

Os instrumentos utilizados para a realização do 

análogo experimental, foi dividido entre os passos 

que serão descritos detalhadamente no procedimento 

de coleta de dados. São instrumentos comuns 

descritos do passo 1 ao passo 8. Ressalte-se que, as 

instruções entre os passos foram apresentadas através 

do aparelho de projeção de imagens (datashow), para 

apresentação do vídeo instrucional, onde a 

pesquisadora Marques aparece ensinando o passo a 

passo de cada técnica, desenvolvido por cada 

componente da pesquisa. O participante recebeu no 

início de cada seção um bloco de anotações, uma 

caneta e matéria prima para confecção das pulseiras, 

discriminadas no Manual de Ensino das quatro 

técnicas.  

Para realização do passo 5 e 6, foram utilizados 

todos os instrumentos descritos no parágrafo 

anterior, exceto o vídeo instrucional. No passo 7 e no 

passo 8, também a cada participante foi 

disponibilizado um bloco de anotações, canetas, bem 

como a matéria prima para confecção das pulseiras. 

Para mais, uma ficha de avaliação da qualidade 

versus quantidade das técnicas, foi empregada e 

similarmente uma lista contendo os nomes das 

técnicas aprendidas, que foram entregues aos 

participantes nos passos 7 e 8.  

  

3.4. Procedimento de coleta de dados  

  

Marques e Silva (2016), elaboraram uma flexão 

(texto não publicado) em que sugerem um método 

para o ensino de pulseiras, abordando a análise de 

comportamento baseada no treinamento, onde os 

participantes foram submetidos a oito passos com o 

intuito de aprender as quatro técnicas de confecção 

de pulseiras, sendo a técnica 1 a que apresenta o 

menor nível de dificuldade e 4 o maior. Nos passos 

de 1 ao 6, os participantes foram sujeitos apenas ao 

aprendizado das técnicas, nos passos 7 e 8, referiu-se 

à qualidade versus quantidade de confecção das 

pulseiras. Para efeito desta pesquisa, a qualidade 

determinou as características particulares, são elas: 

arremate, estética, ordem do material e ponto de 

trama.  

No passo 1 (Linha de base), não foi apresentado 

nenhuma técnica de produção, cuja a intenção era 

verificar o grau de conhecimento prévio de cada 

sujeito. O prazo de execução dessa atividade foi de 

15 minutos. No passo 2 (Exposição das técnicas de 

confecção), com a utilização do vídeo, se apresentou 

cada método de confecção das pulseiras, porém não 

foi autorizado a confecção das pulseiras junto com o 

mesmo, somente permitiu fazer anotações. No passo 

3 (Confecção com orientação) e 4 (Aprimorando o 

aprendizado), os integrantes reexaminaram o vídeo e, 

de acordo com o modelo a ser seguido e as 

orientações passadas, efetuaram a preparação das 

pulseiras; no passo 4 não foi permitido pausar o vídeo 

ou pedir auxílio ao orientador como foi liberado ao 

passo 3. O quinto passo (Avaliação da confecção 

técnica) consistiu em confeccionar as pulseiras, 

apenas com o aprendizado acumulado das etapas 

anteriores, não disponibilizando nenhum tipo de 

auxílio. No sexto passo, (Confecção de teste com 

tempo limitado) os integrantes fabricaram as 

pulseiras, com um tempo estabelecido em relação ao 

grau de complexidade de cada técnica, permitindo 

ultrapassar em até 40% do tempo estipulado.  

O passo 7 (Teste geral de domínio das técnicas), 

traduziu-se na avaliação das pulseiras mediante uma 

Ficha de Avaliação da qualidade versus quantidade 

das técnicas. As pulseiras mencionadas foram 

classificadas através do grau de complexidade 

estabelecidas. No último passo (Teste de produção 

com tempo limitado), os participantes foram 

convidados a confeccionar todas as pulseiras 

aprendidas durante o período de uma hora. Ao final 

da etapa, recolheu-se as pulseiras feitas de cada 

integrante, as quais foram contabilizadas e analisadas 

com auxílio da Ficha de avaliação da qualidade 

versus quantidade.   

  

4. RESULTADO E DISCUSSÕES  

  

Após a realização do método de treinamento, 

procedeu-se a análise da produção das pulseiras, com 

intuito de obter os dados da qualidade e tempo de 

produção de cada técnica desenvolvida por 

participante. Com o recolhimento das pulseiras 

desenvolvidas pelos integrantes e o auxílio da Ficha 

de avaliação da qualidade, foi possível efetuar essa 

análise.  

Com a investigação já concluída, constatou-se 

que, em alguns passos estavam faltando as anotações 

do tempo gasto para confecção de cada técnica. Em 

decorrência desta falha, foi necessário retirar esses 

dados para alcance de resultados mais eficazes no 

experimento. Para a avaliação da qualidade, utilizou-

se a Ficha de avaliação qualidade versus quantidade, 

visto que a quantidade de pulseiras produzidas pelos 

integrantes, serviu apenas para o estudo da qualidade. 

Uma vez, que por descuido dos analisadores, 

encontrou-se a inexistência de anotações da maioria 

dos sujeitos, apenas três participantes serviram para 

avaliação da qualidade.  

A tabela 1 estruturada, mostra o tempo médio 

gasto de cada participante na produção das pulseiras 

nos passos 1,6,7 e 8. Pode-se verificar através das 

médias calculadas que, a maior parte dos 

participantes, conservaram o tempo em torno de um 

valor padrão para cada passo, com isso vê que a 

média global, com o passar dos passos, tende a 

aumentar. Acredita-se que este aumento, seja 
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decorrente da experiência de confecção possibilitada 

pelos passos. 

 

Tabela 1 – Tempo médio dos participantes nos 

passos 1, 6, 7 e 8  

  

Participante 
Tempo médio das técnicas 

Passo 1 Passo 6 Passo 7 Passo 8 

1  0  8,95  10,33  10,2  

2  0  7,36  7,75  8,04  

3  0  8,04  7  8,69  

4  0  7,08  7,75  7,82  

5  0  6,59  9  7,4  

6  0  8  8  8,5  

7  0  9,33  10  10,71  

8  0  4,77  7,5  5,13  

9  0  7,31  6,33  8,22  

10  0  10,63  11,75  12,22  

11  0  8,45  7,25  8,9  

12  0  9,77  8,75  10,4  

13  0  10,04  10,25  10,9  

14  0  6,4  6,75  7,31  

15  0  7,68  5  8,4  

16  0  8,56  14  10,37  

17  0  9,95  9,75  12,27  

18  0  8,09  6,75  8,9  

19  0  9,05  9,75  10,35  

20  0  8,59  11  9,77  

Média 

Global 
0 8,232 8,733 9,225 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Buscando verificar, se o aumento do tempo 

implicou a qualidade na fabricação das pulseiras, a 

figura 1 mostra a qualidade na confecção das técnicas 

1, 2, 3 e 4, desenvolvidas por três participantes. Pode-

se comprovar, que os participantes 1, 2 e 3 nos passos 

7 e 8, apresentaram aproveitamento. Os participantes 

1 e 3 com relação as quatro técnicas, atenderam todos 

os quatro parâmetros, tanto no passo 7 quanto no 

passo 8. Já em relação ao participante 2, observa-se 

que para a técnica 1 e 2, ele também atendeu a todos 

os seis parâmetros, porém na técnica 3, o participante 

alcançou totalmente os seis parâmetros apenas no 

passo 7, caindo para 5 parâmetros no passo 8. Na 

técnica 4 o passo 7 atendeu a cinco parâmetros, 

enquanto que no passo 8 atingiu todos os seis. 

 

Figura 1 – Parâmetros de qualidade obtidos nas 

técnicas dos participantes  
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Com a aplicação do método desenvolvido por 

Marques e Silva (2016), verifica-se que, 

procedimentos de treinamentos que permitem ao 

indivíduo manusear juntamente com instruções, 

vídeos e repetição das técnicas, garantem na 

aquisição do comportamento, a eficiência quanto as 

habilidades trabalhadas e o desempenho a ser 

medido, já que os gráficos mostram que os 

participantes conseguem atingir todos os requisitos 

da qualidade. Além disso, o participante 2 mostra que 

é executável alcançar o total de parâmetros que estão 

em análise. 

 De acordo com o estudo das médias globais do 

tempo, também consta à proporção que se dá ênfase 

na qualidade, os participantes retardam a conclusão 

da confecção de pulseiras, no entanto, esse aumento 

foi de 0,492 min do passo 7 para o 8, demonstrando 

um tempo quase que insignificante.  Logo 

procedimentos de treinamentos acompanhados de 

instruções, simultaneamente com a prática e 
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repetitividade do processo, promove um aumento da 

qualidade e consequentemente do desempenho, com 

um tempo significativamente formidável.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

  Visto que os participantes conseguem manter o 

padrão de tempo de confecção, mesmo com o 

aumento ao nível de dificuldade, ligado a melhoria 

da qualidade, conclui-se que o método de Marques e 

Silva (2016) foi eficaz no avanço do desempenho dos 

participantes. 

  Recomenda-se que este estudo seja realizado 

novamente com uma população maior, tomando os 

cuidados necessários com os registros para que não 

se perca nenhum dado. E consequentemente, 

confirmar a técnica proposta voltado ao treinamento 

da habilidade, confecção a partir do controle 

instrucional.  
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Resumo: O valor de uma marca, construído a partir de um plano de Marketing, constitui-se de valores 

intangíveis que uma empresa consegue associar a seus produtos. Com base nisso, o presente estudo visa 

verificar as mudanças nas linhas de produtos, valores e significados divulgados em campanhas e lançamentos 

de produtos realizados pela marca Natura nos últimos anos. Para tanto, coletou-se dados secundários em 

comerciais disponíveis no YouTube e no site da empresa estudada, a análise dos dados foi realizada com base 

em seu conteúdo. Como resultado identificou-se que a marca preocupa-se em evidenciar valores como bem-

estar, autoconhecimento, lembranças e emoções aos consumidores, bem como se preocupa com os impactos 

que pode causar à natureza. 

 

Palavras-chave: Natura. Valores. Significados. Natureza. Linhas de produtos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Devido a competitividade atual no mercado, 

percebe-se um crescimento vertiginoso de marcas, 

com vistas ao reconhecimento das diferenças entre 

produtos e organizações pelos consumidores.  

Analisar o modelo de campanhas da empresa Natura 

nos últimos anos é uma maneira de analisar as novas 

tendências de propagandas e valores ofertados aos 

seus consumidores. 

Adaptando sua forma de fazer propaganda ao 

novo mercado de consumidores - que se preocupam 

com a natureza, com o combate à desigualdade entre 

homens e mulheres, e com a preocupação do bem-

estar social -, a Natura busca vender não apenas seu 

produto, mas também ideias e valores positivos aos 

seus consumidores, de forma que estes sintam –se 

envolvidos na construção de um mundo mais justo e 

equilibrado (BRAGA,S/D). 

Segundo Kotler e Armstrong (2015), as marcas 

são o ativo mais perdurável de uma empresa, 

durando mais que seus produtos específicos e suas 

instalações. A marca é um elemento chave entre 

empresa e clientes, portanto, vai além de nomes e 

símbolos. Trabalhar a marca e divulgá-la nas mídias 

sociais, fomentar a publicidade boca a boca, pode 

auxiliar na divulgação e torná-la presente na mente e 

cotidiano dos consumidores. 

Logo, as empresas possuem o desafio de 

conseguir aumentar o valor agregado de sua marca, 

para que seus produtos ou serviços sejam os 

escolhidos perante a decisão de compra dos 

consumidores. De acordo com o Oda (2013), ter 

uma imagem com maior valor agregado, além de ser 

uma vantagem competitiva, significa potencial de 

gerar maiores lucros. Para aumentar o valor de suas 

marcas as empresas investem maciçamente em 

comunicação e marketing, e, após o investimento, é 

preciso medir quanto a marca foi valorizada. 

Dessa forma, essa pesquisa possui o foco de 

investigar os aspectos intangíveis ofertados pela 

marca Natura. Portanto, questiona-se: Como a 

empresa Natura constrói os aspectos intangíveis de 

sua marca? 

 

2. BRANDING EM AUXÍLIO A MARCA 
 

O branding engloba a definição do negócio, 

posicionamento e proposta de valor, e busca 

informar claramente o produto ou serviço oferecido, 

delimitar o posicionamento que a marca deseja 

ocupar na mente no consumidor e lidar com os 

feedbacks a respeito do produto e a maneira como 

seu cliente o observa (Kotler e Armstrong, 2015).  

O design também é importante, pois é a 

representação da marca no cotidiano, o que 

possibilita ser experimentada ou lembrada pelas 

pessoas (Kotler e Armstrong, 2015). 

2.1. Posicionamento da marca 
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O posicionamento eficiente da marca gera 

vantagem em relação aos concorrentes, pois permite 

atingir a estabilidade entre o que a marca pode ser e 

o que ela é. De acordo com Kotler e Keller (2012) 

posicionamento é trabalhar a imagem e oferta da 

organização fazendo com que ela esteja em uma 

posição diferenciada para os clientes. 

De acordo com Aaker (1996, como citado por 

Serralvo e Furrier, 2004) a questão do 

posicionamento de marca adquire maior importância 

em função da realidade do mercado. Os novos 

concorrentes contribuem com maior pressão sobre 

os preços e maior variedade de marcas, e também 

deixam menos lacunas a serem exploradas em 

segmentos mais estreitos, atingidos por meios de 

canais de mídia e distribuição especializados. 

 

2.2. Brand equity 
 

De acordo com Kotler e Armstrong (2015), uma 

marca poderosa tem alto brand equity. Brand equity 

é o efeito diferenciador que o conhecimento do 

nome da marca tem sobre a reação do cliente ao 

produto e seu marketing. É uma maneira de 

conquistar a preferência e a fidelidade do 

consumidor. 

Uma marca possui diferencial quando alcança 

destaque e para isto o cliente sente suas necessidades 

atendidas, logo, a marca passa a ser estimada e 

apreciada. Esta conexão positiva, gera familiaridade 

para o consumidor, os quais passam a conhecer e 

entender a marca (Kotler e Armstrong 2015). 

 

2.3. Qualidade percebida 
 

A qualidade percebida está relacionada às 

informações, embalagem, cores, aromas e 

propagandas de um produto, e podem influenciar a 

lealdade e compra do mesmo. A evidência de 

qualidade faz com que os compradores criem 

sentimentos positivos e atitudes ligadas ao 

produto/serviço ou organização, superando as 

demais alternativas de compra (MATOS; VEIGA, 

2000). 

De acordo com Berry e Parasuraman (1992, 

citados por Matos e Veiga, 2000), as expectativas 

dos clientes sobre os produtos e serviços se dão em 

dois níveis: um nível desejado e um nível adequado. 

O primeiro refere-se ao que o cliente espera receber 

e o segundo reflete o que o cliente acha aceitável, 

um o mínimo aceitável. 

 

2.4. Conhecimento da marca 
 

Segundo Miranda (2012), o conhecimento da 

marca implica formar um padrão de comunicação 

eficiente com o público consumidor e, com base 

nisso, construir uma imagem que esteja alinhada à 

identidade da própria marca. O bom resultado da 

construção da imagem da empresa é dado pelo 

reconhecimento, como resultado de sua 

comunicação e qualidade.  

Logo, o conhecimento da marca está 

relacionado à conscientização da mesma na mente 

do consumidor, o que acontece perante a 

familiaridade e reconhecimento dos acontecimentos 

ocorridos. De acordo com Blackwell, Miniard e 

Engel (2011), as empresas gastam milhões por ano 

com o intuito de conscientizar o consumidor da 

existência da marca, mas, o mais importante é a 

experiência pessoal positiva obtida pelo consumidor. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa foi realizada com base em dados 

secundários extraídos da internet, no site da empresa 

estudada, de comercias disponíveis no YouTube e de 

artigos já publicados sobre o tema em questão. 

Os dados coletados foram obtidos através da 

Análise de Conteúdo. Segundo Caregnato e Mutti 

(2006), a Análise de Conteúdo se refere a um 

conjunto de técnicas de análise que busca obter 

indicadores que permitam a interferência de 

conhecimentos referentes as condições de recepção e 

produção dessas mensagens. 

 

4. ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS E LINHAS 

DE PRODUTOS DA NATURA 
 

A tabela 1 apresenta a linha do tempo da 

empresa, de acordo com estratégias colocadas em 

prática e lançamento de novas linhas de produtos de 

acordo com as tendências de mercado.  

 

Tabela 1. Estratégias de negócios e linhas de 

produtos da Natura. 

Ano Estratégia 

1969 Criada a Natura. 

1974 

Escolha pela venda direta, ou seja, 

com consultoras, o objetivo foi 

utilizar a força do contato pessoal e 

das relações para levar seus produtos 

até a casa dos consumidores. 

1979 
Lançada a linha de produtos para 

homens, novidade na época. 

1983 
Lançamento de uma linha voltada 

para a sustentabilidade. 

1994 Início das operações na Argentina. 

1995 

Nova linha focada no 

relacionamento homem-mulher, cuja 

renda era revertida para ações em 

educação. 

1996 
Lançamento da linha Chronos para 

combater os estereótipos da beleza. 

1999 Realização de parcerias com 
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agricultores que forneciam insumos 

para processo produtivo da marca. 

2000 

Lançamento da linha Ekos apoiando 

a valorização da cultura, da tradição 

e da biodiversidade brasileira. 

2004 
Abertura de capital na 

BM&Fbovespa. 

2005 

Criação do Movimento Natura para 

incentivar os consultores Natura a se 

engajarem em causas 

socioambientais. 

2006 

A Natura passa a realizar testes em 

material sintético, abandonando as 

pesquisas com animais. 

2007 

O Programa Carbono Neutro 

buscava reduzir impactos 

ambientais. 

2008 

Implantado o CNO (Consultora 

Natura Orientadora) para estreitar os 

laços com clientes. 

2010 

Criação do Instituto Natura para 

contribuir com a melhoria da 

educação pública. 

2011 

Lançamento do Programa 

Amazônia, o qual buscava tornar a 

região em um polo de 

desenvolvimento. 

2012 

Aquisição da Aesop, marca 

australiana presente nos Estados 

Unidos e em países da Europa e da 

Ásia, ampliando sua presença 

internacional. 

2013 
Lançamento da linha SOU voltada 

para o consumo consciente. 

2014 

Inaugurado o Ecoparque em 

Benevides (PA), complexo industrial 

que pretendia gerar negócios 

sustentáveis a partir da 

sociobiodiversidade amazônica e 

impulsionar o empreendedorismo 

local. 
Fonte: Natura 

 

4.1. Presença no mercado 
 

A logomarca formada por letras N entrelaçadas 

e com cores quentes, conforme Fig. 1, tem 

conquistado cada vez mais espaço no mercado. 

 
Figura 1: Logomarca 

 

Fonte: Portal São Francisco, 2017. 

 

Em 2013, segundo a reportagem do site G1, a 

Natura foi considerada a marca mais valiosa do 

varejo no Brasil, com valor de US$ 3,981 bilhões, 

segundo o ranking Best Retail Brands 2013 

(melhores marcas de varejo), da consultoria 

internacional Interbrand. 

Em 2014, de acordo com a consultoria inglesa 

Brand Finance em reportagem publicada no Blog 

Consultoria Natura, a empresa foi reconhecida como 

uma das 50 marcas de cosméticos mais valiosas do 

mundo. A empresa foi a única brasileira a fazer parte 

da lista. Neste ano, o valor da marca Natura 

ultrapassava os US$ 2 bilhões. 

Em 2015, de acordo com o site Cosmética 

News, a Natura foi considerada a marca de 

cosméticos fora da Europa Ocidental e dos Estados 

Unidos de maior valor monetário, avaliada em 

avaliada em US$ 3,2 bilhões. 

Já em 2017, de acordo com o site Investimentos 

e Notícias, Natura é considerada a 8ª marca mais 

valiosa do Brasil.  

 

4.2. Publicidade 
 

De acordo com Braga (S/D), a Natura é uma 

empresa que explora ideias e ações a fim de 

promover o Bem-Estar mundial em suas campanhas. 

Como podemos perceber na Fig. 2, a empresa 

também foca o cooperativismo, o contato com a 

natureza, e com o contato consigo mesmo, como 

uma forma de reflexão e um caminho para a 

felicidade. 

 
Figura 2: Natura Ekos reformula sua linha e apresenta 

nova assinatura 

 
Fonte: Grandes nomes da propaganda, 2016. 

 

Segundo os resultados encontrados por Braga 

(S/D), atitudes que promovem o Bem-Estar estão 

voltadas para a construção de um mundo melhor, 

viver de forma intensa o contato com a natureza e 

estar bem consigo mesmo e evidenciando estas 

atitudes em suas campanhas a Natura consegue 

transmitir este estilo de vida para seus clientes, 

conquistando cada vez mais espaço no mercado. Na 

Figura 3, a companhia se voltou para a valorização 

do bem estar e da felicidade.  

 
Figura 3: Natura Bem Estar Bem 
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Fonte: Youtube, 2011. 

 

A campanha da linha de produtos Tododia, 

oferece produtos para uso diário e é um exemplo de 

campanha voltada para o autoconhecimento 

(RIBEIRO, 2008). Entrar em contato com o íntimo 

após um dia cansativo e estar bem consigo mesmo, 

se torna um ritual/rotina na vida de muitos usuários 

dos produtos, conforme trecho do comercial 

divulgado em 2008 em comerciais de TV e no 

YouTube:  

 

A ideia é a rotina do papel. O céu é a rotina 

do edifício. O início é a rotina do final. A 

escolha é a rotina do gosto. A rotina do 

espelho é o oposto. (...) A rotina da mão é o 

toque. O coração é a rotina da batida. A 

rotina do equilíbrio é a medida. O vento é a 

rotina do assobio. A rotina da pele é o 

arrepio. A rotina do perfume é a lembrança. 

(...) Toda rotina tem a sua beleza”. 

 

A Figura 4 evidencia um momento de 

relaxamento da mulher, retomando seu bem-estar e 

se conectando novamente com seu corpo ao utilizar 

os produtos da linha Tododia. 

 
Figura 4: Linha Natura Tododia 

 
Fonte: Natura, 2014. 

 

O comercial divulgado em março de 2011, 

voltado para os itens de perfumaria e a Arte de se 

descobrir, reforçam a ideia do Bem-estar, o contato 

consigo mesmo, a ideia de que fragrâncias se tornam 

lembranças e também a importância das relações 

(NEIX, 2011). O trecho a seguir foi retirado do 

comercial de divulgação:  

 

Um cheiro leva você até um tempo? Um 

lugar? Uma pessoa? Não importa. O seu 

perfume leva você até onde só você se 

conhece. Sensibilidade para combinar 

emoção e significado. 

 

Conforme visto na Fig. 5, percebe-se que a 

empresa faz referência à valores intangíveis como 

emoções e significados que o uso de um perfume da 

marca podem proporcionar. 

 
Figura 5: Perfumaria Natura: A Arte de se descobrir 

 
Fonte: Perfume da Rosa Negra, 2011. 

 

A campanha realizada para os produtos Natura 

EKOS, divulgado em 2012, estão voltados para o 

contato com a natureza, esse contato é abordado de 

forma intensa e especial. Conforme o trecho “Você é 

fruto. Você evento. Você é semente. Você é rio. 

Você é bicho. Você é raiz. Somos produto da 

natureza”.  

Neste trecho percebe-se o quanto a marca 

valoriza a natureza e também sua preservação. Em 

2014 a empresa lançou uma linha de sabonetes 

vegetais livres de gordura animal que envolvia a 

mulher com a natureza. A Figura 6, faz alusão da 

própria empresa produzindo frutos vindos da 

natureza. Segundo Carvalho (2014) com a linha 

Ekos a empresa aprofunda seu discurso no 

ecologicamente correto mostrando que ouviu o eco 

do pedido de socorro da natureza e produz para 

satisfazer seus clientes e sem agredir tanto a 

natureza. Já com a linha SOU, a marca reforça ainda 

mais o quanto é ecologicamente preocupada com a 

natureza e o futuro das próximas gerações. 

 
Figura 6: Puro vegetal, puro prazer 

 
Fonte: PROPMARK, 2014.   

 

Já no comercial da linha Natura Homem 

divulgado em julho de 2017 – Fig. 7 - uma linha que 

segundo a empresa se trata de produtos inovadores 

que celebram todas as maneiras de ser homem, pois 
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a masculinidade deve ser expressada por inteiro, 

livre e sem julgamentos. Neste caso a empresa se 

preocupou com o combate aos estereótipos. Muitas 

pessoas são julgadas por sua idade ou pela forma 

como expressam seus sentimentos quando optam por 

uma escolha diferente da imposta pela sociedade, 

conforme o trecho: “Homem não chora. Apanhou? 

Bate de volta. Sensível? Afetivo? Coisa de 

mulherzinha”. 

 
Figura 7: Natura Homem 

 
Fonte: Tribuna do Ceará, 2017. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar 

e descrever os valores intangíveis agregados nas 

campanhas de marketing da empresa Natura, 

buscando apontar sua orientação e alterações ao 

longo dos últimos anos para se adaptar as novas 

tendências do século. 

Como respostas aos objetivos da pesquisa, 

constatou-se que a empresa analisada busca destaque 

no mercado realizando propagandas com seu próprio 

estilo. De acordo com Carvalho (2014) o interior do 

nome Natura anuncia aos consumidores que a 

empresa é comprometida em levar aos clientes 

produtos extraídos da natureza mas que não alteram 

o processo de renovação e conservação da 

biodiversidade. 

A empresa redirecionou e lançou nos últimos 

anos, diferentes linhas de produtos, voltados para 

homens, mulheres, jovens, bebês e até avós. Alguns 

exemplos são: linha SOU lançada em 2013, voltada 

para o consumo consciente e propiciou a redução de 

um terço das emissões de gases de Efeito Estufa 

(GGE, na sigla em inglês); linha masculina Urbano, 

com ingrediente exclusivo e inédito originado 

através de biotransformação e linha de fragrâncias 

femininas Luna, ambas em 2014. Em 2015, 

lançamento das linhas AMIS, com fragrâncias, 

iluminador e balms labiais para meninas pré-

adolescentes e linha TEZ, para mulheres práticas 

com hidratantes, sabonete e lenço umedecido de 

múltipla ação. 

Aliar beleza ao combate à estereótipos, 

desigualdade entre gêneros e responsabilidade 

ambiental tem sido um desafio durante os últimos 

anos para que a empresa consiga se adaptar ao 

marketing do século XXI. Tornou-se necessário para 

a empresa, a busca de melhorias em seus produtos e 

adaptação aos clientes que buscam produtos 

ecologicamente corretos e que não afetem o meio 

ambiente (CARVALHO, 2014). 

Como forma de conseguir mais clientes a 

empresa oferece promoções em cada ciclo de 

revistas. As promoções são para linhas de produtos 

diferentes a cada novo ciclo. O cliente pode realizar 

suas compras online, através do site da empresa, 

pontos de vendas autorizados ou entrar em contato 

com as Consultoras Natura (CNs). 

Em 2010, houve mudança na linha de produtos 

Ekos, as fórmulas de sabonetes, os óleos e 

hidratantes da linha passaram a utilizar mais 

matérias primas de origem vegetal renovável. Além 

disso, as embalagens de alguns hidratantes também 

foram alteradas. Além da preocupação com o meio 

ambiente, nas campanhas da empresa, pode-se 

identificar a preocupação com o bem-estar, a 

importância de estar bem consigo mesmo e de se 

conhecer (linha Tododia). Em alguns comerciais é 

nítida a importância que é dada à emoção e ao 

significado, que muitas vezes pode ser 

experimentada pelo uso de um perfume (Perfumaria 

Natura), e o quanto tal produto pode fazer o 

consumidor se descobrir e redescobrir. Já em outras 

campanhas percebe-se à menção aos vários tipos de 

personalidades das pessoas (linha Homem). 

Quanto às CNs, a empresa estudada acredita que 

as interações humanas são muito importantes tanto 

para compartilhar suas crenças e valores, quanto 

para ouvir opiniões e sugestões sobre seus produtos. 

Além disso, a consultoria proporciona geração de 

renda, possibilita o desenvolvimento e geração de 

valor, em um ciclo de desenvolvimento sustentável. 

Em suma, pode-se afirmar que as campanhas 

realizadas pela empresa têm conquistado cada vez 

mais espaço e consumidores que se identificam com 

os valores da empresa. Além disso, foi possível 

perceber que a empresa atua com destaque no 

âmbito preocupação com a natureza, buscando 

adequar e desenvolver produtos que não interfiram 

no ciclo natural da biodiversidade.  
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Resumo: Entre as diversas atividades logísticas, o transporte é uma das primárias e de extrema 

importância que se refere a seleção do modal e serviços e a determinação de roteiros, a programação de 

veículos, fretes e etc. Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo aplicar o módulo ROUTE® do software 

LOGWARE® ao problema de roteirização em um frigorífico, a fim de gerar o caminho mínimo entre o 

frigorífico e seus clientes no interior de Goiás. A pesquisa é de caráter quantitativo e o procedimento de 

pesquisa experimental. A obtenção de dados deu-se por meio de uma entrevista semiestruturada com os gestores 

da empresa. Com os dados coletados e a rede pronta, foi possível, com auxílio do software, calcular o menor 

percurso entre a empresa e cada um de seus clientes. Pode-se observar nos resultados obtidos que o objetivo do 

trabalho foi atingido, mostrando o menor caminho entre a empresa e cada um de seus clientes com uma redução 

de 9 quilômetros em todas as rotas, considerando os caminhos antes percorridos e os gerados pelo software. 

Palavras-chave: Caminho mínimo, roteirização, transporte.
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Com uma forte exigência dos consumidores por 

produtos ou serviços qualificados, as organizações 

devem administrar bem os fatores que possam 

influenciar o nível de serviço disponibilizado aos 

clientes. Além da busca pela qualidade, os clientes 

têm se tornado cada vez mais rigorosos quanto aos 

prazos de entrega. 

Nesse sentido, gerou-se uma concorrência 

crescente entre as empresas e uma busca por 

melhorias no desempenho operacional e novas 

formas de gerenciamento. As empresas devem se 

antecipar às mudanças do mercado gerando serviços 

e produtos eficazes no momento certo, no local 

desejado, com qualidade e com menor custo 

possível. E é com essa necessidade de agradar o 

consumidor que a logística se faz presente. As 

empresas que se apoderam do melhor uso das 

competências logísticas ganham vantagem 

competitiva superior frente aos seus concorrentes. 

Uma logística adequada contribui para o sucesso de 

um comércio, além de satisfazer os clientes e, 

quando aplicada da melhor maneira possível, a 

logística traz redução nos custos. 

Entre as diversas atividades logísticas, o 

transporte é uma das atividades primárias 

extremamente importantes, que se refere à seleção 

do modal e serviços, a determinação de roteiros, a 

programação de veículos, fretes e etc. O transporte, 

quando bem utilizado, agrega valor ao produto e 

possibilita atender às expectativas do cliente em 

relação ao desempenho e à disponibilidade de 

entrega. Para um transporte eficiente, traçar a melhor 

rota para distribuição de produtos é fundamental. A 

roteirização tem a finalidade de buscar melhores 

trajetos que um veículo pode fazer, a fim de reduzir 

o tempo, a distância e, consequentemente, os custos. 

Para se definir a sequência de pontos para minimizar 

um caminho é possível utilizar modelos matemáticos 

e métodos, buscando os que se adaptam melhor a 

cada problema de roteirização abordado. 

Dessa forma, observou-se a necessidade de 

estudos que otimizem rotas de frigoríficos para 

açougues e supermercados, com a finalidade de 

atender os clientes por um caminho mais curto e 

evitar o estoque de um produto perecível. E este 

trabalho tem como objetivo aplicar o módulo 

ROUTE® do software LOGWARE® ao problema de 

roteirização em um frigorífico, a fim de gerar o 

caminho mínimo entre o frigorífico e seus clientes 

no interior de Goiás.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. Logística e Transporte 
 

A logística é um importante fator para uma 

empresa conquistar o mercado e aumentar as suas 

margens de lucro, pois uma logística eficaz só traz 

resultados positivos a organização, e, quando bem 

planejada envolve quase todos os departamentos de 

uma empresa, desde a aquisição da matéria prima, 

até o produto acabado (MARA, 2013). Em seu 
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trabalho, Souza et al. (2014) destacam que a 

logística é tão importante que se tornou um fator de 

ganho de competitividade entre as empresas. 

Uma das atividades logísticas de suma 

importância para as empresas é o transporte que, 

segundo Ballou (2006), consiste na movimentação 

física de produtos entre seus pontos de 

armazenagem, vendas e consumo. Na operação 

logística, as funções do transporte estão 

relacionadas, fundamentalmente, às dimensões de 

tempo e utilidade de lugar. 

Souza et al. (2014) ainda ressaltam que os 

custos com transporte chegam a 60% dos custos 

logísticos, com isso, o uso da tecnologia e de 

recursos de outras áreas além da logística para a 

escolha do melhor caminho e de um bom 

planejamento de frota são cruciais para o bom 

desempenho das empresas. 

 

2.2. Roteirização 
 

Segundo Gama (2011), dentre os mecanismos 

utilizados na otimização dos sistemas de transporte, 

ressalta-se a roteirização de veículos, que exerce 

importante função no campo da logística e da 

distribuição. De acordo com Ballou (2006), o 

problema de programação de roteirização de 

veículos abrange definição do número de veículos 

envolvidos, a capacidade de cada veículo, os pontos 

de parada e a sequência dessas paradas. 

Os custos de transporte variam geralmente entre 

um terço e dois terços dos custos totais logísticos, 

então um fator importante é melhorar a eficiência 

com a utilização máxima dos equipamentos e dos 

funcionários. Assim, problemas de roteirização de 

veículos podem ser resolvidos pelos métodos 

projetados para eles (BALLOU, 2006). 

Um dos métodos conhecidos e aplicados, que é 

bastante utilizado em softwares comerciais de 

roteirização, é o método de Clarke e Wright. Este 

método, conhecido também por método das 

economias e dos ganhos. Este tem como objetivo 

minimizar a distância total percorrida pelos veículos, 

minimizando indiretamente o número de veículos 

que são necessários para atender a todas as paradas 

(BALLOU, 2006).  

No contexto de roteirização, tem-se em destaque 

a metodologia do problema do caminho mais curto 

para a otimização de rotas, que é o foco do presente 

trabalho.  

 

2.3. Problema do Caminho Mínimo 

 

O problema do caminho mínimo, ou problema 

do caminho mais curto, de acordo com Hillier e 

Lieberman (2010), objetiva principalmente encontrar 

o caminho mais curto (com a distância total mínima) 

entre um dado ponto de origem e um de destino, sem 

necessariamente passar por todos os pontos. Porém, 

o algoritmo pode ser também utilizado em 

problemas que não envolvam caminho, como 

sequência de atividades. 

Este método apresenta uma rede, representada 

pelos chamados nós, que são os pontos de conexão 

entre as ligações. Entre esses nós também existem 

custos a serem percorridos (BALLOU, 2006). Para a 

utilização desta técnica, deve-se apontar um nó de 

origem e um nó de destino. Assim, considera-se uma 

rede conectada e não-direcionada com dois nós 

espaciais (origem e destino), apresentando uma 

ligação (arco não-direcionado) e tendo uma distância 

não-negativa. O procedimento de resolução consiste, 

basicamente, no “espalhamento” dos caminhos a 

partir da origem, em todas as direções, de modo a 

encontrar o menor caminho para cada nó. Assim é 

feito em cada nó, até o último deles, encontrando, 

assim a solução final (HILLIER, LIBERMAN; 

2010). 

Aplica-se o problema de caminho mínimo na 

identificação da rota a ser utilizada, ou seja, a rota 

que diminui a distância entre o nó de origem e o nó 

de destino. Neste tipo de problema são utilizadas 

restrições de fluxo, mas não de capacidade. Além 

disso, restrições binárias também são incluídas, já 

que o tipo de problema permite que as variáveis 

assumam apenas dois valores: 0 para rotas não 

utilizadas e 1 para rotas utilizadas (COLIN, 2007). 

O caminho mais curto representa também o 

caminho de menor custo entre as rotas. A resolução 

de um problema de caminho mais curto encontra, 

então, todas as rotas de custo mínimo de um nó de 

origem para todos os outros nós da rede 

(GERSTING, 2004). 

Para a realização deste trabalho, optou-se pela 

utilização do ROUTE®, um programa encontrado 

dentro do software LOGWARE®, que resolve 

problemas do caminho mais curto, por meio de uma 

rede de nós conectados por arcos.  

 

3. METODOLOGIA 
 

A pesquisa então realizada utiliza as técnicas 

apresentadas para a solução e a tomada de decisões 

em um problema empresarial real. Este estudo é, 

portanto, caracterizado quanto à abordagem de 

pesquisa como de caráter quantitativo e o 

procedimento de pesquisa experimental. Segundo 

Mattar (2007), a pesquisa quantitativa busca a 

confirmação das hipóteses mediante a utilização de 

dados estruturados, estatísticos, com verificação de 

um grande número de casos representativos, 

recomendando um curso final da ação. Ela mensura 

os dados e generaliza os resultados da amostra para 

os interessados. Este tipo de pesquisa, como descrito 

por Creswell (1994), tem por propósito verificar as 

relações de causa e efeito, de modo que o 
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pesquisador possa manipular as variáveis 

independentes, averiguando as alterações realizadas 

nos resultados decorrentes destas manipulações. 

A obtenção de dados deu-se por meio de uma 

entrevista semiestruturada com os gestores da 

empresa. Dessa forma pôde-se conhecer melhor a 

empresa e recolher as informações necessárias para a 

formulação da problemática e, posteriormente, a 

realização do trabalho. Os dados foram coletados no 

mês de dezembro de 2016 e referem-se às rotas, ou 

seja, aos pontos de entregas que a empresa realiza e 

à distância rodoviária entre o frigorífico e cada um 

desses destinos. 

As distâncias rodoviárias entre o frigorífico e 

seus clientes foram calculadas utilizando o Google 

Maps® e, após o cálculo das distâncias, foi 

construída uma rede demonstrando o trajeto da frota 

e as devidas distâncias entre cada ponto. Com os 

dados coletados e a rede pronta, foi possível, com 

auxílio do software LOGWARE® no módulo 

ROUTE®, calcular o menor percurso entre a 

empresa e cada um de seus clientes. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A empresa frigorífica, objeto de estudo, 

localizada em uma cidade interiorana do sudoeste 

goiano, foi fundada em 2002 e comprada pelo atual 

proprietário em 2010, logo entre 2002 e 2010 não se 

possui registros. A empresa atende algumas cidades 

vizinhas, em um raio de 50 km. Sendo uma empresa 

de pequeno porte, pois possui 15 funcionários, ela 

atende apenas 4 cidades, sendo elas Goiandira, 

Catalão, Ouvidor e Três Ranchos, contendo 8 

clientes entre elas. 

Através dos dados fornecidos pelo Frigorifico 

(A), há oito pontos de entregas, sendo eles os 

clientes: B e C na cidade de Goiandira; D, E, F e G 

na cidade de Catalão; H na cidade Ouvidor; I na 

cidade de Três Ranchos. O local de entrega com 

maior distância geograficamente é o ponto I. Foi 

construída uma rede (Figura 1) ilustrando os pontos 

que a empresa atende mostrando os clientes mais 

próximos e os mais distantes. A partir da construção 

da rede foram obtidas as distâncias entre os pontos 

de entrega por meio do Google MAPS®, sendo a 

menor distância entre eles. As distâncias foram 

dispostas na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Distâncias entre o frigorífico e os pontos 

de entrega 

De Para Distâncias 

(km) 

A B 4,1 

A C 4,3 

A D 14,7 

B C 0,21 

C D 18,3 

D G 2,3 

D E 0,9 

D F 1,5 

E H 17 

F E 1,6 

G E 1,2 

H I 15 

Org. Elaborado pelos autores, (2017). 

Figura 1. Rede 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, (2017). 

Após calcular as distâncias entre os pontos, 

utilizou-se o software LOGWARE® para calcular o 

caminho mínimo entre o ponto de origem 

(frigorífico) e os demais pontos (clientes), utilizando 

o ROUTE®. 

A entrada de dados acontece em quatro seções: a 

primeira, Problem Label, pede um título para o 

problema; a segunda, Origin node number, aponta o 

nó de origem numericamente; a terceira, Node 

Identification Data, cria uma lista principal de nós e 

identifica-os com um nome, no caso, o nome de cada 

cliente; a quarta, Connecting Node Data, é usada 

para definir os arcos disponíveis entre os nós nas 

colunas Fron e To e na coluna Cost foram dadas as 

distâncias para atravessar os arcos, sendo cada nó 

definido por um número que tem seu nome 

correspondente. Foram preenchidos no programa 

todos os pontos pelos quais a rota do frigorífico 
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percorre, assim como as distâncias entre cada um 

destes pontos. 

Após a criação de dados para o arquivo, o 

programa foi executado e forneceu os melhores 

percursos resultantes possíveis da origem 

(frigorífico) até cada ponto (clientes) da rede, como 

mostra a tabela 2. 

Tabela 2. Solução do programa ROUTE 

Caminhos Distâncias 

(Km) 

1→2 4 

1→3 

1→4 

4 

14 

1→4→6→5 16 

1→4→6 15 

1→4→7 16 

1→4→6→5→8 33 

1→4→6→5→8→9 48 

Fonte: programa ROUTE, (2017). 

Na solução fornecida pelo ROUTE, na coluna 

Caminhos são mostrados os caminhos mais curtos a 

partir do ponto 1 (ponto de origem A, frigorífico) até 

os demais pontos (clientes). Por exemplo, o caminho 

mais curto do ponto 1 (frigorífico) até chegar ao 

ponto 2 (cliente B) é o caminho direto de um para o 

outro percorrendo uma distância de 4 km. O mesmo 

raciocínio segue para as demais rotas. A figura 4 

ilustra os caminhos encontrados. 

         Figura 4. Ilustrações das rotas mais curtas 

 

             Fonte: Elaborado pelos autores, (2017). 

Tendo essas rotas calculadas, o proprietário da 

empresa saberá quais as possibilidades de chegar a 

cada cliente, economizando tempo e recursos para 

manter os veículos, diminuindo assim o custo total 

de transporte. 

  

5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente estudo teve como propósito aplicar a 

técnica de roteirização utilizando o algoritmo do 

caminho mínimo em uma empresa frigorífica, a fim 

de otimizar as rotas entre a empresa e seus clientes. 

Para tanto, a abordagem de pesquisa foi quantitativa 

e o procedimento experimental.  

Com a aplicação da técnica, verificou-se o 

menor caminho, em quilômetros (km), que a 

empresa pode adotar para chegar a cada um de seus 

clientes. Pode-se observar nos resultados obtidos que 

o objetivo do trabalho foi atingido, mostrando que o 

menor caminho entre a empresa e cada um de seus 

clientes foi de: A-B de 4 km; A-C de 4 km; A-D de 

14 km; A-D-F-E de 16 km; A-D-F de 15 km; A-D-G 

de 16 km; A-D-F-E-H de 33 km e A-D-F-E-H-I de 

48 km, resultando em uma redução de 9 quilômetros 

em relação as rotas antes adotadas pela empresa. 

O estudo contribui tanto para a área empresarial 

quanto para a área acadêmica. No âmbito 

empresarial, a aplicação do algoritmo do caminho 

mínimo auxilia no processo decisório, 

proporcionando mais confiabilidade e agilidade para 

os gestores. Já no âmbito acadêmico, contribui como 

fonte bibliográfica sobre a aplicação de uma das 

técnicas utilizadas na roteirização de veículos na 

realidade de uma empresa de pequeno porte, uma 

vez que as ferramentas da Logística, aplicada de 

maneira adequada, proporcionam vantagens 

competitivas à empresa. 
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Resumo: A frase “saúde é um direito de todos e dever do Estado” está presente na Constituição Federal de 

1988, implícita no conhecimento da população, devido ao caráter de legislação brasileira. Mas o que se observa 

diante da realidade e nas pesquisas bibliográficas, caracteriza certo grau de dificuldade do estado em cumprir 

com esse pressuposto.  Nesse trabalho, vamos fundamentar a importância do estudo sobre a parceria publico 

privada no setor de saúde, presente na dinâmica das políticas públicas, se tornando atual em nossa sociedade 

contemporânea. Com o objetivo de caracterizar a parceria pública privada, através dos autores pesquisados, e 

explicitar como essa parceria se configura no setor de saúde. Realizou-se pesquisa bibliográfica como auxilio 

da base de dados do Google, filtrando por artigos publicados a partir de 2013. As palavras chaves utilizadas 

“parceria público privada na saúde” e “legislação organização social”.  Os textos que retornaram com estes 

descritores, foram selecionados a partir de uma prévia leitura para verificação da sua relevância científica para 

compor este estudo. As legislações retornadas devem ser, em estudos futuros, estudadas e levadas em 

consideração conforme a relevância federal, estadual e municipal, pois se pretende informar quais as bases 

legais, formadas pelo governo federal para a entrada das organizações sociais nos estados brasileiros. O breve 

levantamento teórico realizado neste trabalho demonstrou-nos como os autores e pesquisadores, do campo da 

saúde coletiva têm compreendido o fenômeno da Reforma do Estado Brasileiro e suas consequências para à 

assistência a saúde pública, referindo-se em seus trabalhos as parcerias público privadas. 

 

Palavras-chave: Parceria público privada. Legislação organização social. Saúde. Privatização.
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Conforme Cardoso e Campos (2013); Fadul, 

Coelho, Costa e Gomes (2014); Romano, Scatena e 
kehrig (2015); Scheffer (2015); e Rocha (2016) 
“saúde é um direito de todos e dever do estado”, está 
frase presente no artigo 194 da Constituição Federal 
de 1988. Mas observando-lhes deste a década de 
1990, um movimento do Estado Brasileiro em 
dividir sua responsabilidade, relacionado à saúde da 
população, com empresas particulares, este 
movimento também pode ser chamado de 
privatização, que fazem parte das chamadas 
‘reformas neoliberais.  

Segundo Silva, Lima e Teixeira (2015) ao final 
da década de 1970, em um cenário global de crises 
econômicas e de questionamento do modelo de 
intervenção estatal, foram propagados propostas de 
reformas destinadas a redefinir o papel do Estado e 
suas margens de atuação. Nessas propostas se 
enquadravam o modelo de privatização ou 
terceirização, de diversos setores da sociedade. Entre 
eles, a saúde pública foi uma das principais áreas á 
passar por essas modificações. 

Para Cardoso e Campos (2013); Sousa (2013); e 
Duarte e Silva (2014) esta mudança de atuação do 
poder público, representado pelo Estado, não é 
somente a transferência do direito de exploração do 
serviço de saúde, antes público, agora privado. 
Tratando-se de uma mudança de postura do Estado, 
que deixam algumas porcentagens, a gestão do 
serviço público e a repassa a empresa privada, e está 
deve estar dentro dos critérios da legislação, 
habilitada para atuarem em parceria público privada.  

Os motivos que levaram aos governos a 
decidirem pela implantação, através de leis e 
decretos, o uso das parcerias público privadas, 
envolvem decisões sociais, econômicas e políticas.  
Estando embasadas na realidade dos serviços de 
saúde pública, representadas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Conforme Barbosa e Malik (2015) a intensa 
demanda de usuários dos serviços de saúde pública, 
explica as inúmeras reclamações sobre a baixa 
qualidade de atendimento, pois a rede SUS encontra-
se com diversos déficits, principalmente 
orçamentários, que resultam na ausência de 
contingente de profissionais em número adequado 
para prestar atendimento, de materiais, 
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medicamentos e estrutura insuficiente. Vivenciando 
a escassez de recursos diversos que o setor de saúde, 
há alguns anos, agravando a situação da prestação de 
serviços há população. Observando que o serviço 
não consegue atender a todos que o procuram. 

Neste trabalho, vamos fundamentar a 
importância do estudo desta temática, que está 
presente na dinâmica das políticas públicas, e vem se 
tornando atual, a partir do momento da ocorrência da 
maior adesão pelos governos estaduais e municipais. 
Com o objetivo de caracteriza a parceria pública 
privada, através dos autores pesquisados, e explicitar 
como essa parceria se configuram no setor de saúde.  

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Para Duarte e Silva (2014) a transferência para o 
setor privado do exercício e da execução de funções 
públicas foi embasada na busca pela melhora na 
eficiência e na qualidade dos serviços que são 
essenciais para a sociedade e que supostamente não 
teriam mais como ser prestados de forma satisfatória 
pelo setor público. Dentro deste grupo de serviços 
essenciais, a saúde pública vem figurando em 
cenário caótico e de baixa qualidade no atendimento.  
 Corroboram com este pensamento os 
autores Barbosa, Lima, Trindade, Dias e Santos 
(2015); e Monken, Motta, Schwach e Oliveira 
(2015) a parceria público privada é uma solução 
para a baixa eficiência do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que assiste a demanda pelos serviços de 
saúde aumentar sem, muitas vezes, ter condições 
adequadas de atendimento. A demanda pelo 
atendimento de saúde vem se tornando crescente, 
conforme a população brasileira envelhece. 
Infelizmente, esse envelhecimento vem ocorrendo 
com baixa qualidade de vida, refletindo na 
necessidade de um maior atendimento de saúde. 
 Não colaborando para a melhoria das 
defasagens do setor de saúde, como ausência de 
profissionais, estrutura física inadequada e poucos 
materiais para o trabalho. Refletindo as reduções dos 
montantes financeiros repassados pelos estados para 
a saúde, assim como a má utilização desse dinheiro. 
Assim, as parcerias públicas privadas, surgem como 
alternativa viável, sendo contratadas para realizar a 
gestão de serviços de saúde pública. 
 Para Lorenzetti, Lanzoni, Assuiti, Pires e 
Ramos (2014) uma alternativa que vem sendo 
defendida, como solução para o enfrentamento dos 
problemas de gestão do setor público, é a de 
terceirização da gestão, destacando-se as chamadas 
Organizações sociais. Essas organizações se tratam 
de empresas de direito privado que são credenciadas, 
através de legislação própria dos municípios ou 
estados, onde as mesmas atuam, como aptas a 
prestar serviços a unidades de saúde pública.  

Segundo Machado, Martins e Leite (2015) dessa 
forma a iniciativa privada vem expandindo suas 
atividades. Através das parcerias público privadas ou 
da atuação das organizações sociais na saúde, 
ocorrendo através da prestação de serviços de 
gerenciamento especializados em unidades de saúde 
públicas, também se configurando uma forma de 
atuação.  

Conforme Machado, Martins e Leite a utilização 
das parcerias público privadas, deve ser entendida 
dentro do contexto da saúde pública: 

O sistema de saúde brasileiro 
apresenta peculiaridades 
relacionadas à forma como o 
arranjo público-privado se traduz 
na atenção à saúde. A atenção 
hospitalar é majoritariamente 
realizada por entidades privadas, 
que podem simultaneamente 
atender pacientes financiados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 
pelos planos privados de saúde, 
produzindo arranjos de 
financiamento e redes assistenciais 
complexos que dificultam a 
regulação do sistema. (2016, p.02) 

Dessa forma o impacto de uma assistência à 
saúde ocorre de forma mista, onde ora um serviço e 
prestado pelo SUS na rede pública, outra ora nós 
deparamos com o serviço pelo SUS, mas estando em 
rede privada, dificulta uma clara organização em 
termos de regulação da assistência, para 
encaminhamento de pacientes aos serviços de saúde, 
pois a rede privada atua em níveis de cotas de 
atendimento. 

 
2.1. Período da Reforma do Estado e seus 

desdobramentos 
 
No inicio da década de 1980 o governo federal 

contribuía com altas parcelas para o orçamento da 
saúde pública. Mediante está década estar 
representando o inicio da instalação do SUS em todo 
o território nacional, e os estados e municípios, 
investiam minoritariamente. No ano de 1988, o 
governo federal inicia a descentralização do 
financiamento do SUS, repassando a maior parcela 
dos custos de manutenção do SUS aos estados, e 
estes aos municípios. E este movimento de repasse 
da responsabilidade financeira segue pelos anos 
subsequentes. 

Conforme Santos (2013) em 1999 o governo 
federal com taxas de juros estratosféricas, obriga os 
estados e municípios a limitarem gastos na área 
social, reservando pelo menos 13% dos orçamentos 
dos estados e municípios de maior porte para a 
renegociação de dívidas, e a seguir, com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, compelir os municípios a 
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limitar gastos com pessoal, substituindo-os por 
“terceiros”: cooperativas, ONG, OS, etc. 
Consequências desse desinvestimento sistemático, 
ao longo de anos na saúde, reflete na baixa 
quantidade de serviços ofertados a população. 
Comprometendo todos os níveis de atenção à saúde 
pública, em relação aos cumprimentos de seus 
objetivos de atendimento há população. 

Para Contreiras e Matta (2015) o movimento da 
Reforma do Estado repercutiu de forma importante 
nos sistemas de saúde – então pressionados pelo 
encarecimento da tecnologia médica e pelo enve-
lhecimento populacional. Esse conjunto de medidas 
presente na reforma do estado, acreditando-se 
possibilitar uma menor intervenção do estado nos 
setores essenciais, refletindo na abertura do setor 
público para a participação do setor privado, 
incentivada, entre outras coisas, pelas dificuldades 
de obtenção de tecnologias em saúde. 

Admite-se a presença de intersecções entre o 
setor privado e público na saúde, mesmo que se 
pensando no SUS de maneira paralela, mas esta 
afirmação se consolida com a realidade de um 
sistema de saúde público complexo e segmentado, 
com distintos padrões de acesso, qualidade e 
integralidade da atenção, reforçando as 
desigualdades na oferta de serviços à população e no 
acesso a esses serviços. 

Conforme Romano e Scatena (2014) fazem-se 
necessária a contratualização dos serviços de saúde, 
objetivando melhor resposta às necessidades e 
expectativas de saúde da população, mediante 
prestação de serviços efetiva e de qualidade. Para 
regulamentação da parceria, de modo que ambas as 
partes tenham ciência de seus deveres, para com a 
saúde da população, este contrato deverá ser 
firmado, contendo todos os objetivos que o setor 
público necessita que sejam cumpridos. 

Corroboram com esta posição os autores Silva, 
Barbosa e Hortale (2016) nesse cenário, vários 
municípios expandiram o acesso aos serviços de 
saúde por meio da parceria com as Organizações 
Sociais de Saúde (OSS), entidades do terceiro setor 
que prestam serviços mediante contratos de gestão 
realizados com a administração pública direta e que 
discriminam objetivos e metas a serem alcançados. 
Este modelo ocasionou a ampliação do poder 
decisório relacionado às finanças e a estrutura 
organizacional, relacionadas ao parceiro público, e 
ampliando o fortalecimento da participação da 
população no poder decisório das políticas públicas 
referentes à atuação da OSS. 

Segundo Santos (2015) É importante destacar 
que o prestador do serviço privado, em especial 
hospitais e laboratórios, na grande maioria das 
vezes, sempre contratualiza com o SUS ‘parte’ de 
seus serviços, coexistido no mesmo serviço, parcela 
de atendimento ao SUS, sujeita às suas diretrizes, e 

parcela sujeita aos regramentos do próprio prestador. 
Representando o sistema de saúde misto, em alguns 
casos, o setor privado atende as demandas do SUS 
por meio de contratos com números fixos de 
pacientes a serem atendidos por mês, este tipo de 
contrato caracteriza um convênio do setor público 
com o setor privado, suplementando os serviços de 
atendimento a saúde pública. 

 Para Sestelo, Souza e Bahia (2013) utilizam-se 
conceitos teóricos neoinstitucionalistas para 
argumentar sobre a persistência de políticas que 
favoreceram a segmentação do acesso à assistência 
pela capacidade de pagamento simultaneamente à 
definição constitucional de acesso universal por 
direito de cidadania. As políticas favorecedoras da 
segmentação do acesso à saúde são as políticas 
públicas que permitem a participação, de empresas 
privadas no setor. Deste modo a população necessita 
de laudos que justifiquem seu encaminhamento para 
o atendimento pelo SUS conveniado na rede 
privada, tornando o caminho assistencial burocrático 
e cansativo. 

Conforme Procopiuck (2013) a abordagem 
neoinstitucionalista considera-se que, por meio de 
organização e de institucionalização de regras, são 
estruturadas as relações. Compreendendo que há 
existência de regras auxiliariam nas estruturas das 
relações de trabalho, dentro das organizações. No 
caso desse trabalho, nos diversos setores que 
compões há saúde. 

A temática da mudança de postura do estado, 
deixando de regular totalmente o setor de saúde, 
passando para um papel de controle e avaliação das 
empresas privadas, que são contratadas para gerir o 
setor de saúde, vem ocorrendo no Brasil há 30 anos. 
Sendo aprimorado, em suas formas de contratação 
com o passar dos anos e com as experiências em 
todo o Brasil. Trata-se de uma pesquisa relevante 
para a melhor compreensão destes acontecimentos, e 
seus impactos na assistência a saúde pública.  
 
3. METODOLOGIA 

 
Realizou-se pesquisa como auxilio da 

internet, utilizando-se o buscador Google 
(www.google.com.br), selecionando o filtro de 
pesquisa “todas” e marcação de artigos publicados a 
partir de 2013, não sendo considerados para a 
elaboração deste texto, trabalhos anteriores a este 
ano. As palavras chaves utilizadas “parceria público 
privada na saúde”. Os textos que retornaram com 
este descritor, foram selecionados a partir de uma 
prévia leitura para verificação da sua relevância 
científica para compor este estudo.  

Pesquisaram-se previamente, através do 
descritor “legislação organização social”, as 
legislações retornadas devem ser, em estudos 
futuros, estudadas e levadas em consideração 
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conforme a relevância federal, estadual e municipal, 
pois se pretende informar quais as bases legais, 
formadas pelo governo federal para a entrada das 
organizações sociais nos estados brasileiros. 
 Neste trabalho, não realizaremos o estudo a 
fundo das legislações encontradas, referentes às 
parcerias público privadas e organizações sociais na 
saúde, tanto a nível federal, estadual ou municipal. 
Ressaltamos a importância da realização deste tipo 
de estudo para melhor compreensão de sua atuação 
dentro do setor público. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O breve levantamento teórico realizado nesse 
trabalho demonstrou-nos como os autores e 
pesquisadores, do campo da saúde coletiva têm 
compreendido o fenômeno da Reforma do Estado 
Brasileiro e suas consequências para à assistência a 
saúde pública, referindo-se em seus trabalhos as 
parcerias público privadas. 

Para Sestelo, Souza e Bahia (2013) a 
complexidade do campo relacional que constitui a 
articulação público/privada, nesse caso, reside na 
grande quantidade de atores e na multiplicidade de 
interesses envolvidos no financiamento e na 
alocação de recursos para a assistência à saúde. A 
complexidade destas parcerias sinaliza um campo 
rico de estudo e pesquisa, para compreensão de suas 
características de seu funcionamento. 

Sendo necessária analise aprofundada de seus 
processos e contratos, entre o público e o privado. 
Está parceria tem se tornado objeto de estudo com 
análises valorizadas dentro da saúde pública. O que 
se observou, trata-se de um almejo das empresas 
privadas trabalhando como gestoras de organizações 
de saúde pública possam melhorar o desempenho da 
assistência a população. 

Os trabalhos encontrados realizaram suas 
pesquisas em grandes capitais como Rio de Janeiro, 
São Paulo e Cuiabá, também se observou uma 
concentração das pesquisas na região Sudeste do 
Brasil. Sugerimos a importância de relatar este 
fenômeno no estado de Goiás e também em regiões 
periféricas, para podermos comparar as atuações das 
parcerias público privadas por diferentes regiões do 
país. 
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Resumo: O sistema prisional brasileiro enfrenta um momento de instabilidade funcional em decorrência de 

diversos problemas que vão desde a superlotação até a questão da dignidade da pessoa humana do reeducando, 

portanto é necessário discutir meios para sanar a problemática que afeta não somente a população carcerária, 

mas também a sociedade num todo. É nesse contexto que se propõe o presente trabalho, buscando na parceria 

público-privada (PPP) e o sistema prisional como medida de minimização do caos atual. Para isso, o presente 

estudo se propôs a realizar pesquisas bibliográficas, de caráter quantitativo, por meio do Google Acadêmico. 

Foram encontrados 30 trabalhos nacionais, utilizando como lapso temporal para a pesquisa do ano 2000 a 

2017, em que  fora feita uma revisão sobre a temática. Pode-se aferir que a PPP surgiu mundialmente nos 80, 

por conta de um período de recessão fiscal e, no Brasil, em que pese ao sistema prisional, o assunto é recente e 

ainda demanda muito estudo sobre os benefícios e legalidades da parceria. 

 

Palavras-chave: Sistema Prisional. Parceria Público-Privada. Infraestrutua.  

_______________________________________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça 

o Brasil possui atualmente uma população carcerária 

superior a 700.000 presos, contando aqueles que 

estão cumprindo pena e os que estão à espera de 

julgamento, os chamados presos provisórios. 

Os números acima apresentados resultam em um 

atual problema em que o país enfrenta em seus 

estabelecimentos penais, a superlotação. Com a 

demasiada demanda de vagas nos presídios e, tendo 

em vista que estes não possuem capacidade para 

albergar essa quantidade de reeducandos, o sistema 

carcerário brasileiro encontra-se a beira do caos.  

Com as superlotações os presos têm garantias 

retiradas, visto que permanecem em celas com 

número de reenducandos superior a capacidade 

física do espaço. Com isso, o índice de reincidência 

eleva, deixando de lado o caráter ressocializador que 

a sanção possui. 

Deve-se, portanto, levar em conta a garantia dos 

direitos que os presos possuem, previstas na 

legislação brasileira e, inclusive, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Esses direitos 

cingem em torno de que a pena deve ser cumprida 

de forma a propiciar ao preso sua reinserção na 

sociedade, atingindo, assim, um cumprimento 

efetivo da pena. 

Todavia, frente ao cenário caótico dos presídios, 

percebe-se que o Estado não vem financiando de 

modo devido sua obrigação para com o sistema 

prisional. O resultado desse serviço ineficaz prestado 

está clarividente no cenário prisional hodierno, em 

que a quantidade de presos supera a capacidade dos 

estabelecimentos prisionais e, a consequência disso, 

é a superlotação, a precariedade, o risco à fuga 

dentre outras questões. 

Desse modo, uma vez ineficaz a gestão do 

Estado, é necessário buscar meios para minimizar os 

problemas, pois a situação não afeta somente os 

reenducandos que estão no sistema prisional, mas 

toda a sociedade que, por tabela, sofre com a falta de 

um sistema prisional que venha a dirimir a 

incidência de novos crimes.  

Outrossim, quanto mais superlotada as prisões, 

menor a possibilidade de controle dentro delas, 

aumentando, também, o índice de crimes cometidos 

de dentro dos estabelecimentos. A despeito disso, 

tem-se o grande aumento de golpes aplicados por 

reeducandos, posto que a vigilância para entrada de 

aparelhos celulares também sofre com o descontrole 

como um todo do sistema. 

Nesse contexto, surge à possibilidade da 

parceria entre os Estados e as empresas privadas, 

estas como uma “longa manus” de um governo que 

não consegue gerir adequadamente o sistema. 

É nesse afã que o presente trabalho se desdobra, 

com fins de analisar o quanto a parceria público-

privada pode beneficiar o sistema prisional 

brasileiro, enquanto alternativa aos atuais problemas 

vivenciados. Sendo o escopo deste trabalho realizar 

um levantamento da produção científica referente ao 
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tema: a parceria público-privada (PPP) no sistema 

prisional.  

A parceria público-privada surge a partir dos 

anos 80, período em que vários países começaram a 

enfrentar um controle dos gastos públicos, os 

motivos variam de país para país, seja porque 

ocorrera aumento com gastos sociais e previdência, 

seja por almejar uma disciplina fiscal (BRITO E 

SILVEIRA, 2005). Cunha (2013), por sua vez, 

assevera que o período de arrocho fiscal que muitos 

países estavam enfrentando impedia o investimento 

de recursos públicos em infraestruturas, necessárias 

para favorecer um ritmo de avanço econômico.  

Nesse contexto, segundo a autora: “as políticas 

de desestatização surgem nesse contexto como 

forma de atrair o investimento da iniciativa privada 

em infraestrutura” (CUNHA, 2013, p. 21). É nesse 

caminhar que se começou a discutir a possibilidade 

de se unir o momento de instabilidade com uma 

provável melhora ao se investir dinheiro privado na 

esfera pública. 

Alguns países, conquanto, ao submergir na ideia 

de parceria público-privada (PPP) acabaram 

resultando aos cofres públicos dívidas aviltantes, 

como no caso de Portugal que, hodiernamente, 

enfrente problemas financeiros para conseguir arcar 

para com os contratos de rodovias em pedágio-

sombra (BRITO E SILVEIRA, 2005). 

Ainda para os autores susomencionados, a PPP 

não se apresenta como uma solução definitiva a 

restrição fiscal ao financiamento de investimentos 

públicos, pois se vista dessa forma seria uma visão 

errônea. Para eles, quando má concebida a parceria, 

pode ocorrer uma demasiada crise fiscal, 

principalmente no tocante à administração. Por esse 

motivo, definem que a PPP deve estar vinculada ao 

motivo de eficiência e não a ideia de salvadora do 

problema de financiamento. 

Por outro lado “alguns países podem servir de 

referência como, o Reino Unido, a Irlanda e a França 

que, apesar de seus modelos de intervenção com 

abordagens diferentes, efetuaram mudanças, 

consolidaram padrões e quebraram paradigmas” 

(SAVI E SAVI, 2006, p. 02). Estes buscaram na PPP 

como uma forma de fomentar o crescimento, tanto 

que os resultados conquistados têm apresentado 

índices satisfatórios. 

A partir dessa premissa, no Brasil, no ano de 

1990 surgiram as propostas de desestatização, que 

segundo Cunha (2013, p. 22): “dentre as quais se 

destacam as concessões de atividades 

desempenhadas pelo Poder Público à iniciativa 

privada”. Assim o Poder Público ficaria apenas com 

o papel de fiscalizar dos resultados obtidos pela 

iniciativa privada, diminuindo, como consequência, 

o excesso de carga que decai ao Poder Público. 

Dessa forma, é que surge a possibilidade de usar 

a PPP no sistema prisional no Brasil que, muito 

embora não seja um país com tradição no uso deste 

modelo, há países que possuem ampla experiência 

na área, como por exemplo, os Estados Unidos das 

Américas, a Inglaterra, a Austrália e Portugal etc 

(CUNHA, 2013). 

A lei que regulamenta a PPP é a Lei nº 11.079 

de 2.004, e: 

 
[...] “define parceria público-privada como um 

contrato de prestação de serviços, sendo vedada a 
celebração de contratos que tenham por objetivo único 

o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos ou 

execução de obra pública” (BRITO E SILVEIRA, 

2005, p. 13). 

 

Em que pese a PPP no sistema prisional, tem-se 

segundo Santana (2011, p. 01) que cabe a 

administração privada no que pese a operabilidade 

da prisão: 

 
a) Vigilância interna, rotina e disciplina (incluindo a 

avaliação do comportamento de cada preso);  

b) Assistência jurídica, médica, odontológica, 

religiosa, educacional, social e ao trabalho;  
c) Formação e treinamento de agentes penitenciários;  

d) Fornecimento de alimentação, uniformes e 

necessidades materiais básicas (de higiene e 

acomodação).  
Já para a administração pública, além de fiscalizar 

caberá: 

a) Autorizar transferências e transportar de presos para 

dentro e para fora do estabelecimento penal;  
b) Escolta em saídas eventuais dos presos (ex.: 

audiências);  

c) Segurança externa do estabelecimento penal;  

d) Manutenção de agentes públicos, em número que 

não é previamente definido, dentro do estabelecimento 

penal. 

 

É sabido que o sistema prisional brasileiro 

encontra-se à beira do caos e, como dito, uma vez 

imperada a ineficácia estatal, surge a PPP para fins 

de se garantir uma melhor prestação dos serviços. 

Assim, em 1992, o Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária (CNPCP), órgão do 

Ministério da Justiça, recomendou a inserção da PPP 

nas prisões existentes no Brasil (MOURA, 2011). 

Com a proposta, geraram-se especulações se o 

Estado ou a União poderia outorgar a função a 

outrem. Moura (2011) assegura que em 2002, no 

Ceará, o governo inaugurou a Penitenciária 

Industrial Regional de Sobral e o Instituto Presídio 

Professor Olavo Oliveira II, no modelo PPP, 

todavia, o juiz Marcus Vinícius Parente Rebouças, 

da 3ª Vara Federal, em 19 de julho de 2007, 

determinou a suspensão do contrato pactuado o 

Estado e a Companhia Nacional de Administração 

Prisional Ltda. (CONAP), a alegação seria de que a 

função é típica do Estado.  
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Cunha (2013), alega que os que são contra a 

PPP no sistema prisional argumenta que a parceria 

poderia ser uma forma de pro-encarceramento, uma 

vez que quanto mais reeducandos maior seria o lucro 

da empresa, por isso a autora pondera a necessidade 

de se estabelecer indicadores de desempenho quando 

da pactuação do contrato. Já os que defendem a 

parceria, alegam que se utilizar como indicador de 

desempenho os números de ressocialização, isto é, 

quanto mais reeducando ressocializado maior seria o 

ganho da empresa, a PPP seria o modelo de gestão 

ideal. 

Como exemplo de modelo já existente no Brasil, 

a autora cita o contrato de PPP com o “complexo 

penal de Ribeirão das Neves/MG”, que estabelece 

uma espécie de prêmio ao estabelecimento, por meio 

de remuneração adicional, quando há incentivo de 

estudo e trabalho. 

Partindo do pressuposto da atual situação do 

sistema carcerário que fere normas nacionais e 

internacionais no que pese ao trato deferido ao 

reeducando, mister ressaltar que a PPP surge num 

contexto de possibilidade de mudança frente a um 

sistema que se encontra falido. 

As garantias constitucionalmente previstas aos 

presos são diariamente violadas, portanto:  

 
O objetivo dessa maximização de eficiência, no caso 

específico de uma PPP prisional é garantir a 

efetividade dos direitos dos presos previstos em nosso 

ordenamento jurídico por meio do menor valor 
despendido pela Administração Pública (CUNHA, 

2013, p. 27). 

 

Há, à vista disso, uma necessidade iminente de 

se discutir as vantagens que a PPP traz ao sistema 

prisional, pois, sem sombra de dúvidas, se o 

estabelecimento for gerido pela iniciativa privada, 

ficará muito mais fácil administrar as compras e o 

pessoal, por exemplo, uma vez que dispensaria a 

licitação no caso da compra e o processo de 

demissão em caso de funcionário displicente é mais 

célere para a empresa privada que para o Estado, em 

que o servidor gozará de estabilidade. 

Deste modo, é de suma importância 

compreender o modo como a produção sobre o tema 

se organiza. Utilizando a bibliometria que é uma 

metodologia investigativa que permite compreender 

a produção nesse sentido. 

Nesse sentido, para Guedes e Borschiver (2005, 

p.02 ) bibliometria é “um conjunto de leis e 

princípios empíricos que contribuem para 

estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da 

Informação.”  
Os autores consideram que a bibliometria:  

 
[...]contribui para tomadas de decisão na gestão da 

informação e do conhecimento, uma vez que auxilia 

na organização e sistematização de informações 

científicas e tecnológicas(GUEDES E BORSCHIVER, 

2005, p. 15). 

 

Araújo (2006), por sua vez, vem acrescentar que 

essa modalidade de pesquisa ficou conhecida como 

“bibliografia estatística”, sendo que o uso de 

métodos quantitativos para a pesquisa objetiva de 

produção científica é o escopo da bibliometria. 

Nesse aspecto é que impera a importância de se 

utilizar esse método de pesquisa para tratar da 

temática aqui pretendida, uma vez que se permite 

conhecer as produções já elaboradas e, sobretudo, 

por ser uma PPP que gera polêmica, analisar os 

pontos com base nos trabalhos já existentes.  

 

2 . METODOLOGIA 

 

Com o fito de obter qualidade no arcabouço 

teórico, buscamos trabalhos (artigos, periódicos, 

dissertações) já elaborados em que trataram da 

temática da parceria público-privada no sistema 

prisional. Sendo assim, para o desenvolvimento da 

pesquisa fora utilizado o método bibliométrico, no 

qual será realizamos uma revisão bibliográfica do 

tema proposto, sistematizando e discriminando todo 

o material que se enquadrava no descritor. 

Dentre esses materiais, foram selecionados 

apenas trabalhos nacionais, além de excluir aqueles 

que não tratavam da parceria público-privada no 

sistema prisional. Para isso, construímos uma ficha 

de controle com objetivo de catalogar informações 

acerca de cada artigo encontrado. Nela, apontamos o 

título, resumo, autor (es), ano de publicação e revista 

na qual o trabalho foi submetido. 

Para levantamento dos artigos, utilizamos o 

seguinte descritor: “parceria público-privada no 

sistema prisional”. A escolha deste descritor se deu 

pela necessidade de investigação acerca da produção 

de artigos bibliométricos que tratam do tema.  

A pesquisa foi realizada por meio da plataforma 

“Google Acadêmico”, foram encontrados 30 

pertinentes à pesquisa. O lapso temporal escolhido 

foi trabalhos publicados do ano 2.000 até o presente 

ano.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Da revisão de literatura sobre o descritor 

relacionado à temática parceria público-privada 

(PPP) no sistema prisional, foram encontrados os 

dados expostos a seguir. A Figura 1 apresenta um 

panorama de frequência de publicações no decorrer 

dos anos compreendendo o ano mais antigo em que 

se encontrou um artigo (2004) e o mais recente 

(2017). Percebe-se por meio dela que o ano de maior 

quantidade de produção ocorreu em 2016, resultando 

em 10 artigos encontrados, ficando o ano de 2015 

com o segundo de maior publicação referente ao 
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tema, resultando em 6 artigos. Do ano 2000 a 2003 

não teve publicação encontrada, sendo que no ano 

seguinte (2004) um artigo fora publicado e, após 

dois anos, outro artigo fora publicado (2007), 

abrindo novamente uma recessão de dois anos, 

voltando a ter publicação do ano de 2010 até o 

presente. 

 

Figura 1. Frequência acumulada por ano. 

 

 
 

Org. Matheus Santos Medeiros (2017). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Sendo assim, necessário aprofundar mais a 

respeito do assunto, tendo em vista não termos, 

ainda, muitos modelos práticos das PPP’s nos 

sistemas prisionais, todavia, pelos argumentos aqui 

já estabelecidos, vemos a necessidade de investigar 

melhor tal possibilidade, por ocasião do crescente 

aumento do caos nos estabelecimentos prisionais. 
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Resumo: Neste texto apresentamos os resultados da segunda etapa da pesquisa intitulada “Pensando a devoção 

a Santa Clara de Assis no Brasil: proposta de uma revisão crítica da literatura acadêmica”. O objetivo geral 

da pesquisa, desenvolvida em duas etapas, foi analisar a produção acadêmica brasileira sobre Santa Clara de 

Assis. Na primeira etapa (2015-2016), foi feito o levantamento da produção acadêmica brasileira sobre a vida 

e os escritos da Santa, bem como a análise de parte desta, em particular, aqueles estudos que utilizavam as 

categorias de análise gênero e/ou santidade. Na segunda etapa (2016-2017), objeto do presente texto, o objetivo 

foi apresentar a produção brasileira e portuguesa que trata a Ordem das Irmãs Clarissas. Nesta segunda etapa 

utilizamos a categoria letramento como eixo norteador da análise. Tal opção deu-se em função da ênfase dada 

pela bibliografia analisada na etapa anterior ao fato de Clara ser uma mulher letrada e isso ter sido um elemento 

de empoderamento da mesma em um espaço marcadamente masculino. O levantamento do corpus analisado 

deu-se, como na etapa anterior, em bases de dados disponíveis na internet. Trabalhamos com teses, dissertações, 

artigos publicados em periódicos científicos e anais de eventos. A bibliografia analisada aponta para a 

permanência da importância do letramento nos conventos clarianos, que serviu dentre outros para a 

hierarquização de poderes e lugares sociais no interior dos mesmos.  

 

Palavras-chave: Irmãs Clarissas. Portugal. Brasil. Historiografia.  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O presente texto tem como objetivo apresentar os 

resultados da segunda etapa da pesquisa intitulada 

“Pensando a devoção a Santa Clara de Assis no 

Brasil: proposta de uma revisão crítica da literatura 

acadêmica”. Assim como na primeira etapa 

(BASTOS; FREITAS, 2016) foi necessário fazer 

alguns ajustes nos objetivos da pesquisa, dadas as 

dificuldades encontradas na execução da mesma. Em 

particular ressaltamos as dificuldades metodológicas 

que envolvem a produção de uma revisão 

bibliográfica. Logo, o objetivo aqui será apresentar a 

produção acadêmica brasileira e portuguesa que trata 

a Ordem das Irmãs Clarissas, respectivamente, no 

Brasil e em Portugal. 

Na etapa anterior da pesquisa, desenvolvida entre 

agosto de 2015 e julho de 2016, focamos nossa 

atenção na produção acadêmica brasileira que tratava 

a vida e escritos de Clara de Assis, especificamente 

                                                           
 A presente pesquisa está vinculada ao projeto A Construção da Imagem dos Santos - A hagiografia mediante 

do século XIII e começo do XIV, que integra as ações do Acordo de Cooperação Interuniversitária Internacional 

celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a Università de Studi di Milano/Itália. 

naqueles estudos que fizeram uso das categorias de 

análise gênero e santidade. 

É importante dizer que essa produção não irá 

negar as relações sociais, religiosas e de gênero entre 

Clara e Francisco, entretanto, irá centrar a análise em 

aspectos do protagonismo de Clara no contexto social 

e religioso de seu tempo. Dentre estes aspectos o mais 

ressaltado foi o fato de Clara de Assis ter sido uma 

mulher letrada, que redigiu regras para a ordem que 

fundou, bem como deixou para a posteridade cartas e 

outros escritos.  

Este aspecto da vida de Clara também tem sido 

ressaltado no que tange aos estudos da Ordem das 

Clarissas e será objeto de reflexão no presente texto, 

que toma a categoria letramento como norteadora 

para compreender a expansão da Ordem das 

Clarissas, em Portugal e no Brasil. A bibliografia 

selecionada também discute o contexto histórico da 

criação dos conventos clarianos e como funcionava a 

dinâmica do dia a dia dentro desses espaços.  
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2. METODOLOGIA  
 

Do ponto de vista teórico-metodológico tomamos 

de empréstimo dos estudos da linguagem a definição 

da categoria letramento, que é entendida neste texto 

como:  

[...] todos os possíveis aspectos de 

envolvimento social e individual com 

as práticas de leitura e de escrita, cujos 

textos são produzidos numa língua 

escrita, cujo sistema é o alfabético 

(MARINHO, CARVALHO, 2010, p. 

75).  

 

Ou seja, por letramento entendemos algo mais 

que a decodificação dos símbolos alfabéticos, mas, e 

principalmente, hábitos de leitura e escrita. Por fim, o 

levantamento do corpus analisado deu-se, como na 

etapa anterior, em bases de dados disponíveis na 

internet. Trabalhamos com teses, dissertações, artigos 

publicados em periódicos científicos e anais de 

eventos.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Letramento 

 

A historiografia sobre a vida e os escritos de 

Clara de Assis dá conta de que ela foi alfabetizada 

ainda jovem por sua mãe e que cultivou certo 

letramento. Esse letramento, que é tido pela 

historiografia como definidor do comportamento de 

Clara, está presente por toda sua vida visto que 

escrevera sua própria Regra e mantinha 

correspondências com Cardeal Hugolino por muito 

tempo, até o mesmo tornar-se o Papa Gregório IX e 

também com o Papa Inocêncio IV, sucessor de 

Gregório IX. Levando consigo a importância da 

alfabetização e do letramento também para a vida na 

ordem que fundou, assim no mosteiro a dinâmica do 

cotidiano era também definida por quem possuía 

maior letramento e quem não. Lage (2013), em seu 

artigo Letramento Religioso e Cultura Escrita: As 

Clarissas em Portugal e no Brasil (Séc. XVIII), afirma 

que no caso das irmãs clarissas, considerava-se que, 

quanto maior o letramento voltado para o 

conhecimento religioso, maior seria a aproximação 

com Deus (LAGE, 2013).  

Este letramento que possuía Clara e outras irmãs, 

por vezes é tratado pela historiografia, principalmente 

a religiosa, como virtude de sua santidade, e também 

um dos instrumentos utilizados em busca da perfeição 

para com Deus. Porém, concordando com Lage 

(2013), podemos perceber que vai muito além da 

santidade, pois possuir a escrita e a leitura não só da 

língua de onde fora nascida, mas, principalmente, a 

escrita e a leitura do latim, que era uma língua 

fundamental para a Igreja Católica de sua época, é 

uma forma de empoderamento.  

 

3.2 Ordem das Clarissas em Portugal 

 

Em nossa pesquisa apontamos inúmeras vezes 

como Clara de Assis foi uma figura forte na Igreja 

Católica e que muito contribuiu para a cultura 

religiosa de seu tempo, sendo a primeira mulher a 

fundar sua própria Ordem, a Ordem das Clarissas. 

Mas Clara não só influenciou seu século como 

também os séculos seguintes, e não demorou para 

que, sendo transformada em modelo de santidade 

feminina, seu legado se espalhasse além da Itália e 

logo surgissem conventos clarianos em outros países. 

Clara de Assis faleceu em 1253 e foi canonizada em 

1255 pelo Papa Alexandre IV, levando apenas dois 

anos para que isso ocorresse, um tempo muito rápido 

para o período. Foi pouco tempo após sua morte que 

seu legado se espalhou e na Península Ibérica 

começaram a ser construídos esses conventos. Na 

Espanha chegaram inúmeros conventos clarianos, e 

em Portugal não foi diferente. Na busca bibliográfica 

encontramos apenas uma historiadora que pesquisa a 

Ordem de Santa Clara em Portugal, Andrade (1999, 

2011 e 2015), e que se dedica a inserção da Ordem de 

Santa Clara em Portugal nos séculos XIII e XIV. 

Esse levantamento nos mostra, como encontrado 

na primeira etapa da pesquisa, que são estudos 

recentes, realizados por mulheres e concentrados em 

uma pesquisadora principal, no caso, Maria Filomena 

Andrade, que trabalha a inserção das clarissas em 

terras lusitanas e como foi apropriado, junto com os 

conventos, o modelo de santidade feminino pelas 

mulheres portuguesas, além de também discutir o 

função social das mulheres portuguesas do século 

XIII ao XIV.   

No artigo As Clarissas em Portugal – Dimensões 

Regionais de uma Corrente de Espiritualidade 

Européia (Sécs. XIII e XIV), a autora inicia falando 

sobre o papel social da mulher naquele contexto, que 

é o mundo medieval dos séculos XIII e XIV. O papel 

da mulher era a de filha, depois de esposa dedicada ao 

marido e também dedicada ao lar e aos filhos, 

cuidando da casa, sempre com docilidade. Ela 

também fala que o mundo medieval é cercado de 

mistérios e contradições, e falar sobre as mulheres 

daquele tempo requer cuidados pois a documentação 

que temos sobre foi escrita por homens.  

O artigo em questão se encaixa nas categorias 

gênero e santidade, pois fala sobre os papéis das 

mulheres nessa sociedade do século XIII e XIV, e 

também dentro dos conventos clarianos em Portugal. 

Conta do dia a dia e também suas funções dentro da 

instituição religiosa, como a busca pela santidade.  

A expansão da Ordem das Clarissas para Portugal 

se deu, de acordo com a autora, ainda no século XIII, 

cinco anos depois da morte de Clara de Assis. O 
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primeiro convento fundado em Portugal foi em 

Lamego, em 1258 e logo foi transferido para 

Santarém, nos anos seguintes foram fundados mais 

conventos. Para Andrade, as mudanças de cidades 

que alguns conventos sofreram foram causadas por 

alguns fatores, sendo eles: líderes religiosos, como o 

Papa e bispos locais decidiram que seria melhor para 

as irmãs que elas ficassem em cidades mais habitadas, 

pois viviam de doações e também enclausuradas, 

sendo assim, teriam mais assistência dos frades. 

Outro fator é que em algumas regiões não haviam 

mosteiros franciscanos, sendo assim, por vezes, muito 

difícil um franciscano chegar até as cidades das 

freiras. A autora traz também que os conventos 

criados em Portugal, em sua maioria, foram 

edificados às custas dos habitantes portugueses, seja 

por meio de impostos ou então, financiados por 

alguém influente na região. 

Andrade (1999) conclui seu trabalho contando 

que as motivações das mulheres em seguir a vida 

religiosa eram variadas: buscavam por seguir uma 

vida santa e muitas outras, buscavam independência 

da figura masculina, seja dos pais ou dos futuros 

maridos, vivendo então em reclusão do mundo. 

Vivendo a Regra de Santa Clara ou então do Papa 

Urbano e em comunidade com outras mulheres, elas 

se veem donas de si e donas de sua própria 

religiosidade, o que nos mostra então que dentro dos 

conventos clarianos, de São Damião a Portugal, há 

um empoderamento da mulher religiosa, onde ela se 

sente dona de si pra exercer sua fé. 

 

3.3 Ordem das Clarissas no Brasil 

  

Comparada à Portugal a expansão da Ordem das 

Clarissas no Brasil foi morosa, levando mais tempo 

para chegar a estas terras. Chegaram então na Bahia 

as quatro irmãs clarissas, vindas de Évora (Portugal), 

para o futuro convento clariano, o Convento de Nossa 

Senhora do Desterro, que foi fundado em 1667, em 

Salvador.  

O Brasil, na época sob dominação portuguesa, 

não havia recebido ainda conventos femininos e, 

segundo a historiografia, por pressão dos moradores 

de Salvador, principalmente dos senhores de 

engenho, foi fundado o Convento de Santa Clara do 

Desterro. Quando as moças, geralmente filhas de 

homens ricos, queriam seguir a vida religiosa, seus 

pais as mandavam para Portugal, por falta de 

conventos na América Portuguesa 

O local da edificação do Convento de Santa Clara 

do Desterro abrigava uma pequena igreja e também o 

Hospício do Desterro, que naquele momento, não 

estava mais em funcionamento. O convento 

funcionou então de 1677 a 1855, quando o Ministério 

da Justiça fechou todas casas religiosas no Brasil a 

mando de Portugal. Voltando a ter um novo convento 

clariano apenas em 1928, com a chegada ao Brasil de 

oito irmãs clarissas, vindas da Alemanha.  

O pedido oficial para a fundação do primeiro 

mosteiro foi feito em 1664 à Coroa Portuguesa e logo 

as irmãs clarissas, vindas de Évora, chegaram a 

Colônia. Valim (2012) em seu estudo sobre a 

Conjuração Baiana traz importantes relatos sobre o 

funcionamento do Convento de Santa Clara do 

Desterro e as relações que o convento estabeleceu 

com a sociedade, principalmente com os senhores de 

engenho. É sabido que as irmãs do véu preto são 

superiores às irmãs do véu branco, pois dentro do 

convento há uma hierarquia. 

Esses ricos senhores da região ofereciam dotes 

assim que suas filhas ingressavam na vida religiosa. 

Podemos fazer um paralelo, entre Clara de Assis e a 

formação da ordem no Brasil (NASCIMENTO, 1994; 

VALIM, 2012), como por exemplo, o fato de Clara 

ter que fugir de casa para seguir os passos do Cristo 

pobre, sua família, que era nobre, não se mostrou 

satisfeita com a escolha da jovem que, deixara sua 

linhagem nobre para então caminhar uma vida de 

pobreza. Não que as irmãs do Convento de Santa 

Clara do Desterro não fizesse o mesmo voto de 

pobreza e vivesse como Clara e suas irmãs 

contemporâneas viveram, no entanto, essas jovens já 

entravam com posições de destaque no convento por 

meio de sua alta condição social. Valim (2012) 

também afirma que o Convento acumulava certo 

capital com os dotes das jovens que se ingressavam e 

que esse capital era redirecionado a créditos 

concedidos com juros a senhores ricos da região. Sem 

muita dificuldade esses senhores conseguiam tomar 

emprestado quantias com juros -sendo esses juros 

bem baixos- com a administração do Convento que 

nem sempre conseguia receber de volta o pagamento. 

A instituição religiosa então passou a ser a segunda 

maior emprestadora de crédito da região. 

Percebemos então que o Convento situado em 

Salvador era muito mais que uma instituição 

religiosa, mas também estava presente na dinâmica da 

sociedade, estabelecendo relações econômicas com 

os senhores mais ricos dali. Há relatos também da 

existência de escravos dentro do Convento, sendo o 

número de escravos maior que as de religiosas, 

estimando um número de duzentos empregados para 

sessenta e três irmãs. Quem fez esse relato foi D. 

Antônio Côrrea, que denominou o ato de ter escravos 

dentro da clausura como "abominável" e também 

proibido pelo Papa (VALIM, 2012).  

Como foi dito anteriormente, o Convento de 

Santa Clara do Desterro foi fechado em dezenove de 

maio de 1855, por pedido do Ministério da Justiça, 

que também fechou todas as casas religiosas no 

Brasil. Foi em 1928 que oito irmãs clarissas vieram 

da Alemanha e fundaram o Convento de Nossa 

Senhora dos Anjos, no Rio de Janeiro. Atualmente 

consta que existem vinte mil clarissas ao redor do 
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mundo, espalhadas em 986 mosteiros. No Brasil 

existem dezoito mosteiros clarianos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As regiões analisadas sentiam uma ausência de 

religiosidade e símbolos religiosos no dia a dia de 

suas cidades e para esses, a chegada das clarissas e 

dos conventos fora significado de fé, além de 

também, uma forma das próprias moças da região 

seguirem um caminho de santidade. Com essa 

análise, podemos perceber as funções sociais que as 

mulheres possuíam nessas épocas, se antes dos 

conventos e da expansão da religiosidade da Segunda 

Ordem Franciscana, a Ordem das Clarissas o destino 

das mulheres eram o de se casarem, serem esposas, 

mães e donas de seus lares, a perspectiva mudou e 

agora elas podiam seguir a religiosidade como forma 

de buscar certa autonomia e independência dentro dos 

conventos e essa discussão se encaixa perfeitamente 

na categoria Gênero. Mas também vimos com a obra 

que fala do Mosteiro de São Damião de Porto Alegre 

que se em algumas regiões os costumes e os passos 

de Clara de Assis não estavam sendo seguidos 

conforme ela escrevera em sua Regra é porque esses 

conventos possuíam muitas influências externas, 

como por exemplo das famílias ricas das freiras e que 

no mosteiro de Porto Alegre ocorreu totalmente o 

contrário, as irmãs tinham o desejo de seguirem os 

passos de Clara de Assis pois só assim buscariam de 

forma legítima a santidade e essa análise se encaixa 

perfeitamente na categoria Santidade.  

Foi possível perceber também que Clara de Assis 

valorizava o letramento e acreditava que era uma 

forma de se encontrar com o divino, a categoria 

Letramento se encaixa nas outras duas categorias que 

também estudamos pois as irmãs acreditavam que o 

letramento, saber ler e rezar em latim era uma forma 

de ficar mais próxima do divino, e isso se encaixa na 

busca pela fé, logo está dentro de Santidade, porém 

foi com esse letramento que foi possível para Clara de 

Assis estabelecer relações com os líderes religiosos 

afim de que conseguisse seguir vivendo de acordo 

com seus ideais, saber ler, escrever e rezar em latim 

possibilitou uma forma de empoderamento para ela e 

algumas das irmãs.  

Ao concluirmos a pesquisa temos clareza de que 

alguns dos objetivos iniciais não foram cumpridos em 

virtude da inexistência de bibliografia disponível, 

dentre eles não foi possível pesquisar como a tradição 

popular portuguesa de devoção a Santa Clara foi 

apropriada no Brasil a partir do século XVII, que era 

um dos nossos objetivos. Isso nos mostra que os 

assuntos sobre esse tema podem gerar ainda muitas 

pesquisas e continuar contribuindo para os estudos 

hagiográficos e da vida das mulheres religiosas.  
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Resumo: O estudo sobre finanças e o mercado financeiro em si pode ser tratado como um dos temas mais 

relevantes para a formação acadêmica de um administrador. Com o avanço do mundo tecnológico, cada vez mais 

novas opções de aplicativos, simuladores e afins surgem para facilitar o ensino prático da atuação no mercado 

financeiro. Um exemplo de simulador que já é utilizado como metodologia prática de ensino é o FOLHAINVEST, 

que simula o mercado de capitais com boas funcionalidades e muitas caraterísticas semelhantes às da bolsa de 

valores real. Porém, qual a real relevância do referido simulador como metodologia de ensino da disciplina de 

Mercado Financeiro? Com o presente artigo, busca-se analisar a percepção, a avaliação e o conhecimento 

conquistado dos alunos sobre o ambiente do mercado de ações através da utilização do simulador 

FOLHAINVEST, e consequentemente, verificar sua aplicabilidade como metodologia de ensino. Para isso, foram 

aplicados questionários com 16 perguntas aos alunos da disciplina Mercado Financeiro do Curso de 

Administração da UFG – Regional Catalão, com questões específicas para: verificar o nível de esforço aplicado 

pelos alunos no simulador; verificar a média de desempenho dos alunos no referido simulador; verificar a 

avaliação dos alunos a respeito da interface do site FOLHAINVEST; e, verificar a percepção de aptidão para 

atuar no mercado de capitais após a utilização do simulador. Como resultado, apesar dos alunos não se 

considerarem aptos a trabalhar no mercado de ações após a utilização do simulador, os mesmos consideram a 

metodologia útil para o aprendizado. 

 

Palavras-chave: metodologia, ensino, simulador, mercado financeiro.    

 
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA  

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O ensino de finanças pode ser tratado como um 

dos temas mais relevantes para a formação 

acadêmica de um administrador. De acordo com 

Gitman (2010), as finanças estão relacionadas ao 

processo, às instituições e aos instrumentos 

envolvidos na transferência de recursos financeiros 

entre pessoas, empresas e governo. Parte de sua 

relevância se deve ao fato do conteúdo estudado, em 

sua grande maioria, poder ser aplicado na vida dos 

estudantes, englobando uma gama de situações 

durante o próprio dia-a-dia do acadêmico. Sendo 

assim, um enorme desafio que as universidades 

federais e também particulares enfrentam é definir a 

ementa disciplinar e o conteúdo programático das 

disciplinas. A definição do que será estudado 

durante a graduação deve ser tratada com seriedade 

e não pode ser negligenciada, para evitar prejuízos 

futuros. O comitê organizador define o conteúdo que 

obrigatoriamente deve ser abordado de acordo com 

seu entendimento, e cabe então aos professores levar 

esse conteúdo aos alunos. 

Os professores, a partir daí, utilizam as 

metodologias que julgam adequadas para lecionar o 

conteúdo pré-determinado aos alunos. Na maioria 

das vezes, há a utilização de métodos 

predominantemente teóricos, aumentando assim 

gradualmente o conhecimento dos alunos. Porém, as 

aulas práticas também são necessárias, pois 

permitem maior proximidade do estudante com a 

realidade que eles irão enfrentar em seus futuros 

cargos no mercado. Com o avanço do mundo 

tecnológico, cada vez mais novas opções de 

aplicativos, simuladores e afins surgem para facilitar 

o ensino prático da atuação no mercado financeiro.  

Um exemplo de simulador que já é utilizado 

como metodologia de ensino da disciplina de 

Mercado Financeiro da UFG – Regional Catalão é o 

FOLHAINVEST, que simula o mercado de capitais 

com boas funcionalidades e muitas caraterísticas 

semelhantes às da bolsa de valores real. Partindo 

desse ponto, surge o seguinte questionamento: qual 

a relevância do simulador FOLHAINVEST como 

metodologia de ensino da disciplina de Mercado 

Financeiro? Como os alunos percebem a utilização 

do mesmo? Há melhora no seu aprendizado? Com 

base nos problemas apresentados, o principal 

objetivo desse artigo é analisar a percepção, a 

avaliação e o conhecimento conquistado dos alunos 

sobre o ambiente do mercado de ações através da 

utilização do simulador FOLHAINVEST, e 

consequentemente, verificar sua aplicabilidade 

como metodologia de ensino. Além disso, busca-se 

também: verificar o nível de esforço aplicado pelos 

alunos no simulador; verificar a média de 

desempenho dos alunos no referido simulador; 

verificar a avaliação dos alunos a respeito da 
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interface do site FOLHAINVEST; verificar a 

percepção de aptidão para atuar no mercado de 

capitais após a utilização do simulador; e, contribuir 

para o meio científico através da publicação do 

presente trabalho, ilustrando e analisando os 

resultados. 

 

2. METODOLOGIA  
 

A pesquisa é um procedimento com caráter 

controlado e sistemático, que possibilita descobrir 

novos fatos, relações e dados em qualquer campo do 

conhecimento. A pesquisa científica pode ser 

caracterizada como um conjunto de atividades 

orientadas para a busca de um determinado 

conhecimento. Ressalta-se assim, portanto, a 

importância da organização e sistematização da 

pesquisa para seu sucesso, seguindo um 

planejamento detalhado e previamente determinado 

pelo pesquisador, que definirá se os rumos da 

investigação serão positivos ou negativos. A 

presente pesquisa tem abordagem quantitativa, se 

preocupando com a mensuração dos dados (GIL, 

1999).  

A coleta de dados compreendeu o período entre 

10 de agosto e 18 de agosto de 2017, sendo realizada 

em conjunto por quatro acadêmicos do Curso de 

Bacharelado em Administração da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Catalão, através da 

aplicação de um questionário geral. O questionário 

foi criado a partir de questões formuladas pelos 

referidos acadêmicos. Os questionários foram 

aplicados via Internet, através de arquivos criados na 

plataforma “Google Forms” e encaminhados a todos 

os alunos da turma 2017/2 de Mercado Financeiro da 

UFG - RC via e-mail, e também pessoalmente, com 

a aplicação em sala de aula . 

O questionário, segundo Gil (1999), pode ser 

definido como a técnica de investigação composta 

por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc. A utilização 

da técnica de aplicação de questionários na 

investigação científica de cunho teórico-empírico 

permite levantar a opinião e percepção do alvo de 

pesquisa, subsidiando assim a elucidação de uma 

ocorrência para análise. Gil (1999) ainda ressalta que 

os questionários constituem o meio mais rápido e 

barato de obter informações, além de não exigir 

treinamento pessoal e garantir o anonimato. Assim, 

na contemporaneidade, é uma das técnicas mais 

adequadas e palpáveis para pesquisas de opinião 

realizadas por alunos no ensino superior, um dos 

motivos para sua utilização no presente estudo. 

O questionário aplicado para a realização deste 

trabalho é anônimo para preservar a privacidade do 

entrevistado e composto por 16 questões, onde 13 

são questões fechadas com alternativas específicas e 

03 são abertas, sem limitação de possibilidades de 

respostas. A questão inicial é a única relacionada à 

caracterização do objeto de estudo (sexo), sendo as 

demais questões pertinentes ao objeto de análise, 

possuindo maior relevância para atingir os objetivos 

da pesquisa. Entende-se que o número de questões 

não é elevado, o que poderia desestimular a 

participação do investigado. Antes de sua aplicação, 

contou-se com o consentimento dos alunos 

autorizando a participação no estudo, visando 

manter o caráter ético que a pesquisa deve possuir. 

A população amostral estudada é constituída por 28 

alunos, que correspondem à aproximadamente 60% 

do total de alunos matriculados na turma 2017/2 da 

disciplina de Mercado Financeiro (46 matrículas).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Após a coleta das respostas dos questionários, 

foi possível realizar algumas análises sobre o 

comportamento da turma em relação à utilização do 

FOLHAINVEST como metodologia de ensino. Um 

total de 28 alunos respondeu ao questionário, com 

abstinência de 18 alunos, que optaram por não 

responder. Concernente ao perfil da população 

amostral, a maioria foi composta por pessoas do sexo 

feminino, com 60,7% dos participantes, sendo 

39,3% do sexo masculino.  

Em relação ao conhecimento a respeito do 

simulador FOLHAINVEST antes da disciplina 

Mercado Financeiro, 85,7% dos alunos não 

conheciam a plataforma. Esses dados indicam que 

sua aplicação foi benéfica aos alunos, pois a grande 

maioria não tinha conhecimento desse simulador do 

mercado de ações, passando a conhecer a partir da 

indicação do professor.  

Quando perguntados a respeito da frequência de 

acesso, 35,7% dos alunos responderam que acessam 

o simulador uma vez por semana, 28,6% acessam 

uma vez por dia e 25% acessam uma vez por mês. 

Ressalta-se, nesse caso, que o mínimo de 

participação exigida pelo professor da disciplina, 

como parte da nota, foi o acesso uma vez por 

semana, o que pode ser o motivo que explica a 

maioria, mesmo que por pequena diferença, de 

alunos que movimentaram suas ações 

semanalmente. Outro dado interessante é que dos 28 

entrevistados, 2 alunos mencionaram que não 

entraram na plataforma nenhuma vez. 

Como resposta a pergunta sobre como os alunos 

avaliam a interface do simulador, 39,3% avaliam 

como regular, 32,1% como difícil, 14,3% como 

muito complexa e 14,3% como simples. Essas 

respostas indicam que os alunos, com exceção de 4, 

tiveram certa dificuldade em relação à interface do 

simulador, que envolve a maneira com que as 

informações são distribuídas e como são expostos os 

itens e as opções para navegação.  

Em relação à frequência com que eles utilizaram 

as funções "Stop de venda" ou "Start de compra" do 

simulador FOLHAINVEST, 67,9% responderam 
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que não usaram nenhuma vez, 17,9% uma vez e 

14,2% utilizaram mais de uma vez. Já quanto à 

frequência em que buscaram informações a respeito 

das empresas cujas ações são negociadas no 

simulador FOLHAINVEST em outros portais (como 

sites, revistas, blogs, jornais etc.), metade dos 

entrevistados mencionou não ter buscado essas 

informações nenhuma vez, 25% uma vez e 25% mais 

de uma vez. Na resposta da pergunta sobre a 

frequência em que analisaram os gráficos de 

variação dos preços das ações das empresas, 

constantes no próprio simulador FOLHAINVEST, 

39,3% não analisaram nenhuma vez, 35,7% mais de 

uma vez e 25% somente uma vez. Analisando esses 

dados conjuntamente, percebe-se que houve pouco 

esforço e empenho por parte dos alunos para 

conhecer as diferentes funções e dados que a 

plataforma oferece, informações essas que poderiam 

proporcionar melhores condições ao escolher os 

investimentos nas ações das empresas. Além disso, 

destaca-se também a pouca busca por dados fora do 

site. Notícias sobre as empresas que disponibilizam 

ações são lançadas a cada instante em portais 

conhecidos e com credibilidade, e dependendo do 

cunho e da relevância da notícia, podem influenciar 

fortemente no preço das ações. 

Buscou-se conhecer também como está o 

desempenho dos entrevistados no FOLHAINVEST. 

Quando foram questionados a respeito de sua 

rentabilidade anual, 46,4% dos alunos obtiveram 

lucros com seus investimentos, enquanto 28,6% 

obtiveram prejuízo, 25% não responderam. É um 

resultado bom, já que a maioria conseguiu aumentar 

seu capital inicial, que na plataforma é de 

R$240.000,00. Em relação aos que estão no prejuízo, 

isso pode ser explicado pela inexperiência de prática 

com ações, já que grande parte da turma não 

conhecia a plataforma. As perguntas abertas sobre a 

ação mais movimentada, a mais rentável e a menos 

rentável resultaram em um número muito amplo de 

respostas diferentes. Sendo assim, não há relevância 

nos dados obtidos, mas vale ressaltar que as ações 

mais rentáveis segundo os alunos foram das 

empresas JBS e VALE, com 3 respostas para cada 

uma, e a ação considerada menos rentável foi a da 

empresa CIELO, com 4 respostas. 

Dos entrevistados, 42,8% concordaram que 

utilizaram o simulador FOLHAINVEST realmente 

interessados em obter bons resultados e aprender 

sobre o mercado de ações. Enquanto isso, em outra 

pergunta a respeito do real interesse dos alunos na 

metodologia de ensino, 42,8% concordaram que não 

levaram a sério o simulador FOLHAINVEST, 

investindo apenas o tempo necessário para a 

composição da nota da disciplina de Mercado 

Financeiro. Esses dados podem ser considerados 

preocupantes, pois quase metade da turma realmente 

não buscou com intensidade obter a melhor 

performance, mas apenas movimentaram conforme 

o necessário. Avaliando seu aprendizado sobre o 

funcionamento do mercado de capitais com o 

simulador, 25% afirmaram que o aprendizado foi 

bom, 32,1% afirmaram que foi regular, ao passo que 

28,6% afirmaram que foi ruim e 14,3% que o 

aprendizado foi péssimo, não obtendo nenhuma 

resposta para a alternativa “Ótimo”.  

Por fim, 64% dos alunos não se consideram 

aptos a atuar no mercado real de ações após a 

utilização do simulador FOLHAINVEST, 25% não 

tem certeza disso e 11% se consideram aptos. 42% 

dos alunos, caso fossem professores da disciplina 

Mercado Financeiro, utilizariam o simulador 

FOLHAINVEST como metodologia de ensino do 

mercado de ações.  

A análise dos dados levou a algumas respostas 

que parecem contraditórias, mas é de extrema 

relevância à pesquisa, pois, ao mesmo tempo em que 

não houve o esforço esperado por parte dos alunos, 

a maioria utilizaria essa metodologia caso fossem 

professores de graduação, mostrando que há algo 

realmente útil e aproveitável no simulador 

FOLHAINVEST.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

É inegável que o ensino adequado do mercado 

financeiro e suas especificidades é essencial na 

formação de acadêmicos bem qualificados para atuar 

no mercado profissional. Muitos fatos cotidianos 

envolvem conceitos de finanças. Lidar com taxas de 

juros, bancos, títulos de créditos e despesas se torna 

natural com o passar do tempo. É comprovado que a 

educação financeira ajuda as pessoas a gerir suas 

receitas de forma consciente. E profissionais que tem 

habilidades nesse assunto se tornam mais 

requisitados, valorizados e melhor gratificados.  

Para melhorar o nível de aprendizagem é 

importante também oportunizar aos alunos 

atividades práticas e recursos que possam contribuir 

para a construção do seu conhecimento. Essa é a 

principal função do simulador FOLHAINVEST 

como metodologia de ensino: proporcionar maior 

familiaridade dos alunos com o ambiente do 

mercado de ações. É uma ferramenta muito 

interessante, que merece e pode ser melhor 

aproveitada pelos professores de Mercado 

Financeiro. Porém, é preciso esforço de ambos os 

lados. Tendo em vista os resultados obtidos, não 

houve grande esforço por parte da turma em 

realmente investigar o que é possível ser feito com o 

simulador. Muitos alunos sequer utilizaram a 

plataforma, negando a eles mesmos conhecimento 

que poderia ser adquirido com o uso da mesma. A 

maioria dos alunos também não se considera apta a 

operar no mercado de ações real após a experiência 

com o FOLHAINVEST, o que desperta algumas 

questões a respeito da funcionalidade desse processo 

metodológico. 

Apesar dos resultados serem os esperados, a 

pesquisa realizada neste artigo utilizou uma amostra 
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de tamanho reduzido. Não é possível generalizar o 

pensamento de toda a turma em detrimento aos 

alunos que responderam. Em trabalhos futuros, é 

preciso aumentar a base de dados para avaliar 

melhor a utilização desta metodologia como prática 

de ensino. Sugere-se também o desenvolvimento de 

pesquisas semelhantes, que contribuam para o 

aperfeiçoamento do ensino dos cursos de graduação 

nacionais. Especificamente na Administração, 

estudos parecidos podem ser feitos na área de 

Marketing, Gestão de Pessoas, Produção, 

Controladoria, dentre outras, buscando-se sempre 

alcançar a excelência no ensino, que o Brasil tanto 

precisa e almeja. 
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Resumo: As filas de espera tornaram-se comum na sociedade, e elas ocorrem quando a demanda excede a 

capacidade do sistema de fornecer o serviço em certo período, logo esperar por um serviço já faz parte do nosso 

cotidiano. Neste contexto, o artigo tem como objetivo geral, aplicar o modelo da fila caracterizado como M/M/1 

com o auxílio de um software de simulação, para analisar o setor de pronto atendimento de um Hospital do 

Sudeste Goiano, verificando a quantidade de pacientes e o tempo em que estavam sujeitos ao sistema de 

atendimento do clínico geral de plantão, além de averiguar se o sistema de filas está operando de forma 

eficiente. Para alcançar este objetivo, foi utilizada uma abordagem quantitativa. O procedimento dessa pesquisa 

é definido como experimental, devido ao uso da técnica de Simulação de Sistemas. Os dados foram coletados 

por meio de observação e a análise dos mesmos foi feita com o uso do software Arena 13.0. Dessa forma, a 

partir dos resultados obtidos, o modelo de filas M/M/1 mostrou-se capaz de anteder a demanda, porém a 

utilização do recurso médico é altíssima chegando a 94% e deixando-o sobrecarregado. O tempo médio de 

espera do paciente para ser atendido é de 67,76 minutos, portanto para minimizar esse tempo sugere-se a 

contratação de mais um médico aumentando assim a eficiência do sistema de atendimento. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Operacional. Filas. Simulação. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1.    INTRODUÇÃO 
 

Segundo Fraga (2012), as filas de espera 

tornaram-se um hábito na sociedade, e são 

responsáveis pela perda de tempo, o que é essencial 

numa época onde a produtividade é cada vez mais 

importante. São as causadoras na grande maioria 

das vezes de multas, atrasos, prejuízos na produção, 

dentre outras. 

Filas extensas geram problemas, causando uma 

imensa insatisfação dos clientes. A teoria das filas 

pode ser utilizada para solucionar esses problemas. 

Andrade (2009) afirma que essa teoria trata-se de 

problemas que atrapalha o fluxo dos sistemas, na 

qual envolve clientes solicitando algum tipo de 

serviço. 

De acordo com Hillier e Lieberman (2013), a 

teoria das filas é um ramo da pesquisa operacional 

que estuda a espera, usando modelos de filas para 

expor os diferentes tipos de sistemas de filas que 

surgem na prática. Para esse estudo, utiliza-se 

fórmulas que indicam como o sistema de filas deve 

funcionar de acordo com o modelo.  

É fundamental o estudo das filas, pois 

compreende não só os transtornos pessoais e os 

prejuízos de produção, mas também de acordo com 

Hillier e Lieberman (2013), o fato de serem 

dispendiosas e não simpáticas, influencia para que a 

mesma seja estudada. As filas não são simpáticas 

pelo fato de não ser prazeroso ficar em uma fila a 

espera de algum serviço, o adequado é chegar e 

logo ser atendido. São dispendiosas, pois geram 

custos, o que não é agradável independentemente 

do ambiente em que ocorre.  

Dessa forma, os hospitais e prontos-socorros 

estão quase sempre lotados o que gera grandes filas 

de esperas. Essa é a realidade enfrentada na cidade 

na qual foi feito o estudo, espera-se que esse 

trabalho possa contribuir para a melhora do nível de 

serviço dos hospitais privados e públicos, 

beneficiando o desempenho de sistema de filas.  

Diante do exposto, o objetivo geral do trabalho 

é aplicar o modelo de filas M/M/1 com o software 

de simulação, para análise do atendimento no setor 

de pronto atendimento em um hospital do Sudeste 

Goiano, analisando o número de pacientes e o 

tempo em que estavam sujeitos ao sistema de 

atendimento do clínico geral de plantão, verificando 

através desses dados obtidos se o sistema de filas 

está operando de forma eficiente. 

 

2.   TEORIA DAS FILAS 
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Segundo Arenales et al. (2007) , a teoria das 

filas ou teoria da congestão é um ramo da Pesquisa 

Operacional que estuda as relações entre as 

demandas em um sistema e os atrasos sofridos 

pelos usuários deste sistema. Diante disso, nota-se 

que a formação de fila ocorre se a demanda excede 

a capacidade do sistema de fornecer o serviço em 

certo período. 

De acordo com Taha (2008), esperar por um 

serviço faz parte de nosso cotidiano. Esperamos em 

filas nos caixas de supermercado, para comer em 

restaurante, em agências bancárias, além de outras 

situações. E o fenômeno da espera não é uma 

experiência limitada somente aos seres humanos, 

mas também os carros param em semáforos, aviões 

aguardam permissão para aterrissar, dentre outros. 

 

2.1 Estrutura de um Sistema com Filas 

 

Os clientes que buscam por atendimento 

chegam por uma fonte de entradas ao longo tempo, 

em seguida, eles entram no sistema de filas e 

permanecem em uma fila até que em um 

determinado momento um integrante da fila é 

selecionado para ser atendido por algum critério 

chamado de disciplina da fila. Por meio do 

mecanismo de atendimento o cliente recebe o 

atendimento desejado, logo após ele sai do sistema 

de filas (HILLIER; LIEBERMAN, 2006). A Fig. 1 

ilustra um sistema de fila genérico. 

 

Figura 1. Processo de filas básico 

 
Fonte: Hillier e Lieberman (2013, p.729). 

 

Moreira (2010), diz que a fonte dos clientes 

pode ser infinita ou finita, sendo que infinita é 

quando uma nova chegada não sofre interferência 

do tamanho da fila. Já em uma fonte finita ocorre o 

contrário. 

O processo de chegadas de um usuário no 

sistema, segundo Arenales et al. (2007), é descrito 

pelo intervalo de tempo entre chegadas sucessivas 

de usuários. Pode ser determinístico, quando a 

quantidade de chegadas e os momentos em que elas 

ocorrem são conhecidos, ou estocástico, quando se 

tem um comportamento aleatório. Os processos 

estocásticos são caracterizados por distribuições de 

probabilidade. De acordo com Hillier e Lieberman 

(2013), a hipótese comum é que o número de 

chegadas de clientes é dado por uma distribuição de 

Poisson.  

Hillier e Lieberman (2013) afirmam que o 

atendimento em um sistema de fila se dá por meio 

de um ou vários canais de atendimento paralelos 

conhecidos como atendentes. São classificados em 

finito ou infinito. 

 

2.2 Disciplina da Fila 
 

Segundo Hillier e Lieberman (2013), a 

disciplina da fila está relacionada com a ordem em 

que os indivíduos que compõe a fila são 

selecionados para receber o atendimento.  

Andrade (1989) cita os tipos mais utilizados de 

disciplina da fila: First in first out (FIFO): o 

primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido; Last 

in first out (LIFO): o último a chegar é o primeiro a 

ser atendido; Atendimento com prioridade para 

certas classes. 

 

2.3 Mecanismos de atendimento 

 

O mecanismo de atendimento é composto por 

um ou mais postos de atendimento, sendo que cada 

um possui um ou mais atendentes em paralelo 

(HILLIER; LIEBERMAN, 2013). 

 

2.4 Classificação de um Sistema de Filas 

 

Arenales et al. (2007), afirma que o sistema de 

filas pode ser classificado em: fila única e um 

servidor; fila única e múltiplos servidores em 

paralelo; múltiplas filas e múltiplos servidores em 

paralelo; fila única e múltiplos servidores em série. 

Como mostra a Fig. 2. 

 

Figura 2. Diferentes tipos de sistema de filas 

 
Fonte: Adaptado de Arenales et al. (2007) 
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2.5 Notação de Kendall-Lee 
 

Existem variações de sistema de filas que 

levam a uma vasta variedade de modelos de filas, 

sendo que alguns muito complexos de serem 

tratados analiticamente. Para tanto Arenales et al. 

(2007) explicita a notação de Kendall-Lee, esta 

notação considera sistemas de fila única com um ou 

mais servidores idênticos em paralelos, como os 

tipos (2.a) e (2.b) da Fig. 2. 

Notação de Kendall-Lee: A/B/m/C/K/N 

A – Distribuição de probabilidade do processo de 

chegada; 

B – Distribuição de probabilidade do processo de 

serviço; 

m – Número de servidores em paralelo; 

C – Disciplina da fila; 

K – Número máximo de usuários no sistema. Se 

K=∞, pode ser omitida; 

N – Tamanho da População. Se N=∞, pode ser 

omitida. 

 

2.6 Fórmula de Little 
 

Através das equações da Fórmula de Little, 

pode-se determinar as quatro quantidades 

fundamentais, número médio de clientes no sistema 

(L), tempo médio de espera no sistema (W), 

número médio de clientes na fila (Lq), tempo médio 

de espera na fila (Wq). A Eq. (1) é utilizada 

supondo que n seja uma constante para todo n e 

quando o processo de filas possui estado estável. 

Na Eq. (2) podemos encontrar o número médio de 

clientes na fila e o tempo médio de espera na fila 

(HILLIER; LIEBERMAN, 2013). 

 

L = λW                                                           (1) 

Lq = λWq                                                         (2) 

 

2.7 Fator de Utilização 

 

O fator de utilização do sistema pode ser 

compreendido como sendo a probabilidade de um 

cliente chegar e ter que esperar para ser atendido ou 

como a porcentagem de tempo na qual o sistema 

está sendo utilizado. Sistemas estáveis exigem λ 

menor que µ ou ρ < 1 (MOREIRA, 2010). 

 

ρ = λ/µ                                                            (3) 

 

λ= taxa de chegada de clientes 

µ= taxa de atendimento de clientes 

 

2.8. Processo de Nascimento-e-Morte 

 

As entradas e saídas do sistema de filas 

ocorrem de acordo com o processo de nascimento-

e-morte. Nascimento significa a chegada de um 

novo cliente no sistema e morte corresponde à saída 

de um cliente após ser atendido. Existem três 

hipóteses do processo de nascimento-e-morte 

(HILLIER; LIEBERMAN, 2013): 

1) Dado N(t) = n, a distribuição probabilística atual 

do tempo remanescente até o próximo nascimento 

(chegada) é exponencial com parâmetro λn (n = 0, 

1, 2, . . .). 

2) Dado N(t) = n, a distribuição probabilística atual 

do tempo remanescente até a próxima morte 

(término do atendimento) é exponencial com 

parâmetro µn (n = 1, 2, . . .). 

3) A variável aleatória da hipótese 1 (o tempo 

remanescente até o próximo nascimento) e a 

variável aleatória da hipótese 2 (o tempo 

remanescente até a próxima morte) são mutuamente 

independentes. 

 

3.   METODOLOGIA 

 

A abordagem de pesquisa usada no presente 

trabalho é a pesquisa quantitativa. Pois, segundo 

Diehl (2004), o método é caracterizado pelo uso de 

quantificação que abrange desde a coleta dos dados 

até o tratamento dos mesmos. Para isto é necessário 

o uso de técnicas estatísticas visando adquirir 

resultados que não levem a distorção das análises e 

interpretações que serão feitas, tendo assim uma 

confiabilidade maior e mais precisão.  

O procedimento dessa pesquisa é definido 

como experimental, devido ao uso da técnica de 

Simulação de Sistemas. Esse tipo de pesquisa é 

considerado por Gil (2007) a mais válida 

cientificamente dentre os demais tipos. Consiste 

essencialmente em determinar um objeto de estudo, 

fazer a seleção das variáveis que o influenciariam, e 

definir as formas de observação e controle, fazendo 

as análises necessárias. 

Os dados foram coletados por meio de 

observação, durante um plantão completo do 

médico, com duração de seis horas. De acordo com 

Lakatos e Marconi (2006), essa técnica utilizada no 

estudo é classificada como uma observação 

sistemática, não participante e na vida real. É 

considerada sistemática, pois se observou somente 

os fatos que tinha real importância para o estudo. 

Os observadores não se incorporaram a amostra 

analisada, portanto tem caráter não participativo. 

Por se tratar de um ambiente real em que ocorrem 

eventos de maneira espontânea recebe a 

classificação de vida real. 

Para realizar a modelagem seguiu-se a 

bibliografia de Prado (2010) que orientou as etapas 

a serem seguidas. A análise dos dados coletados foi 

feita com o uso do software Arena 13.0. A 

ferramenta emite relatórios que permitem a 

compreensão dos resultados obtidos acerca do 

modelo de fila M/M/1 simulado. 
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4.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um projeto de Pesquisa Operacional, de acordo 

com Hillier e Lieberman (2013), consiste em seis 

fases a serem seguidas para a elaboração do 

modelo, que segue: 

 

4.1 Definir o problema de interesse, reunido 

dados relevantes 

 

Para ser realizada essa fase foi feita uma visita 

a um Hospital Particular do Sudeste Goiano para 

conhecer todo o processo de atendimento e 

formação de filas do setor de Pronto Atendimento, 

e encontrar um problema para ser modelado. Os 

dados foram coletados durante a visita, logo após 

fizemos um estudo da empresa como um todo e foi 

então definido o tipo de fila formado pelo sistema 

de atendimento analisado. 

 

4.2 Formular um modelo matemático para 

representar o problema (modelagem) 

 

Depois de realizado o estudo, a análise da 

empresa e de seu sistema de atendimento, definido 

o tipo de fila, além de compreender tudo que 

envolve o problema de alguma forma, elaborou-se o 

modelo a ser simulado a fim de se encontrar a 

solução mais eficiente e viável para o problema. 

 

4.3 Desenvolver um procedimento para 

encontrar a solução do modelo 

 

Esta fase compreende em utilizar algoritmos 

que podem ser encontrados em pacotes 

computacionais, com o objetivo de encontrar a 

solução ótima para o problema. Utilizamos o 

software Arena 13.0 para o problema analisado. 

 

4.4 Validação do modelo 

 

Esta fase compreende a validação do modelo 

realizada na prática. Após alcançar a solução ótima 

com o auxílio de programas computacionais, deve-

se então transferir da teoria para ser testada na 

prática, ou seja, na empresa, verificando se os 

resultados irão corresponder com o já encontrado. 

Utiliza-se o teste do modelo também com os dados 

históricos contidos na empresa, para averiguar o 

quão bom seria o modelo se ele tivesse sido 

utilizado em algum momento passado. 

 

4.5 Preparar para implementar 

 

Depois de validar o modelo e ser aprovado, este 

pode então ser implementado na empresa. Portanto 

é fundamental organizar e preparar o ambiente no 

qual vai ser implementado, dando ênfase nos 

métodos essenciais e no modelo definido, para que 

seja eficaz. 

 

4.6 Implementar a Solução 

 

A partir de todas as respostas das etapas acima 

descritas, chegou o momento de implementar a 

solução, através da análise que é feita dos  

relatórios que o software Arena gerou. 

 

4.7 Caracterizações do modelo 

 

A partir dos dados coletados e com o auxílio da 

literatura disponível, identificou-se que o tipo de 

fila do sistema analisado é o M/M/1. Nesse caso o 

primeiro M indica que o processo de chegada dos 

pacientes no sistema segue uma distribuição 

exponencial, e o segundo M que o processo de 

atendimento aos pacientes tem uma distribuição 

exponencial. O número 1 significa que o sistema 

possui apenas um atendente, no caso um médico 

Clínico Geral. A disciplina da fila é genérica, o 

sistema tem capacidade ilimitada e o sistema possui 

população infinita. É caracterizado infinito, pois o 

Pronto Atendimento funciona 24 horas por dia, 7 

dias por semana. 

Os dados foram coletados durante um plantão 

completo do médico, com duração de seis horas. Os 

tempos foram anotados e tabelados, conforme 

Tab.1 e Tab. 2 abaixo: 

 

Tabela 1. Hora de chegada e de início do 

atendimento 

Pacientes 
Hora de 

Chegada 

Hora do 

Início 

Tempo de 

Atendimento 

1 13h17min 13h21min 19min 

2 13h26min 13h40min 30min 

3 13h49min 14h10min 7min 

4 13h56min 14h17min 6min 

5 14h10min 14h23min 12min 

6 14h22min 14h35min 10min 

7 14h30min 14h45min 19min 

8 14h49min 15h04min 23min 

9 14h52min 15h27min 15min 

10 15h06min 15h42min 15min 

11 15h28min 16h03min 16min 

12 15h45min 16h19min 18min 

13 16h02min 16h37min 15min 

14 16h26min 16h52min 14min 

15 16h29min 17h06min 16min 

16 16h33min 17h22min 7min 

17 16h50min 17h29min 14min 

18 16h59min 17h43min 18min 

19 17h00min 18h01min 16min 

20 17h26min 18h17min 14min 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 2. Tempo entre chegadas 

Pacientes Tempo entre Chegadas 

Entre 1 e 2 9min 

Entre 2 e 3 23min 

Entre 3 e 4 7min 

Entre 4 e 5 14min 

Entre 5 e 6 12min 

Entre 6 e 7 8min 

Entre 7 e 8 19min 

Entre 8 e 9 3min 

Entre 9 e 10 14min 

Entre 10 e 11 22min 

Entre 11 e 12 17min 

Entre 12 e 13 17min 

Entre 13 e 14 24min 

Entre 14 e 15 3min 

Entre 15 e 16 4min 

Entre 16 e 17 17min 

Entre 17 e 18 9min 

Entre 18 e 19 1min 

Entre 19 e 20 26min 

Entre 20 e 21 25min 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Através desses dados chegaram-se as taxas de 

atendimento (µ) e de chegada (λ) por hora. Para 

calcular a taxa de atendimento fez-se uma média 

dos tempos de atendimento dos 20 pacientes, e a 

partir da média obteve-se o número médio de 

atendimentos por hora. Para calcular a taxa de 

chegada repetiu-se o mesmo procedimento 

realizado para a taxa de atendimento, com os 

tempos entre chegadas. Tais operações resultaram 

em um valor de λ de 4,4 pacientes por hora e de µ 

de 3,9 atendimentos por hora. Nota-se então que λ> 

µ, portanto não é o melhor modelo a seguir de 

acordo com a distribuição de Poisson e 

Exponencial. 

Diante dos resultados obtidos pode-se então 

elaborar o modelo a ser simulado, conforme Fig. 3. 

Inicialmente adicionaram-se os dados de chegada 

do paciente, que corresponde ao create, inserindo o 

tempo médio entre chegadas que foi de 13,7 

minutos com uma distribuição exponencial e 

chegada infinita. Em seguida são adicionados os 

dados acerca do processo de atendimento, ou seja, 

os tempos e os recursos utilizados, que corresponde 

ao process. O sistema utiliza apenas um recurso que 

é o médico. O tempo médio de atendimento é de 

15,2 minutos com uma distribuição exponencial. 

Por fim tem-se o dispose, que corresponde a saída 

do paciente do sistema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelagem no Arena 13.0 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Inseridos os dados do modelo deu-se início a 

simulação que gerou os relatórios de resultados a 

serem analisados. Os dados do relatório 

apresentado na Tab. 3 indica o número médio de 

saída dos pacientes do sistema de atendimento, 

sendo 15 pacientes atendidos no período de seis 

horas. 

 

Tabela 3. Número médio de saída dos pacientes 

Sistema de 

atendimento 
Média 

Número de Saídas 15 

Fonte: Arena 13.0 

 

A utilização do recurso (médico) é de 94%, 

conforme Tab. 4. 

 

Tabela 4. Utilização do recurso 

Recurso 
Utilização 

(%) 

Número 

Programado 

Médico 0,94 1,00 

Fonte: Arena 13.0 

 

O tempo médio de espera do paciente na fila é 

67,76 minutos, ou seja, o paciente aguarda mais de 

uma hora para ser atendido. Esse tempo de espera 

incorre em um número de 5,28 clientes na fila, de 

acordo com a Tab. 5. 

 

Tabela 5. Espera do paciente na fila 

Tempo de Espera 

(min) 

Quantidade em 

Espera  

67,76 5,28 

Fonte: Arena 13.0 

 

Em média o tempo que o paciente espera no 

sistema, ou seja, o tempo de atendimento somado 

ao tempo que ele aguarda na fila é de 86,49 

minutos, sendo 67,63 minutos na fila e 18,86 

minutos em atendimento, como segue na Tab. 6. 

 

Tabela 6. Espera do paciente no sistema 

Tempo Média (min) 

Tempo Total 86,4899 

Tempo de Espera 67,6337 

Tempo de Valor Agregado 18.8562 

Fonte: Arena 13.0 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da análise bibliográfica, dos dados 

coletados, e das observações feitas durante a coleta 

de dados, obtivemos dados significativos na qual o 

modelo de filas M/M/1 consegue atender a 

demanda, porém o uso do recurso médico é 

altíssimo chegando a 94% que por ser um recurso 

humano pode ficar sobrecarregado.  

Notou-se que o tempo médio de espera do 

paciente é de 67,76 minutos, e para minimizar esse 

tempo de espera sugere-se a contratação de mais 

um médico aumentado a eficiência do sistema de 

atendimento.   

Na área empresarial a pesquisa realizada pode 

contribuir na resolução de problemas em diversos 

setores que tem sistema de filas, seja o setor de 

serviço como o analisado ou de produtos. Podendo 

auxiliar na tomada de decisão e promover 

melhorias nas áreas afins e também como fonte de 

pesquisa relacionada.  

A formação de filas é um problema cotidiano 

que deve ser controlado, evitando transtornos entre 

os clientes e os atendentes. A pesquisa pode então 

contribuir para a prática da coleta de dados para 

profissionais e acadêmicos da área auxiliando o 

entendimento e proporcionando maior 

conhecimento acerca do tema.  

Como sugestões de pesquisas futuras propõe-se 

a validação do modelo frente ao sistema real 

analisado, pois este é um trabalho em andamento e 

que dentre os próximos passos está a validação. 
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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar o que é o PIB (Produto Interno Bruto) qual sua 

importância, fazer alguns apontamentos sobre o tema, as maneiras de se computá-lo, apontando os fatores de 

maior influência na somatória do mesmo, e demonstrando quais setores que alavancaram o PIB Brasil e o PIB 

Goiás. Foram utilizados dados obtidos por meio de dados e estatísticas encontradas em sites, revistas científicas 

e em informações oficiais divulgadas pelo IBGE e pelo IMB (Instituto Mauro Borges). Foi observado que o PIB 

do Brasil teve um crescimento de 1,0%, tendo destaque no setor da agricultura que subiu 13,4%. Já o PIB de 

Goiás subiu 0,2% e também teve o setor da agricultura como setor de maior crescimento, com um salto de 8,6%. 

 

Palavras-chave: PIB, Brasil, demonstração, Goiás. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Atualmente, o indicador mais aguardado e 

temido pelas autoridades econômicas é o resultado 

do Produto Interno Bruto (PIB). Devido à crise 

econômica, a economia brasileira vem apresentando 

sinais de arrefecimento.  

O PIB expressa a riqueza de um país. Em termos 

técnicos pode ser definido como a soma de todos os 

bens e serviços finais produzidos por um país 

durante certo período. Calcula-se somente os bens e 

serviços finais, de forma a evitar a dupla contagem. 

É necessário analisar o PIB real e o nominal de 

um país, tendo em vista que o nominal calcula a 

preços correntes, no ano em que o produto foi 

produzido e comercializado, e o Real a preços 

constantes, onde para eliminar o efeito da inflação é 

escolhido um ano base, o PIB real é o mais indicado 

para as análises. 

O presente trabalho tem o objetivo de 

demonstrar o que é o PIB (Produto Interno Bruto) 

qual sua importância, fazer alguns apontamentos 

sobre o tema, as maneiras de se computá-lo, 

apontando os fatores de maior influência na 

somatória do mesmo, e demonstrando os principais 

resultados referentes ao PIB Brasil e ao PIB Goiás, 

explanando o quanto e o porquê do crescimento ou 

queda daquele setor durante o período estudado. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O PIB nem sempre é a tradução fiel da realidade, 

mesmo que pareça exato, parte dos cálculos 

baseiam-se em estimativas. A ideia do PIB surgiu 

pós-guerra mundial, quando Simon Kuznets 

apresentou ao congresso dos Estados Unidos a 

equação que mostraria o somatório da produção 

econômica de um país por empresas, indivíduos e 

governo. O primeiro cálculo do PIB foi publicado 

em 1953, nas Nações Unidas, baseados em 

documentos de Richard Stone, que em 1984 

ganharia o Nobel de Economia. 

Para críticos, o PIB não mede o bem-estar da 

população e tem algumas falhas. A economia 

informal, por exemplo, normalmente não entra na 

conta. Mas, alguns países tentam mudar isso. 

Recentemente, Reino Unido, Itália, Espanha e 

Grécia anunciaram a possiblidade do cômputo de 

atividades pouco ortodoxas, como prostituição, 

contrabando e drogas. 

Estas não são as únicas mudanças. Está em 

discussão incluir no PIB quanto do capital ambiental 

de um país foi usado na produção de riquezas. A 

chamada conta ambiental deve considerar os 

patrimônios de água, florestas e energia, formando o 

PIB Verde, que complementaria o cálculo 

tradicional. 

Porém, o PIB do Brasil é calculado de uma 

forma mais singular sem incluir produtos produzidos 

de maneira informal. 

 

2.1. Como e Por Quem é Calculado o PIB no 

Brasil 
 

No Brasil o cálculo do PIB era feito pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), porém, desde 

1990, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) é o responsável pela medição. 
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O PIB pode ser calculado de duas maneiras. 

Uma delas é pela soma das riquezas produzidas 

dentro do país, incluindo nesse cálculo empresas 

nacionais e estrangeiras localizadas em território 

nacional. Nesse cálculo entram os resultados da 

indústria (que respondem por 30% do total), serviços 

(65%) e agropecuária (5%). Entra no cálculo apenas 

o produto final vendido, por exemplo, um carro e não 

o aço e ferro da produção (GONÇALVES; 

GIOVANNETTI, 2015). 

Outra maneira de medir o PIB é pela ótica da 

demanda, ou seja, de quem compra essas riquezas. 

Nesse caso, são considerados o consumo das 

famílias (60%), o consumo do governo (20%), os 

investimentos do governo e de empresas privadas 

(18%) e a soma das exportações e das importações 

(2%). Esses dois cálculos devem sempre chegar ao 

mesmo resultado (GONÇALVES; GIOVANNETTI, 

2015). 

O PIB nominal é calculado através da seguinte 

fórmula: 

PIB = C + I + G + X - M.  

(1) 

Sendo C consumo, I investimento, G gastos 

governamentais, X exportações e M importações. 

 

2.2. Taxas e Apontamentos Relacionados ao PIB 

 

Pela ótica da demanda, a FBCF (Formação 

Bruta de Capital Fixo) é justamente a conta de 

investimentos do PIB. A FBCF mede o quanto as 

empresas aumentaram os bens de capital - aqueles 

que servem para produzir outros bens, como por 

exemplo máquinas, equipamentos e construção civil. 

Existe também o PIB per capita que faz a divisão 

do PIB para cada habitante da região analisada (N. 

Gregory Mankiw, 1991). 

O Produto Nacional Bruto (PNB) 

diferentemente do PIB leva em consideração 

empresas do pais que são localizadas no exterior, por 

isso, países desenvolvidos tem o PNB maior que o 

PIB, ou seja, a produção nacional é maior do que a 

produzida dentro do território (N. Gregory Mankiw, 

1991). 

 

2.3. Fatores que Influenciam nos Cálculos do 

PIB 
 

O consumo é um dos principais influenciadores 

do PIB, ele consiste na soma do que a população 

investe em bens não duráveis e duráveis e serviços, 

por exemplo aluguel e alimentação, sendo essa 

categoria a mais estável e a maior das partes do PIB 

nominal, então quanto maior o consumo da 

população maior o PIB, se o consumo cai o PIB cai. 

Esse consumo depende dos salários e dos juros, 

logicamente, se o salário é maior e os juros são 

menores o PIB cresce, mas se os juros são altos e os 

salários baixos, então diminui-se o consumo pessoal 

e com isso o PIB cai. Sendo assim os juros 

atrapalham crescimento do PIB (MANKIW., 1991). 

As exportações também fazem o PIB crescer, 

quanto mais dinheiro entra no país, maior o gasto 

com consumo e investimento. Gastos do governo e 

investimentos de empresas também influenciam o 

PIB, o governo contrata pessoas e gasta com 

materiais, o que eleva o consumo da economia, 

assim como as empresas, quando contratam 

trabalhadores (MANKIW, 1991). 

 

3. METODOLOGIA 
 

Para a elaboração dos resultados foram 

utilizados dados obtidos através de dados e 

estatísticas encontradas em sites, revistas e em 

informações oficiais divulgadas pelo IBGE e pelo 

IMB (Instituto Mauro Borges). 

Os resultados são de caráter quantitativo, 

demonstrativo e explicativo, pois quantificam os 

dados, demonstram os resultados e explicam por 

qual motivo foram alcançados tais dados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) a economia brasileira voltou 

a crescer após sofrer diversas quedas nos últimos 

oito trimestres. O PIB (Produto Interno Bruto) teve 

um crescimento de 1,0% no primeiro trimestre de 

2017 e a economia produziu aproximadamente R$ 

1,595 trilhão. 

O período de maior queda foi entre os anos de 

2015 e 2016, quando as taxas caíram 3,8% e 3,6% 

respectivamente. Porém, mesmo com o resultado 

positivo do início de 2017, ainda não é certo dizer 

que a crise acabou, pois, alguns setores ainda não se 

recuperaram e seus resultados são incertos para os 

próximos meses. 

 

4.1. Resultados por Setores – Brasil 
 

Conforme visto na figura 1, um dos setores que 

teve maior destaque é o setor agropecuário, que teve 

um aumento de 13,4% em relação ao 4º trimestre de 

2016. Esse crescimento foi o maior desde o 4º 

trimestre de 1996, cerca de 21 anos atrás. Esses 

resultados se devem, principalmente, ao aumento na 

comercialização de soja, milho, arroz e fumo. 

O setor com o segundo melhor desempenho foi 

o setor que produz e distribui água, eletricidade, 

esgoto e gás, seu crescimento foi de 3,3% e deve 

continuar subindo no próximo trimestre, visto que 

ainda não foi possível ter o efeito do religamento das 

térmicas logo no primeiro trimestre de 2017. 

Outro setor que se expandiu foi o de extração 

de minérios, com salto de 1,7%, o que demonstra 
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uma superação aos resultados negativos que o setor 

teve após o acidente na cidade de Mariana (MG) que 

aconteceu no ano de 2015. Sendo assim o minério e 

o petróleo estão com preços melhores para que sejam 

exportados. 

 

 
Figura 1, fonte: IBGE 

 

Mesmo com tantos resultados positivos na 

produção, a demanda apresentou queda no primeiro 

trimestre de 2017, vemos na figura 2 que as famílias 

consumiram cerca de 0,1% a menos, os gastos do 

governo caíram 0,6% e os investimentos foram 

reduzidos em 1,6%, o que gera certa apreensão, pois 

essa baixa no consumo pode ocasionar uma queda na 

produção. 

 

 
Figura 2, fonte: IBGE 

 

4.2. Resultados por Setores – Goiás 

 

Já na figura 3 percebemos que os resultados 

obtidos pelo Levantamento Sistemático da Produção 

Agrícola (LSPA/IBGE) demonstram um 

significativo crescimento da agricultura do estado de 

Goiás nos três primeiros meses de 2017 (8,6%), 

principalmente na produção de sorgo (116,4 %), de 

milho (82,8%) e de cereais, legumes e oleaginosas 

(36,9%). 

Uma das principais causas desse crescimento 

são as condições climáticas favoráveis à produção, 

visto que no mesmo período do último ano o estado 

passou por um longo período sem chuvas, o que 

prejudicou principalmente as plantações de milho. 

 

 
Figura 3, fonte: IBGE, IMB 

 

Já no setor industrial, o estado avançou 2,4% em 

comparação ao mesmo trimestre do ano passado, 

enquanto o país recuou 1,1% segundo dados 

explanados na figura 4, dados estes que foram 

obtidos pela Pesquisa Industrial Mensal de Produção 

Física (PIM-PF/IBGE) 

Esse resultado positivo se deve aos segmentos 

de fabricação de produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos, que teve um surpreendente 

crescimento de 49,8%, e ao segmento de fabricação 

de produtos alimentícios, que se recuperou e 

alcançou um avanço de 10,6%. 

Tais apontamentos poderiam ter sido melhores, 

porém os segmentos de fabricação de veículos 

automotores, reboques e carrocerias e o de 

fabricação de produtos minerais não-metálicos 

tiveram um grande recuo, de 29,7% e 13,3% 

respectivamente. 

 

 
Figura 4, fonte: IBGE, IMB 

 

O último setor analisado foi o setor de serviços, 

que, ao contrário da agricultura e da indústria, teve 

queda de 2,7% no início de 2017. Essa queda é um 

reflexo dos segmentos de comércio varejista restrito, 

que recuou 10,8%, e de comércio varejista geral 

ampliado, com recuo de 13% (figura 5). 
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Figura 5, fonte: IBGE, IMB 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quando se fala em economia, o PIB é um dos 

principais indicadores de como está a situação dos 

países, pois quanto maior o PIB melhor a economia. 

O PIB do Brasil passou por um período de recuo 

nos últimos anos, porém apresentou uma breve 

recuperação em suas estatísticas logo no primeiro 

trimestre de 2017 o que não dá a certeza de que o 

país irá superar a crise, mas dá um certo alívio e uma 

chance de seguir em frente. 

Os resultados do PIB de Goiás também são 

animadores e dão esperança, visto que o estado 

cresceu na produção de vários produtos, 

principalmente agropecuários. 

É notada a necessidade de continuar a produzir 

para que os resultados não tenham declínio e 

também é necessário investir recursos para que haja 

aumento da demanda no país, pois de nada adianta 

produzir muito se não tem clientes suficientes para 

consumir. 
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Resumo: Este artigo teve como propósito inicial refletir acerca da abordagem multimetodológica (AMM) 

como alternativa procedimental na seara acadêmico-científica. Em especial, nas pesquisas a respeito de temas 

que permeiam o universo da docência, cuja produção acadêmica deve ser constantemente fomentada. Também 

se constituiu como objetivo a verificação do estado da arte, por meio de um levantamento bibliográfico de 

natureza endógena, identificando as pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação strictu sensu das 

Instituições de Ensino Superior (IES) em funcionamento no Estado de Goiás, com a identificação dos métodos 

investigativos adotados.  Promoveu-se uma consulta no repositório de teses da CAPES, com base nos termos 

“precarização” e “trabalho docente”. Verificou-se que, das 100 IES em atuação em Goiás, somente três 

instituições geraram trabalhos que atendem aos parâmetros adotados: Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás; Pontifícia Universidade Católica de Goiás; Universidade Federal de Goiás. Foram 

identificados 106 pesquisas sobre temas com foco na docência. Deste universo, 9 trabalhos adotaram a AMM 

como procedimento metodológico. Por sua vez, e com base no fato de que 97 trabalhos elegeram a metodologia 

qualitativa como procedimento investigativo, concluiu-se que esta tipologia metodológica tem sido amplamente 

adotada na produção acadêmica que investiga aspectos do trabalho e emprego do professor em Goiás. 

Contudo, acredita-se que na órbita das ciências humanas, sociais e aplicadas, nas quais não raro o objeto de 

estudo diz respeito ao comportamento humano, a AMM poderá ser mais útil, uma vez que amplia o método de 

investigação, propiciando maior validade e confiança nos resultados.       

 

Palavras-chave: Flexibilização. Docente. Multimetodologia. Triangulação de métodos.  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

As reformas educacionais adotadas pelo 

governo brasileiro nos últimos anos produzem 

efeitos que extrapolam o universo da escola, pois 

também afetam a natureza do trabalho docente 

(OLIVEIRA, 2004). A esse respeito, a autora 

acrescenta ainda que novos métodos pedagógicos, 

políticas educacionais que repercutem a 

mercantilização da educação e a adoção da gestão 

compartilhada nas escolas, em que a sociedade, por 

meio do voluntariado, interfere diretamente no 

processo decisório, constituem medidas de 

flexibilização e precarização das relações de 

trabalho e emprego na órbita da classe docente.  

Neste contexto, muitas são as problemáticas, 

advindas do universo docente, que merecem uma 

reflexão crítica, tais como a precarização do espaço 

físico, a reciclagem do professorado, estudos 

relacionados à saúde do profissional, a interação 

entre aluno, família e professor, sobrecarga de 

trabalho, a assunção de tarefas alheias à formação 

acadêmica do docente e a contratação de 

professores temporários.  

Com relação ao contrato de trabalho por tempo 

determinado, prática que representa o afrouxamento 

do vínculo empregatício na esfera pública, faz-se 

pertinente mencionar de forma sucinta, para fins de 

contextualização causal, o desmantelamento do 

Estado intervencionista, resultado da crise do 

sistema capitalista de produção que ocorreu entre as 

décadas de 1970 e 1980, e que teve como 

consequência a realização de uma reforma 

administrativa do Estado, com início, no Brasil, nos 

anos 90 (GURGEL, 2017).  

O Estado que se configura a partir desta 

reforma, estreita relações entre as esferas pública e 

privada, por meio da privatização, concessão de 

serviços públicos a particulares, mercantilização do 

bem público, e a previsão legal de contratação de 

docentes temporários para o atendimento de 

necessidade de excepcional interesse da 

coletividade, entre outras medidas (GURGEL, 

2017). Trata-se do instituto da contratação de 

professores em caráter provisório, previsto no art. 

37, inciso IX da Constituição Federal/88, e 

regulamentado pela Lei 8.745 de 1993 com 

alterações realizadas pelas Leis 12.425 de 2011 e 

12.772 de 2012, e que também constitui um aspecto 

de flexibilização das relações trabalhistas 

(FERREIRA e ABREU, 2014).    
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Acerca do estudo das problemáticas 

supramencionadas, e de tantas outras questões 

oriundas da realidade docente no País, Oliveira 

(2004) afirma que existe uma significativa lacuna 

na produção bibliográfica, tanto sob a ótica das 

reformas educacionais, que trazem mudanças de 

cunho pedagógico e gerencial, quanto no que se 

refere à flexibilização do trabalho e emprego destes 

profissionais.  

E para verificar o atual estado da arte, este 

artigo objetiva realizar um levantamento 

bibliográfico de natureza endógena, identificando 

as pesquisas realizadas como resultado dos 

programas de pós-graduação strictu sensu das 

Instituições de Ensino Superior (IES) em 

funcionamento no Estado de Goiás. Também 

constitui objetivo, a reflexão dos métodos 

investigativos adotados na produção acadêmica em 

questão, ressaltando as vantagens de adoção da 

abordagem multimetodológica, também conhecida 

método misto.     

 

2. ABORDAGEM MULTIMETODOLÓGICA 

  

Métodos de pesquisa adotados de forma isolada 

trazem limitações à pesquisa em si (FLICK, 2013). 

E para expandir o universo de estudos de áreas do 

conhecimento que requeiram abordagens 

multifacetadas no processo de compreensão do 

objeto pesquisado, como é o caso das ciências 

sociais e aplicadas, Flick (2013) afirma que a 

combinação de abordagens pode resultar em uma 

ampliação metodológica com maior alargamento da 

discussão teórica, validação e confiabilidade dos 

resultados alcançados na pesquisa.  

Acompanhando este raciocínio, Iglesias e 

Alfinito (2006) esclarecem que esta combinação 

consiste em uma abordagem multimetodológica 

(AMM) que alia perspectivas diversas de análise, 

com foco na contribuição positiva que cada uma 

das abordagens, quantitativa ou qualitativa, pode 

trazer para o processo de pesquisa. Não há, 

conforme mencionam os autores, uma preocupação 

em confrontar vantagens e desvantagens oriundas 

de métodos isolados, nem tão pouco acirrar 

polêmicas entre áreas de pesquisa distintas que 

valorizam uma escolha procedimental em 

detrimento de outra. A “mistura” metodológica é o 

resultado da progressão acadêmica e científica, que 

requer diversidade na análise de problemas que 

corroboram hipóteses subjetivas (IGLESIAS e 

ALFINITO, 2006).   

Faz-se importante mencionar, contudo, que há 

aspectos limitantes para o uso da AMM. Tais 

autores esclarecem que o pesquisador pode se 

deparar com uma sobrecarga de tarefas advinda de 

procedimentos combinados, ou seja, maior 

planejamento, orçamento e tempo serão necessários 

nesta aplicação. Ademais, os sujeitos de pesquisa 

também poderão se deparar com instrumentos de 

coleta mais complexos e que exigirão maior grau de 

envolvimento.   

Creswell (2010) chama tal combinação de 

método misto, e exalta a necessidade de que o 

pesquisador esteja amplamente familiarizado com 

os tipos de pesquisa quantitativo e qualitativo, pois 

somente assim será capaz de conduzir uma 

investigação com alto nível de exigência 

metodológica oriundo da associação de 

procedimentos distintos.  

A título de elucidação, é necessário discorrer 

brevemente acerca dos métodos quantitativo e 

qualitativo de pesquisa.  

 

2.1 Pesquisas quantitativa e qualitativa 

 

É importante esclarecer que o investigador, 

para escolher o método de pesquisa a ser adotado, 

deve levar em consideração as características do 

campo de estudo pelo qual está se enveredando. O 

levantamento de estudos pretéritos e a delimitação 

de uma comunidade acadêmica são imprescindíveis 

neste processo. Nesse sentido, Cresweel (2010) 

explica que a abordagem quantitativa prevê a 

determinação de uma amostra como parte 

representativa da população escolhida para o 

estudo, devendo ser recortada com base em 

critérios estatísticos predefinidos. Ademais, a 

pesquisa quantitativa é previamente sistematizada, 

com determinação do problema, hipótese, 

referencial teórico, formas de atuação do 

pesquisador, resultados esperados, métodos e 

procedimentos de coleta, análise e armazenamento 

de dados que serão mensurados de forma 

padronizada (FLICK, 2013).    

Referente ao método qualitativo, não há 

necessidade de sistematização prévia com a mesma 

rigidez verificada no método quantitativo. Trata-se 

de uma abordagem que possibilita uma sinergia 

entre pesquisador e sujeito de pesquisa, ou seja, o 

pesquisador se insere na realidade do sujeito, 

aproxima-se do seu objeto, e os resultados da 

pesquisa são analisados sob a ótica da subjetividade 

(FLICK, 2013). Contudo, este autor ressalta que os 

dois tipos de métodos buscam generalizar os 

resultados, ou seja, aplicar o que foi concluído a 

pessoas e situações diversas das abordadas nos 

estudos.  

Iglesias e Alfinito (2006) acrescentam que a 

integração destes dois métodos resulta na AMM, 

uma combinação metodológica capaz de maximizar 

a compreensão dos fenômenos e dar maior 

sustentação teórica e credibilidade aos resultados.  
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3. MÉTODO 

 

Para fins de atendimento dos objetivos 

supramencionados, promoveu-se uma pesquisa de 

revisão bibliográfica, com amparo nos textos de 

(CRESWEEL, 2010), (FERREIRA e ABREU, 

2014), (FLICK, 2013), (GURGEL, 2017), 

(IGLESIAS e ALFINITO, 2006) e (OLIVEIRA, 

2004), e dispositivos legais. 

Realizou-se também uma consulta no 

repositório de teses da CAPES para fins verificação 

da produção acadêmica atual acerca do tema, sob a 

égide dos descritivos “precarização” e “trabalho 

docente”. O parâmetro de refinamento consistiu em 

pesquisas por IES em funcionamento no Estado de 

Goiás, com foco nos termos utilizados, resultando 

em 106 trabalhos.  

 

4. O ESTADO DA ARTE  

  

Atualmente, existem 100 IES credenciadas pelo 

Ministério da Educação e em funcionamento 

regular no Estado de Goiás (dado coletado no 

relatório de consulta avançada gerado no portal do 

Ministério da Educação em julho de 2017). 

Partindo deste universo, e conforme mencionado na 

seção introdutória do resumo em questão, realizou-

se um levantamento bibliográfico de natureza 

endógena no banco de teses da CAPES, com a 

identificação de dissertações e teses oriundas dos 

programas de pós-graduação strictu sensu destas 

IES, relacionados à diversos assuntos da esfera de 

trabalho e emprego docente (políticas educacionais, 

estratégias pedagógicas, saúde do trabalhador, 

gestão escolar, relações estabelecidas entre 

professor e aluno, etc.).  

Com base nos parâmetros de pesquisa 

adotados, quais sejam, “precarização” e “trabalho 

docente”, foram selecionados 106 trabalhos 

originados das seguintes IES: Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás; 

Universidade Federal de Goiás. Após o 

levantamento, todos os trabalhos foram analisados, 

no que concerne ao tipo de abordagem 

metodológica utilizada, com foco nas informações 

prestadas pelos autores no resumo inicial de cada 

pesquisa, no qual se encontra indicado o tipo de 

método adotado para a investigação.  

Verificou-se que em 97 trabalhos, os 

pesquisadores indicaram a adoção do método 

qualitativo, versando sobre pesquisas empíricas, 

revisões bibliográficas e documentais. Em 

contrapartida, somente em 9 trabalhos a abordagem 

multimetodológica foi utilizada. A predileção por 

um método específico, o procedimento qualitativo, 

restou expressa, o que permite concluir que este 

tipo de método, cujo surgimento remonta ao início 

do século XX, encontra-se em franco 

desenvolvimento nas áreas de ciências sociais, 

humanas e aplicadas, e está respondendo aos 

anseios dos pesquisadores, ainda que de forma 

limitada.  

Contudo, e de acordo com a reflexão 

supramencionada de Flick (2013), a AMM traz 

como vantagens a ampliação do universo de estudo, 

e proporciona maior rigor e confiabilidade em 

relação aos resultados alcançados, combatendo 

assim, possíveis limitações advindas da adoção de 

uma premissa metodológica específica. Ademais,  

Iglesias e Alfinito (2006) acrescentam que a 

combinação de métodos é uma alternativa 

pertinente ao estudo do comportamento humano, 

cujo objeto de análise acaba por exigir maior 

repertório metodológico, o que pode ser encontrado 

aliando-se  os métodos qualitativo e quantitativo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A pesquisa acadêmica com foco no universo da 

docência é uma vertente que deve ser 

constantemente fomentada, pois inúmeros são os 

temas atuais que versam sobre o trabalho e 

emprego de docentes em todas as esferas 

educacionais. Ademais, a reestruturação do sistema 

capitalista de produção a partir da década de 90, 

com consequências diretas na atuação estatal e na 

relação entre as esferas pública e privada, trouxe 

novos campos de investigação, tais como a 

precarização do trabalho docente por meio da 

contratação de professores temporários, o 

desmantelamento desta classe profissional e o 

voluntariado participativo que atua na gestão 

escolar e em práticas até então restritas ao 

professor. O fato é que se faz necessário refletir 

acerca desta importante área temática.  

E para viabilizar pesquisas cada vez mais 

heterogêneas, no sentido do objeto pesquisado e 

dos procedimentos adotados, acredita-se que na 

órbita das ciências humanas, sociais e aplicadas, 

nas quais não raro o objeto de estudo diz respeito 

ao comportamento humano, a abordagem 

multimetodológica poderá ser mais útil, uma vez 

que amplia o método de investigação, propiciando 

maior validade e confiança nos resultados.       
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PROFESSORES DE MATEMÁTICA: SABERES E IDENTIDADE 
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Apresentamos neste presente estudo um projeto de pesquisa que propõe a investigar como um sujeito se 
constitui enquanto professor de matemática e de que maneira respalda suas ações e práticas, como define seus 
juízos, se estabelece como professor e de que maneia constrói a sua identidade. Com essa finalidade, temos 
como objetivo geral evidenciar os saberes experienciais de professores experientes de matemática de Catalão 
relacionando-os a profissionalização docente e a sua identidade. Para atingir este objetivo, far-se-á, em um 
primeiro momento, a devida localização histórica da profissão docente desde seu surgimento até os dias atuais 
na realidade local. Em um segundo momento, a investigação segue no sentido de corroborar as possibilidades 
de formação profissional do professor no decorrer dos tempos na cidade de Catalão. Através das narrativas 
oriundas de suas histórias de vida, nos propomos investigar como experientes professores de matemática se 
constituem enquanto profissionais, suas práticas, reflexões, seus saberes experienciais e identidade. Para a 
realização da presente pesquisa partiremos de um levantamento bibliográfico que resultará no aporte teórico a 
ser utilizado no decorrer de nossas análises. Deste modo, espera-se que as pesquisas já realizadas na área de 
formação de professores, profissão docente e saberes docentes venham a contribuir com a pesquisa como base 
para sua fundamentação. Em seguida, a fim de explicitar a condição do trabalho docente ao longo dos tempos e 
localizar a profissão docente no tempo e espaço, far-se-á uma busca bibliográfica para evidenciá-la em um 
contexto macro e, logo após, partiremos para uma busca documental, em bancos de dados dos sistemas de 
educação locais, a fim de contextualizar a profissão no âmbito regional. Por fim, na análise principal do 
trabalho proposto por este estudo, realizaremos um estudo da profissão por meio de pesquisa narrativa junto 
professores de matemática da educação básica e da rede pública da cidade de Catalão.  Os entrevistados serão 
professores experientes, uma vez que através de sua história de vida, espera-se que possam colaborar 
compartilhando experiências pessoais vividas ao longo de sua trajetória docente e também contribuir com o 
processo histórico da formação docente enquanto testemunho pessoal. Como conclusão desta pesquisa, espera-
se que entender as condições que geraram a profissão docente na região, como estes atores que lecionam a 
disciplina de matemática chegaram à profissão, e a partir da sua narrativa entender como constituem seus 
saberes de professores e sua identidade. 

  
Palavras-chave: Saberes docentes. Identidade. Histórias de vida. Profissão docente.
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Resumo: As organizações estão constantemente em busca de ferramentas que as auxiliam no planejamento e 

controle de seus processos produtivos. Neste contexto o programa mestre de produção ganha destaque, uma 

vez que é o elo entre o planejamento estratégico e operacional da produção, auxiliando na definição de quanto 

e quando produzir, para que não haja atrasos e nem perdas. O objetivo deste trabalho é propor a aplicação do 

programa mestre de produção em uma fábrica de tintas, localizada no sudeste goiano, a fim de diminuir os 

problemas causados pela falta de planejamento da produção. A realização do estudo de caso compreendeu as 

seguintes etapas: i) entrevistas; ii) visita in loco à fábrica; iii) classificação ABC; iv) elaboração do PMP. Os 

resultados mostraram que o PMP permitiu identificar que existem semanas em que será preciso produzir 

apenas um lote, enquanto que em outras não há necessidade de produção, pois o estoque acumulado garante 

que a demanda seguinte seja atendida. 

 

Palavras-chave: Planejamento e Controle da Produção, Programa Mestre de Produção, Setor de Tintas. 
 

MODALIDADE DE INSCRIÇÃO: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA  

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o setor de tintas tem 

apresentado um crescimento significativo no Brasil 

e também no mundo, produzindo cerca de 

1,4 bilhões de litros (ABRAFATI, 2016). Este 

crescimento representa um importante ganho na 

economia brasileira, além de gerar renda para 

muitos trabalhadores.  

No entanto, apesar de sua expansão, o 

segmento de tintas no Brasil sofreu ameaças nos 

últimos tempos. Dentre estas, pode-se destacar a 

desvalorização do real, que causou o aumento nos 

custos das matérias primas utilizadas na fabricação 

destes produtos, uma vez que aproximadamente 

62% das matérias primas têm seu valor vinculado 

ao dólar (ABRAFATI, 2016). 

Neste cenário de instabilidade e crescente 

competitividade, as empresas são compelidas 

constantemente a buscarem melhorias em todo o 

seu processo produtivo. Neste sentido, a aplicação 

de técnicas e ferramentas de planejamento e 

controle da produção (PCP) pode levar a 

organização a alcançar um diferencial competitivo. 

Fernandes e Godinho Filho (2010) definem o PCP 

como sendo um conjunto de atividades que 

envolvem uma série de decisões com o objetivo de 

definir o que, quanto e quando produzir, comprar e 

entregar, além de quem e como produzir. 

A estruturação de um sistema de PCP, de 

acordo com Fernandes e Godinho Filho (2010), 

compreende como atividades principais: prever a 

demanda; desenvolver um plano de produção 

agregado; realizar o programa mestre de produção; 

definir a quantidade e o momento de liberação das 

ordens de produção e compra; sequenciar as tarefas 

nos recursos produtivos; controlar estoques. 

Apresentada a importância do PCP nas 

organizações, o objetivo deste trabalho é propor a 

aplicação do programa mestre de produção em uma 

fábrica de tintas, localizada no sudeste goiano, a 

fim de diminuir os problemas causados pela falta de 

planejamento da produção. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 Programa Mestre da Produção 

 

De acordo com Tubino (2009), o programa 

mestre da produção (PMP) é o elo entre o 

planejamento estratégico e operacional da 

produção. Elaborando-se um PMP efetivo, a 

empresa pode oferecer aos seus clientes um bom 

nível de serviço, adequado às restrições impostas 

pelos níveis de estoques, recursos produtivos e 

tempos disponíveis. Em contrapartida, caso o PMP 

não seja bem elaborado, pode refletir em mau 

atendimento à demanda e mau uso dos recursos 

produtivos. 

Para Fernandes e Godinho Filho (2010), o 

programa mestre de produção é a primeira das 

atividades do controle da produção e tem por 
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objetivo estabelecer quais produtos finais serão 

fabricados em um determinado período de tempo e 

em que quantidades. Ainda para estes autores, é 

impossível regular o fluxo de materiais se o PMP 

for feito no médio prazo. Tubino (2009) afirma que 

o PMP é um planejamento de curto prazo, 

geralmente semanal ou, para aqueles produtos que 

possuem ciclos produtivos longos, pode ser mensal. 

Para elaborar o PMP, geralmente é utilizada 

uma matriz denominada registro básico do PMP 

(Fig. 1). Nesta matriz, as colunas são as unidades 

de tempo (semanas) e as linhas representam as 

entradas (FERNANDES; FILHO, 2010). 

 
Figura 1: Registro básico do PMP.  

ITEM: 
PERÍODO 

(SEMANAS) 

Estoque Inicial                 1 2 3 4 5 6 7 8 

Demanda prevista 
        

Demanda confirmada 
        

Recebimentos programados 
        

Estoque projetado 
        

PMP 
        

Fonte: Adaptado de FERNANDES; FILHO (2010). 

 

Na Fig. 1, os elementos das linhas do registro 

do MRP são: 

 Demanda prevista: estimativas de 

demandas futuras, previsões; 

 Demanda confirmada: ordens de 

produção que já foram vendidas e que precisam ser 

liberadas; 

 Recebimentos programados: valor 

referente a pedidos que foram devolvidos a empresa 

e que poderão ser repassados a outros clientes; 

 Estoque projetado: refere-se à quantidade 

de estoque ao final da semana; é calculado a partir 

da somatória do valor de estoque projetado da 

semana anterior e da quantidade definida no PMP 

da semana, subtraído da maior demanda (prevista 

ou confirmada) da semana; 

 PMP: quantidades que devem ser 

produzidas no período. 

 

2.2 Aplicações do PMP 

 

O estudo de Mariano e Lage Junior (2015) 

apresenta a otimização do PMP em uma fábrica de 

fertilizantes. Por meio da ferramenta Solver, do 

software Microsoft Excel
®

, e da aplicação de 

programação linear e mista, os autores verificaram 

que economicamente seria vantajoso não atender a 

totalidade de pedidos da empresa. Esta decisão 

justificou-se uma vez que o atendimento de toda a 

demanda exigiria a produção de altos volumes em 

períodos anteriores, o que acarretaria em elevado 

custo com estoques por um longo período de 

tempo. 

Por sua vez, o estudo de Piagge, Bagni e 

Marcola (2015) apresenta a proposta de um modelo 

de PMP para uma empresa de suplementos 

alimentares que integra o PMP à análise de 

capacidade bruta. Este modelo reduziu o tempo de 

planejamento de mês para semana, aplicando 

períodos de congelamento e adotando tempos de 

fronteira no MRP. Os resultados obtidos foram de 

20% de aumento no volume de produção, 

melhorando em 50% as entregas dos pedidos 

completos e no prazo, além de reduzir em 50% o 

lead time. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O procedimento para a elaboração desse artigo 

é o estudo de caso. Conforme Yin (1993) o estudo 

de caso é uma estratégia de pesquisa que 

compreende abordagens específicas de coleta e 

análise de dados. 

Este estudo foi composto pelas seguintes 

etapas: i) entrevistas; ii) visita in loco à fábrica; iii) 

classificação ABC; iv) elaboração do PMP. 

As entrevistas foram realizadas com o gerente 

da empresa, tanto pessoalmente quanto por e-mail, 

utilizando um questionário semiestruturado. 

Também foram feitas entrevistas com os 

funcionários da fábrica utilizando questionário não 

estruturado, em que foram coletadas informações 

referentes aos processos produtivos. 

Foram realizadas visitas à fábrica para 

conhecer o processo de produção das tintas, para 

que fosse possível analisá-lo posteriormente. 

Por fim, para definição do produto a ser 

aplicado o PMP, procedeu-se com a análise dos 

dados de vendas, com o auxílio da técnica de 

classificação ABC. Os dados coletados referem-se 

às vendas realizadas entre os meses de abril e junho 

de 2017. 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 A empresa 

 

A empresa estudada é do ramo de tintas, tem 

sua matriz localizada na cidade de Goiânia – Goiás, 

e o presente estudo foi realizado em sua filial em 

Catalão, no sudeste goiano.  É uma empresa de 

pequeno porte, onde trabalham um total de doze 

funcionários.  

Tem como objetivo atender lojistas da cidade e 

toda a região, com produtos de qualidade superior 

aos concorrentes, entregas imediatas e atendimento 

diferenciado. Tem como meta dobrar sua produção 

diária e atender o estado de Minas Gerais. 

 São produzidas tintas para superfícies externas 

e internas, massa corrida, massa acrílica, verniz a 

base de água, selador acrílico, tintas para pisos e 

grafiato. São produzidas 28 cores de tintas 

conforme catálogo, e há possibilidade de 

manipulação de mais de 1.000 cores. 
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A empresa dispõe de três funcionários para a 

linha de produção e duas máquinas. Os 

funcionários não são treinados, e não é exigido 

nenhum grau de instrução para a produção de tintas 

na empresa, basta apenas que o operador tenha em 

mãos a formulação para segui-la. Cada produto 

possui uma formulação e procedimentos padrões de 

produção. 

 

4.2 Identificação do problema e elaboração do 

PMP 

 

Por meio das visitas realizadas in loco e das 

entrevistas realizas com o gestor, identificou-se que 

a empresa não utiliza nenhuma ferramenta que a 

auxilia no planejamento de produção, o que 

ocasiona diversos problemas. Como exemplo, 

durante períodos de falta de água tem-se a 

necessidade de parar a produção, ocasionando 

atrasos na fabricação dos produtos e, concomitante, 

levando a ociosidade dos funcionários. 

Quanto à quantidade produzida semanalmente, 

identificou-se que a empresa sempre produz dois 

lotes de 35 latas cada, totalizando 70 latas de 

estoque de produto acabado ao final da semana. 

A proposta do trabalho é aplicação do PMP, 

inicialmente, para aqueles itens que tem maior 

demanda da família de tintas. Para a definição 

destes itens foi utilizada a classificação ABC, que é 

um método usado para definir a importância 

relativa dos itens. A Fig. 2 apresenta a curva ABC 

dos dados obtidos. Por sua vez, na Tab. 1 são 

exibidas as quantidades de cada item, em cada uma 

das classes, com suas respectivas porcentagens. 

 
Figura 2. Classificação ABC 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Como pode-se observar na Fig. 2 e Tab. 1, as 

cinco cores de tintas classificadas como classe A 

representaram 61% do total da demanda, enquanto 

da classe B, com 13 cores, representam 32%; por 

fim, a classe C, com 10 cores, 7%. 

Uma vez que os produtos da classe A 

apresentam a mesma demanda, neste estudo é 

apresentado um único registro de PMP para todos 

os itens da classe A, considerando-se um período de 

planejamento de 8 semanas (dois meses). 

 

 

Tabela 1. Classificação individual dos itens 

COR 

DEMANDA 

SEMANAL 

(LATA) 

% VALOR 
ACUMULADO 

CLASSE 

Champanhe 50 12% A 

Branco 

gelo 
50 24% A 

Erva doce 50 37% A 

Areia 50 49% A 

Camurça 50 61% A 

Verde 

Aquarela 
10 63% B 

Verde 

Relva 
10 66% B 

Amarelo 

terra 
10 68% B 

Azul 

pacífico 
10 71% B 

Concreto 10 73% B 

Mel 10 76% B 

Amarelo 

Cenário 
10 78% B 

Marfim 10 80% B 

Damasco 10 83% B 

Savana 10 85% B 

Pêssego 10 88% B 

Perola 10 90% B 

Palha 10 93% B 

Azul 

profundo 
3 93% C 

Lilás 3 94% C 

Verde 

limão 
3 95% C 

Caribe 3 96% C 

Tangerina 3 96% C 

Verde 

musgo 
3 97% C 

Chocolate 3 98% C 

Laranja 

Mega 
3 99% C 

Vermelho 

Aquarela 
3 99% C 

Terracota 3 100% C 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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O PMP foi elaborado a partir dos dados de 

demanda média informados pelo gestor da empresa.  

Segundo o gerente de produção, são vendidas em 

média 50 latas de tintas da Classe A por semana, 

sendo que na última semana do mês essa demanda 

diminui para em torno de 20 latas.  

O tipo de operação é repetitivo em lote, e seu 

ambiente de produção pode ser classificado como 

make-to-stock (MTS), ou seja, a empresa produz 

para estoque. Dessa forma, não se tem nenhuma 

demanda confirmada e, consequentemente, não se 

espera que nenhum lote de pedido seja devolvido, 

até porque não são vendidos lotes aos clientes, mas 

sim unidades, por isso não se tem nenhum 

recebimento programado. A empresa mantém um 

estoque de segurança de 50 unidades de cada tinta 

da Classe A, e a produção é feita em lotes de 35 

latas. A Fig. 3 apresenta o PMP das tintas 

pertencentes à Classe A. 

 
Fig. 3. PMP das tintas pertencentes à Classe A. 

TINTAS  

CLASSE A 
SEMANA 

Estoque 

Inicial 
50 1 2 3 4 5 6 7 8 

Demanda 

Prevista 
50 50 50 20 50 50 50 20 

Demanda 

Confirmada 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Recebimentos 

Programados 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Estoque 

Projetado 
70 55 75 55 75 60 80 60 

PMP 35 70 0 70 35 70 0 0 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Como pode-se observar na Fig. 3, após a 

elaboração do PMP verifica-se que não é preciso 

produzir em todas as semanas dois lotes de 35 latas 

cada, como é feito atualmente pela empresa. Há 

semanas em que será preciso produzir apenas um 

lote (semanas 1 e 5), enquanto que em outras não 

há necessidade de produção (semanas 3, 7 e 8), pois 

o estoque acumulado garante que a demanda 

seguinte seja atendida. Desta forma, reduz-se 

custos, por exemplo, com manutenção de estoques. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como foi proposto neste estudo, o 

planejamento mestre da produção foi elaborado, 

após constatar que a empresa não utiliza nenhuma 

ferramenta de planejamento da produção. 

O PMP mostrou-se como uma ferramenta 

muito útil, apontando a quantidade e o momento de 

produção. Ainda, como foi relatado pelo gestor, a 

fábrica sofre com problema de falta de água em 

períodos de seca na cidade, acarretando na 

interrupção da produção. Logo, o PMP pode ser 

feito levando em conta essa adversidade e a 

empresa pode, dessa maneira, adiantar a produção 

dos pedidos a serem atendidos nestes períodos de 

seca. 
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Resumo: A gestão de estoques de uma empresa é essencial para a obtenção de vantagem competitiva, por 

garantir a disponibilidade de material para a produção e entrega pontual do produto ao cliente. Desta forma, o 

presente artigo tem como objetivo propor um modelo de controle de estoques em um minimercado situado na 

cidade de Catalão-GO, a fim de aumentar o nível de atendimento ao cliente. Para isso foram aplicadas 

ferramentas da gestão de estoques, sendo calculado o estoque de segurança e o ponto de ressuprimento. A 

família de produtos estudada foi definida com base na classificação da margem de lucro média, e a muçarela 

foi definida como o produto de maior lucratividade da família de frios. Partindo do ponto que a empresa não 

utilizava qualquer ferramenta de controle de estoques, o estudo foi de grande valia para incentivar o gestor da 

pequena empresa a melhorar o controle dos estoques e, assim, aumentar seu nível de serviço. O modelo 

proposto aponta que o gestor deve sempre manter um estoque de segurança de 8 kg, e sempre que o estoque 

chegar no nível do ponto de ressuprimento, que é de aproximadamente 16 kg, deve-se fazer um pedido para 

repor o estoque.  

 

Palavras-chave: Setor supermercadista, controle de estoque, ponto de ressuprimento 

 
1. INTRODUÇÃO  

 

A diferenciação dos serviços e produtos, tanto 

por liderança em qualidade quanto por redução de 

custos, é essencial para o sucesso de uma empresa, 

não importa o setor que a mesma atue e o seu porte. 

Neste contexto destaca-se a importância da gestão 

de estoques, que não se limita apenas às empresas 

industriais, mas abrange qualquer tipo de empresa 

que armazena bens físicos. No que tange ao setor 

supermercadista, práticas que auxiliem na gestão de 

estoques são essenciais para que a organização 

assuma uma posição competitiva no mercado, 

especialmente em cenários de crise como o que se 

vive atualmente no País. 

No entanto, a gestão de estoques é uma das 

áreas do planejamento e controle da produção 

(PCP) frequentemente negligenciada nas pequenas 

e médias empresas. Estas empresas, muitas vezes, 

carecem da aplicação de técnicas e ferramentas que 

as auxiliem na gestão eficiente de seus recursos e 

processos. 

Neste contexto, observa-se que o uso de 

técnicas e ferramentas de controle de estoques pode 

contribuir para a redução dos riscos na mortalidade 

do negócio, reduzir os custos e aumentar o nível de 

serviço ao cliente. Segundo Bertaglia (2003), a 

gestão de estoques de uma empresa é essencial para 

a obtenção de vantagem competitiva, por garantir a 

disponibilidade de material para a produção e 

entrega pontual do produto ao cliente. 

De acordo Martins et al. (2009), os estoques 

são recursos produtivos que no final da cadeia de 

suprimentos criará valor para o consumidor final, 

por isso assumem papel ainda mais importante. 

Todas as empresas procuram de uma forma ou de 

outra obter vantagem competitiva em relação aos 

seus concorrentes, e a oportunidade de atendê-los 

prontamente, no momento e na quantidade 

desejada, é facilitada por meio da administração 

eficaz dos estoques. 

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo 

propor um modelo de controle de estoques em um 

minimercado situado na cidade de Catalão-GO, a 

fim de aumentar o nível de atendimento ao cliente. 

O artigo está estruturado da seguinte maneira: 

na seção 2 é apresentada a revisão bibliográfica 

sobre controle de estoques; a metodologia do 

trabalho está na seção 3; na seção 4 são 

apresentados os resultados e discussões; por fim, a 

sessão 5 apresenta a conclusão deste estudo.  

 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Segundo Moreira (2004), estoques são recursos 

armazenados de forma improdutiva por 

determinado período de tempo, podendo ser de 

matérias-primas e produtos acabados. 

Para Ballou (2006), estoques são acúmulos de 

recursos materiais entre fases específicas de 

transformação, podendo representar os maiores 

investimentos em ativos de determinada empresa.  
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Logo, a gestão dos estoques se faz necessária 

devido ao alto valor empregado no estoque e a sua 

importância. De acordo com Ballou (2006), é 

extremamente recomendado e sensato realizar um 

controle de estoque aprofundado nas organizações, 

permitindo maior fluidez nos processos realizados 

pela empresa e principalmente possibilitando 

reduzir custos. 

Vollmann et al. (2006) ressaltam a importância 

dos estoques para as empresas, enfatizando que os 

estoques normalmente representam até um quarto 

do total dos bens das organizações, demonstrando 

assim que a gestão de estoques tem um papel vital 

para a sobrevivência das empresas. 

 
2.1. Estoque de Segurança 

  
Para Vollmann et al. (2006), estoque de 

segurança (ES) é definido como um estoque que 

compensa incertezas da demanda, sendo visto como 

a quantidade mínima de materiais que deve existir 

no estoque com o objetivo de suprir as possíveis 

sazonalidades da demanda e do lead time, podendo 

atuar nos momentos de falha de fornecimento, falha 

da produção, entre outros.  

Slack et al. (2009) enfatizam que a finalidade 

do estoque de segurança é possibilitar a 

continuidade das atividades, evitando afetar o 

processo produtivo, o que implica evitar atrasos na 

entrega do produto ao mercado, a fim de não causar 

transtornos aos clientes por falta de material. 

Os autores supracitados ressaltam a 

impossibilidade acerca da convicção da quantidade 

a ser demandada, havendo apenas a possibilidade 

de realizar cálculos para aproximar-se do valor real. 

Assim, evidencia-se a necessidade manter um 

estoque de segurança para evitar a falta de 

determinados itens, porém, é indicado que se 

mantenha somente o necessário. 

O estoque de segurança, quando o tempo de 

reposição não é fixo, pode ser calculado pela Eq.(1)  

  

                                           

𝐸𝑆 = 𝑍 × √𝜎𝑑
2𝐿  +  𝐷

  2
+  𝜎𝐿

2                          (1) 

 

Onde: 

𝑍 = coeficiente da distribuição normal em função 

do nível de serviço desejado; 

𝜎𝑑
2 = variância da demanda no tempo L; 

𝐿 = tempo de reposição médio; 

𝐷 = demanda média; 

𝜎𝐿
2 = variância do tempo de reposição L. 

 

 

 

2.2. Modelo de Ponto de Ressuprimento 

 
De acordo com Vollmann et al. (2006), os 

modelos de ponto de ressuprimento objetivam a 

otimização dos estoques em função da demanda e 

do lead time, buscando evitar rupturas de estoques. 

Ballou (2006) ressalta a importância de definir 

o momento correto de ressuprimento e a quantidade 

do pedido, de maneira que os estoques possam 

suprir a demanda. Vale destacar que a determinação 

do momento e a quantidade de ressuprimento é o 

que diferencia a disponibilidade da gestão de 

estoques. 

Slack et al. (2009) destacam que a demanda e o 

lead time dificilmente são constantes, assumindo na 

práticas valores médios. Tais variações podem ser 

absorvidas por um estoque de segurança, que por 

sua vez deve ser dimensionado para cobrir as 

incertezas durante o tempo de ressuprimento. 

O ponto de ressuprimento pode ser calculado 

pela Eq. (2).  

 

 𝑃𝑅 = 𝐷  × 𝐿  + 𝐸𝑆                                             (2) 

 

Onde: 

PR = ponto de ressuprimento; 

𝐷  = demanda média; 

𝐿  = tempo médio de reposição; 

ES = estoque de segurança. 

 
3. METODOLOGIA 

 

O procedimento para a elaboração desse artigo 

é o estudo de caso. Conforme Yin (1993) o estudo 

de caso é uma estratégia de pesquisa que 

compreende abordagens específicas de coleta e 

análise de dados. 

As etapas para a realização da pesquisa foram: 

 

1° Passo - Coleta de dados: os dados foram 

coletados em um período de 28 dias do mês de 

julho de 2017, e foram obtidos por meio dos 

registros do banco de dados da empresa, bem como 

de entrevistas não estruturadas realizadas com o 

gestor do minimercado; 

 

2° Passo – Estruturação dos dados: após a coleta 

dos dados, os mesmos foram estruturados em 

planilhas eletrônicas. 

 

3° Passo – Classificação das famílias: Após a 

organização dos dados, os produtos foram divididos 

em famílias, que por sua vez foram classificadas de 

acordo com o critério de maior margem de lucro. 
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4° Passo – Construção do modelo de controle de 

estoque: após a identificação do objeto de estudo, e 

por meio do estudo teórico, foi construído o modelo 

de controle de estoques que melhor se adequasse à 

realidade da empresa. 

 

5° Passo – Aplicação e análise do modelo de 

controle de estoque: após a construção do modelo, 

o próximo passo foi a aplicação e análise dos 

resultados obtidos. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a coleta e organização dos dados, os 

produtos foram classificados pela margem de lucro. 

As famílias foram classificadas em: frios, cesta 

básica, limpeza, congelados, perfumaria e alimentos 

em geral. Os resultados da classificação são 

apresentados na Tab. 1. 

 

Tabela 1: Famílias de produtos e porcentagem média de 

lucro 

Famílias 
Porcentagem 

média de lucro 

Frios 60% 

Congelados 40% 

Perfumaria 40% 

Alimentos em Geral 30% 

Cesta Básica 20% 

Limpeza 5% 

 
Fonte: Os autores (2017) 

 

Desta forma, a família de produtos selecionada 

como objeto de estudo deste trabalho foi a Família 

“Frios”, que possui uma margem de lucro maior. 

No presente trabalho é proposta a aplicação de 

um modelo de gestão de estoque por ponto de 

ressuprimento, para auxiliar o gestor do mercado a 

identificar o momento correto de realizar o pedido 

de compra, de forma que o produto esteja sempre 

disponível. 

Para a aplicação do modelo de gestão de 

estoque proposto no presente trabalho foi necessária 

a escolha de uma família de produtos, que foi 

determinada tomando-se como critério a margem de 

lucro. Desta forma, foi escolhido o item muçarela, 

pertencente à família “Frios”, por ser este o item de 

maior demanda.  

 

Uma vez definido o item, as análises indicaram 

que o gestor necessitava de um controle para 

manter uma quantidade suficiente para a próxima 

reposição, mas que ao mesmo tempo não 

demandasse um grande volume de estoque, 

diminuindo a necessidade da empresa ter vários 

freezers e, consequentemente, reduzir os custos de 

armazenagem.  

A muçarela possui uma demanda diária de 

2,1 kg e o tempo de ressuprimento do fornecedor 

varia de 3 a 5 dias. A muçarela adquirida pelo 

minimercado possui, em média, 4 kg por peça e 

podem ser entregue de forma unitária, não havendo 

necessidade de comprar somente por caixas 

fechadas, como no caso do presunto, por exemplo. 

Devido à importância dada pelo gestor ao 

produto muçarela, o nível de segurança aplicado 

para a resolução dos cálculos foi de 99,87% 

(obtendo o valor tabelado de z igual a 3). Vale 

destacar que além de proporcionar maior margem 

de lucro para a empresa, a venda da muçarela está 

correlacionada à venda de mercadorias da família 

“alimentos em geral”, como pães e massas. 

Para o cálculo do estoque de segurança os 

dados coletados foram: variância da demanda (𝜎𝑑
2) 

de 0,1895 kg (dia); variância do tempo de reposição 

(𝜎𝐿
2) de 0,8 (dia); tempo de reposição médio (𝐿) de 

3,6 (dia); demanda média (𝐷) de 2,1 kg (dia). O 

cálculo do estoque de segurança foi realizado a 

partir da Eq. (1): 

 

𝐸𝑆 = 3 × √0,1895 ∗ 3,6 +  2,1 2 +  0,8 = 7,28 kg 

  

O estoque de segurança encontrado foi de 

7,28 kg, porém, como o produto só é vendido em 

peças de 4 kg, definiu-se o ES como sendo de 8 kg. 

A partir dos dados supracitados e utilizando a 

Eq. (2), foi calculado o ponto de ressuprimento: 

 

𝑃𝑅 = 2,1 ×  3,6 + 8 = 15,56 kg          

 

Assim, o valor do ponto de ressuprimento 

encontrado foi de 15,56 kg. Ou seja, sempre que o 

estoque chegar a este nível, o gestor deve efetuar 

um pedido de compra. 

Logo, no modelo proposto, o gestor deve 

manter um estoque de segurança de 8 kg, e sempre 

que o estoque chegar no nível do ponto de 

ressuprimento, que é de aproximadamente 16 kg, o 

gestor deve fazer um pedido para repor o estoque. 

Porém, cabe destacar que os resultados aqui 

apresentados não podem ser extrapolados para 

todos os meses. Logo, faz-se necessária uma análise 

mensal para o cálculo dos novos valores de estoque 

de segurança e ponto de ressuprimento dos períodos 

posteriores. 
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5. CONCLUSÕES 

  
O estudo é a primeira análise gerencial que o 

gestor terá sobre estoques no minimercado. Cabe 

ressaltar que é comum que pequenas organizações 

não deem a atenção necessária aos métodos de 

gerenciamento, o que pode acarretar no não 

atendimento ao nível de serviço, tarefas 

desnecessárias ou desperdícios.     

A aplicação das ferramentas relacionadas à 

gestão do estoque, além de auxiliar no controle das 

entradas e saídas do produto analisado neste estudo 

de caso, pode auxiliar na redução de prejuízos e 

redução de custos. 

Expandir o controle de estoques para outros 

produtos do minimercado apresenta-se como 

sugestão para a empresa, uma vez um controle de 

estoques eficaz pode refletir na competitividade do 

minimercado.  
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Resumo: A Psicologia é um campo do saber que abrange diversos espaços e que tem se fundido a outras áreas 

com finalidade de auxiliar e prestar melhor serviços à comunidade. Uma das muitas ramificações e aplicações 

desta ciência é a Psicologia Jurídica, o campo que se dedica à interação entre a Psicologia e o Direito. Haja 

vista a expansão da área e aumento de profissionais que se interessam ou que nela atuam, faz-se necessário 

pesquisas com fins de investigação da produção relacionada à Psicologia Jurídica. O presente estudo se 

propôs a realizar um levantamento de artigos por meio da plataforma “Google Acadêmico”, subdividindo os 

temas para maior abrangência de conteúdo. Foram encontrados 204 artigos envolvendo as diversas áreas da 

Psicologia Jurídica entre os anos de 1978 e 2017, sendo que os anos de maior número de publicações foram 

2010, 2013 e 2014 enquanto que em 1978, 1971, 1992, 1999 e 2000 houve somente uma publicação 

encontrada. Entre os anos de 1979 e 1980, 1990 e 1991, 1993 e 1996 nenhuma produção foi identificada. Por 

meio desta pesquisa reflete-se acerca das áreas carentes de investigação e estudo além daquelas em que há 

um maior foco de produção.      

 

Palavras-chave: Psicologia Jurídica. Direito. Bibliometria. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

A Psicologia enquanto ciência e profissão é 

uma área do conhecimento que abrange diversas 

instancias. O profissional da área detém saberes que 

o capacita a atuar em meios distintos e um deles é o 

sistema de justiça. De acordo com Leal (2008, p.10) 

a Psicologia Jurídica corresponde a “toda aplicação 

do saber psicológico às questões relacionadas ao 

saber do Direito”. A autora defende que toda e 

qualquer prática relacionada às práticas jurídicas, 

podem ser nomeadas como Psicologia Jurídica 

(Leal, 2008). 

  Historicamente, a trajetória da psicologia 

como auxílio no âmbito jurídico se dá a partir da 

publicação do livro Psychologie Naturelle, do 

médico francês Prosper Despin em 1868. A obra 

expõe análises de casos de grandes crimes ocorridos 

na época, além de uma discussão acerca dos motivos 

que desencadearam os crimes e também das 

individualidades psicológicas de cada criminoso. 

Despine passou a ser considerado o precursor da 

Psicologia Criminal, uma área que aborda práticas 

psicológicas direcionadas ao estudo dos aspectos 

psicológicos do criminoso (Leal, 2008). 

 Carpigiani (2008) retrata uma divisão 

histórica da psicologia jurídica em quatro momentos. 

O primeiro compreende o começo do século XX até 

final dos anos 1920. Nesse período aparecem 

publicações relacionadas aos processos psicológicos 

do testemunho. A autora aponta que há uma forte 

influência dos estudos oriundos da psicologia 

experimental. Brito (2012) relata que os estudos 

sobre memória, percepção e sensação foram 

aplicados ao estudo do testemunho, para que tais 

pesquisas indicassem parâmetros para mensurar a 

fidedignidade, ou não, dos testemunhos prestados na 

Justiça.  

 Em um segundo momento, datado até os 

anos 1950, aparecem os primeiros escritos 

relacionando o direito e psicologia, dentre eles, a 

obra do psiquiatra espanhol Mira y López (1896-

1964) intitulado “Manual de psicología jurídica” 

escrito em 1932 (Carpigiani, 2008). De acordo com 

Brito (2012), em sua obra, Mira y Lopes defende 

que a psicologia pode contribuir com o judiciário 

oferecendo “provas ou técnicas para aferir e obter a 

máxima sinceridade dos testemunhos, bem como 

para determinar a periculosidade dos delinquentes”, 

além de apontar a Psicologia do testemunho como 

“um dos capítulos mais brilhantes da Psicologia 

jurídica” (Brito, 2012, p. 196). 

 O terceiro período se passa durante as 

décadas de 1950 e 1960. Para Carpigiani (2008), 

nessa época as publicações mais importantes 

discorriam acerca do suporte da psicologia clínica e 
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social buscando uma maior compreensão dos 

transtornos mentais e “as ações que tinham 

correlação com a transgressão às leis” (Carpigiani, 

2008, p. 41). 

 Posteriormente, nos anos 1970 até os dias 

atuais, há uma predominância da psicologia jurídica 

aplicada ao direito penal (Carpigiani, 2008). Nesse 

período houve grandes transformações e avanços no 

cenário mundial que impulsionaram o estudo da 

Psicologia jurídica bem como sua aplicação prática. 

Nos Estados Unidos em 1970, a Associação 

Americana de Psicologia define a função do 

psicólogo jurídico. Já na Espanha, em 1980, o 

Colégio Oficial de Psicólogos realizou um congresso 

iniciando uma publicação anual sobre Psicologia 

Jurídica.  

 No Brasil, os primeiros trabalhos do 

psicólogo nas esferas jurídicas, ocorrem por meio de 

perícias antes realizadas por médicos. De acordo 

com Brito (2012) os profissionais atuavam no campo 

da psicopatologia fornecendo um parecer técnico-

científico a fim de fundamentar as decisões dos 

magistrados. A autora aponta que os psicólogos não 

eram servidores do Judiciário, mas eram nomeados 

como peritos por Juízes com a finalidade de realizar 

diagnósticos psicológicos. 

 Nos anos 1980 o psicólogo é inserido nos 

presídios e ocorrem os primeiros concursos públicos 

na área (Carpigiani, 2008). De acordo com Bernardi 

(1999) em 1985 ocorreu o primeiro concurso público 

em São Paulo regulamentando a atuação dos 

psicólogos do Tribunal de Justiça. Em Minas Gerais 

o primeiro concurso para o cargo ocorreu em 1992 e 

no Rio de Janeiro em 1998 (Brito, 2012). Para 

Carpigiani (2008, p.42) “atualmente, a prática 

jurídica está ainda muito atrelada aos processos 

jurídicos, mas ao mesmo tempo há um avanço na 

atuação direcionada à saúde mental e também a 

serviço da cidadania”.  

 No que se refere a formação acadêmica, 

Lago e colaboradores (2009) apontam que nem 

todos os cursos de Psicologia oferecem a disciplina 

de Psicologia Jurídica. A disciplina muitas vezes é 

oferecida em caráter opcional e apresentando carga 

horária pequena. No Direito, ainda que com carga 

horária reduzida, já é de caráter compulsório. Diante 

disso, revela-se uma deficiência no ensino voltado à 

Psicologia Jurídica na graduação. Porém, os autores 

indicam que a oferta em cursos de Pós-Graduação na 

área está em expansão. Atualmente, estados como 

Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, 

Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina 

e São Paulo já dispõem dessa formação (Lago e 

colaboradores, 2009).  

 Quanto aos campos de atuação, Lago e 

colaboradores (2009) afirmam que: “há uma 

predominância das atividades de confecções de 

laudos, pareceres e relatórios pressupondo-se que 

compete à Psicologia uma atividade de cunho 

avaliativo e de subsidio aos magistrados” (Lago e 

colaboradores, 2009, p.486). Nesse sentido, é 

importante ressaltar que não cabe ao psicólogo 

qualquer decisão judicial, esta pertence somente ao 

Juiz. O Psicólogo Jurídico apresenta uma conclusão 

por meio de dados levantados mediante a avaliação 

psicológica.  

Por mais que a avaliação psicológica ainda 

seja a principal demanda dos operadores do Direito 

(Lago e colaboradores, 2009), observa-se que outras 

formas de atuação ganharam força. França (2004, 

p.75) reitera que “a perícia é uma das possibilidades 

de atuação do psicólogo jurídico, mas não a única.” 

A atuação do profissional vai desde orientações e 

acompanhamentos, contribuição para políticas 

preventivas, até estudos dos efeitos do jurídico sobre 

a subjetividade do indivíduo entre outras 

possibilidades (França, 2004).  

Por conseguinte, a Psicologia Jurídica 

expandiu-se e possui diversas ramificações que 

possibilita maior alcance e atribuições. Assim, 

Carpigiani (2008) apresenta algumas áreas com 

funções específicas expondo os diversos âmbitos nos 

quais o Psicólogo Jurídico atua, são eles:  

 Psicologia do testemunho: Determina a 

qualidade dos testemunhos e desenvolve 

técnicas para identificar com precisão a 

declaração de um testemunho.  

 Psicologia Criminal: Estuda e intervêm em 

fenômenos delinquenciais. Atua na perícia, 

avaliação de insanidade mental e a relação 

com o crime, entre outras.  

 Vitimologia: Elaboração e execução de 

programas de assistência às vítimas, o 

crime e sua relação com a vítima e a 

atuação em programas de proteção a 

vítimas e testemunhas, entre outros.    

 Psicologia do Júri: Avaliação dos jurados e 

no impacto dos processos de tomada de 

decisão.   

 Psicologia Penitenciária: Reeducação, 

reabilitação e reinserção social dos internos.  

 Psicologia Policial: Seleção, elaboração de 

perfil e participação no processo de 

formação de policiais.  

 Mediação: Proporciona soluções 

negociadas aos conflitos jurídicos, 

minimizando ou prevenindo dano 

emocional e social. 

 Psicologia Forense: Atividades que o 

psicólogo realiza no Fórum.   

 Psicologia jurídica e as questões da infância 

e juventude: Avaliação psicológica na vara 

da infância e juventude e na vara especial 

atua na avaliação, prevenção e atendimento 

de jovens com práticas infratoras.  
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 Psicologia Jurídica e o Direito de Família: 

Atuação voltada para os casos de 

separação, paternidade, perícia, disputa de 

guarda, tutela, avaliação de transtornos 

mentais e interdição, orientação de visitas 

nos casos de divórcio, avaliação e 

tratamento de maus-tratos infantis.  

 Psicologia aplicada ao Direito Civil: Presta 

assessoria nos casos de tomada de decisão 

em contratos, testamentos, disputa 

empresarial entre outras. 

 Psicologia aplicada ao Direito Trabalhista: 

Presta assessoria em casos de acidentes de 

trabalho, avaliação de testemunho de 

trabalhadores e testemunhas, avaliação de 

sequelas psicológicas em acidentes de 

trabalho ou por enfermidade ocupacional, 

perícia psicológica em casos de abuso de 

poder, entre outras.  

Hodiernamente, questões como abandono 

afetivo, assédio moral, bullying e burnout tem sido 

encaminhadas ao Poder Judiciário e, portanto, aos 

psicólogos, sob justificativas de proteção de direitos 

e de segurança. Estes podem ser objeto de novas 

pesquisas, debates e discussões, pois requerem um 

olhar crítico para possíveis intervenções (Brito, 

2012). Desse modo, é importante expandir o 

conhecimento e ampliar pesquisas que vão embasar 

e delimitar a correta atuação do Psicólogo Jurídico 

proporcionando maior enriquecimento da área.  

A Psicologia Jurídica é uma área que tem 

crescido atualmente, haja vista os estudos realizados 

por autores apontados neste como Carpigiani (2008), 

França (2004), Lago e colaboradores (2009) entre 

outros. Além disso, outra evidência de sua expansão 

são os concursos realizados no campo 

proporcionando um espaço de atuação prática para 

psicólogos. Desse modo, se faz necessário 

compreender como a produção a respeito do tema 

em questão se organiza. Um tipo de metodologia 

investigativa que possibilita a compreensão da 

ordem da produção é a bibliometria. 

De acordo com Guedes e Borschiver (2005, 

p.02) bibliometria é “um conjunto de leis e 

princípios empíricos que contribuem para 

estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da 

Informação.” Para os autores, os estudos 

bibliométricos objetivam descrever, quantificar e 

prognosticar o processo de comunicação escrita. 

Araújo (2006) salienta que a bibliometria é uma 

técnica quantitativa e estatística de medição dos 

índices de produção e disseminação do 

conhecimento científico.   

Para Araújo (2006) o ponto central da 

bibliometria consiste de uma avaliação objetiva da 

produção científica, ou seja, um levantamento 

estatístico e diretivo de trabalhos desenvolvidos 

focando em um determinado tema. Além disso, a 

utilização dessa técnica está se tornando cada vez 

mais necessária como indicativo de produção 

científica, tornando-se uma estratégia ímpar na 

geração, sistematização e difusão do conhecimento 

(Zanini e colaboradores, 2012).     

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi desenvolvido na 

perspectiva de uma pesquisa bibliométrica. A base 

de dados utilizada a fim de extrair informações sobre 

o tema foi o Google Acadêmico que proporciona um 

acervo abrangente em revistas variadas. Essa 

plataforma proporcionou um montante de produções 

multidisciplinar envolvendo não só a Psicologia 

como campo da ciência a ser investigado, mas 

também o Direito, contemplando as diversas áreas 

da Psicologia Jurídica.   

Utilizamos a revisão bibliográfica para coleta de 

dados. Além disso, foi construída uma ficha de 

controle com objetivo de catalogar informações 

acerca de cada artigo encontrado. Nela, apontamos o 

título, resumo, autor(es), ano de publicação e revista 

na qual o trabalho foi submetido.  

Para levantamento dos artigos, utilizamos os 

seguintes descritores: 1) “psicologia criminal”, 2) 

“psicologia penitenciária ou carcerária”, 3) 

“psicologia jurídica e as questões da infância e 

juventude”, 4) “psicologia jurídica: investigação, 

formação e ética”, 5) “psicologia jurídica e direito de 

família”, 6) “psicologia do testemunho”, 7) 

“psicologia jurídica e direito civil”, 8) “psicologia 

policial/militar”, 9) “psicologia jurídica e ministério 

público”, 10) “psicologia jurídica e direitos 

humanos”, 11) “psicologia jurídica e magistrados”, 

12) “proteção à testemunhas”, 13) “vitimologia”. A 

escolha dos descritores se deu pela necessidade de 

investigação acerca da produção de artigos 

bibliométricos que tratam desta temática.  

Como critério de análise e coleta de dados, 

somente artigos nacionais foram adotados além de 

desconsiderar aqueles que não contemplam temas 

envolvendo as áreas da Psicologia Jurídica 

investigadas. Por meio da plataforma “Google 

Acadêmico” foram encontrados 204 artigos 

pertinentes à pesquisa. As publicações encontradas 

transitam entre os anos de 1978 e 2017.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da revisão de literatura sobre os descritores 

relacionados ao campo da Psicologia Jurídica, foram 

encontrados os dados expostos a seguir. A Figura 1 

apresenta um panorama de frequência de 

publicações no decorrer dos anos compreendendo o 

ano mais antigo em que se encontrou um artigo 

(1978) e o mais recente (2017). Percebe-se por meio 

dela que os anos de maior quantidade de produção 
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ocorreram em 2010, 2013 e 2014, todos com 

dezenove publicações. Os anos de 1978, 1971, 1992, 

1999 e 2000 apresentam somente uma publicação 

encontrada. Enquanto que, entre os anos de 1979 e 

1980, 1990 e 1991, 1993 e 1996 nenhuma produção 

foi encontrada.  

 

Figura 1. Frequência acumulada por ano   

 

 
Org. João Manoel Borges de Oliveira, 

(2017). 

 

 A Figura 2 apresenta a frequência por 

assunto pesquisado. Nota-se que a maior quantidade 

de produções provém do tema “Psicologia Jurídica: 

investigação, formação e ética” quantificando 46 

artigos, seguido por “Psicologia Jurídica e Direito de 

família” com 30 e “Psicologia jurídica e as questões 

da infância e juventude” com 29 publicações. Os 

temas “Psicologia Jurídica e direito civil” e 

“Psicologia Jurídica e ministério público” não 

apresentaram nenhuma produção.   

  

Figura 2. Frequência por assunto. 

 

 
Org. João Manoel Borges de Oliveira, 

(2017). 

 

 Conforme observado por meio da Figura 1, 

o aumento de produção científica com temas 

relacionados à Psicologia Jurídica é uma crescente. 

Julga-se, portanto, com base nesses dados, que a 

tendência é a expansão gradativa do acumulo e 

produção de conhecimento na área.  

 Os dados mostram que os assuntos mais 

discutidos em artigos científicos são: “Psicologia 

Jurídica: investigação, formação e ética” e 

“Psicologia Jurídica e Direito de família”. Nota-se a 

ausência ou pouca produção em outros assuntos 

como: “Psicologia Jurídica e direito civil”, 

“Psicologia Jurídica e ministério público, 

“Psicologia policial/militar” e “Psicologia jurídica e 

magistrados”. Tais temas tornam-se campos de 

necessidade de maior produção e investigação.  

 Recomenda-se que se aprofunde em um 

estudo bibliográfico mais amplo, verificando as 

metodologias dos estudos, tipos de artigo e outras 

categorias.  

   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Psicologia Jurídica é um campo de atuação do 

Psicólogo que possui ramificações, variações e 

múltiplas formas de aplicação do conhecimento. 

Autores como Carpigiani (2008) evidenciam o quão 

ampla e diversificada podem ser as áreas de atuação 

do profissional em psicologia envolvido com o meio 

Jurídico.  

A ferramenta de pesquisa bibliométrica 

proporcionou a busca de dados e a construção de 

instrumentos para a análise dos mesmos. Desse 

modo, observamos a crescente produção de artigos 

científicos voltados à Psicologia Jurídica bem como 
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o volume de escritos ao longo dos anos. 

Constatamos também a frequência de assuntos, e 

desse modo, percebemos em quais áreas há maior e 

menor quantidade de produção.    
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Resumo: Introdução: Diante do exposto o presente estudo tem como objetivo a sistematização do 

conhecimento produzido acerca da constipação intestinal em idosos. Constipação Intestinal é caracterizada 

por fezes endurecidas, sensação de evacuação incompleta, evacuações menos que três vezes por semana, 

esforço evacuatório, e manobras manuais para facilitar as evacuações. Métodos: É uma revisão integrativa 

que tem como objetivo fazer sínteses de múltiplos estudos do conhecimento em um determinado assunto que 

incluem analise de pesquisa relevante que assim nos proporciona um suporte para melhor compreensão do 

assunto pesquisado. Resultado/discussão: Essa revisão integrativa resultou em três artigos na base de dados 

MedLine, três artigos na base de dados PubMed, dois artigos na base de dados Lilacs, e com esse achado se 

conseguiu um artigo em HandSearch, totalizando sete artigos para o fim da análise. A Constipação Intestinal 

tem afetado mais a população idosa, e as que são atingidas em taxas mais elevadas do que os homens. 

Conclusão: Percebe-se a existência de lacunas no processo de assistência prestada, devido a falta de 

orientação e conhecimento da equipe de saúde sobre os avanços científicos perante a assistência a ser 

desenvolvida. Com isso cabe as profissionais participarem de educação permanente, para assim estarem aptos 

a prestarem uma assistência eficaz. 

Palavras-chave: Constipação Intestinal; Idoso; Enfermagem. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da expectativa de vida no país e no 

mundo sobressaltou de 62,7 em 1980 para 73,9 anos 

em 2013 (ONU, 2015). A população idosa irá 

quadruplicar até 2060, sendo 14,9 milhões (7,4% do 

total), em 2013, para 58,4 milhões (26,7% do total), 

em 2060. O envelhecimento da população é um 

processo individual que acontece gradativamente, 

sendo o Brasil o quinto pais com maior índice de 

idosos (IBGE, 2013).  

A limitação das atividades básicas de vida diária 

(ABVD) corrobora para redução de algumas 

atividades do organismo, como a diminuição da 

motilidade intestinal, podendo levar a Constipação 

Intestinal (CI) (WANG et al., 2016). A constipação 

(K 59.0) é classificada, no Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

à Saúde (CID 10), entre os transtornos funcionais do 

intestino (K59 – K59.9) (OMS, 1997). 

Constipação Intestinal é caracterizada por fezes 

endurecidas, sensação de evacuação incompleta, 

evacuações menos que três vezes por semana, 

esforço evacuatório, e manobras manuais para 

facilitar as evacuações. Indivíduos constipados são 

aqueles que possuem sintomas persistentes por no 

mínimo três meses. É considerada uma síndrome, 

pois além dos sintomas supracitados podem estar 

associadas a outras doenças já pré-estabelecidas 

(BHARUCHA; PEMBERTON; LOCKE, 2013). 

 A constipação intestinal pode variar de 2,6% a 

30,7% das prevalências e pode ser indicada para 

alguns estudos, destaca-se como fatores de 

associação o sexo feminino e a idade avançada. O 

envelhecimento causa alterações fisiológicas e a 

redução da mobilidade, condições de saúde e uso de 

fármacos que inclinam o idoso ao desenvolvimento 

da CI (GARDNER, 2013; McCREA, 2008). 

No sistema gastrointestinal, ocorrem mudanças 

significativas quando se faz necessário o uso de 

fármacos, pois deve ser considerado o efeito adverso 

do mesmo podendo esta ser uma causa de 

constipação intestinal. Idade, ingesta hídrica 

diminuída, baixo consumo de fibras, inatividade 

física, insuficiência renal, demência e diabetes 

mellitus são considerados fatores de risco para 

constipação (GALLEGOS-OROZCO et al., 2012). 

Quanto aos aspectos fisiológicos, a constipação 

subdivide-se em três categorias: constipação de 

trânsito funcional, que tem como sintomas fezes 

endurecida e sensação de evacuação incompleta, 

constipação de trânsito lento, onde o trânsito 
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intestinal é lento e está diretamente associado á 

inatividade física, e por último as doenças do ato de 

evacuação que ocorrem por disfunção do esfíncter 

anal ou do assoalho pélvico (GARCIA et al., 2016). 

Podemos citar o seguinte diagnóstico de 

enfermagem: A constipação relacionada à fraqueza 

dos músculos abdominais, hábitos de evacuação 

irregulares, hábito de higiene intima inadequada, 

desequilíbrio eletrolítico, agentes farmacológicos, 

desidratação, dentição inadequada, caracterizado por 

ocorrências atípicas em adultos idosos, abdome 

distendido, dor abdominal, fadiga e dor a evacuação 

(NANDA, 2017). 

A CI apresenta alta taxa de prevalência e de 

morbidade significativa em idosos, em decorrência 

de sua cronicidade e falta de instrução sobre 

prevenção e tratamento pode provocar outras 

patologias, ainda é tratada de maneira simples, 

podendo assim promover aspectos negativos na 

qualidade de vida do idoso (KLAUS et al., 2015).  

No tratamento da constipação é de suma 

importância orientar o paciente quanto á necessidade 

de aderir uma alimentação rica em fibras e a 

ingestão de pelo menos dois litros de líquido, como 

água e sucos de frutas diariamente, e como outra 

forma de tratamento podemos citar o tratamento 

medicamentoso, que se da através do uso de 

psyllium, metilcelulase e fibras sintéticas, que vão 

atuar como estimuladores da evacuação (GALVÃO-

ALVES, 2013). 

Outra forma de tratamento farmacológico muito 

utilizada por pacientes, que muitas vezes ocorre sem 

prescrição médica é a base de laxativos. Cerca de 

30% das pessoas com mais de 60 anos usam laxantes 

pelo menos uma vez na semana, porém o uso 

crônico desses fármacos é capaz de ocasionar graves 

consequências para a saúde do paciente, pois pode 

provocar lesões no plexo miontérico (GALVÃO-

ALVES, 2013).  

Diante do exposto o presente estudo tem como 

objetivo a sistematização do conhecimento 

produzido acerca da constipação intestinal em 

idosos. A questão norteadora do trabalho é “Qual a 

contribuição dos cuidados de enfermagem a 

pacientes com constipação intestinal?”. 

 

 

METODOLOGIA 

 

É uma revisão integrativa que tem como 

objetivo fazer sínteses de múltiplos estudos do 

conhecimento em um determinado assunto que 

incluem analise de pesquisa relevante que assim nos 

proporciona um suporte para melhor compreensão 

do assunto pesquisado. Um método extremamente 

valioso para uma melhor leitura dos conhecimentos 

científicos disponíveis devido a várias analise 

críticas dos estudos (WHITTEMORE; KNAFL, 

2005). 

Para sua construção foi seguido seis passos: 

identificação do tema e a criação de uma questão 

norteadora, estabelecimento dos critérios relevantes 

dentro da inclusão e exclusão prévia, informações 

definidas para ser extraída, classificação de inclusão, 

síntese dos resultados e apresentação dos resultados 

do conhecimento obtido (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

No momento inicial é determinado o objetivo 

específico da revisão integrativa, assim produzindo 

um questionamento que deverá ser respondido em 

torno de todo conteúdo selecionando os critérios 

relevantes dentro da inclusão e exclusão prévia 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A seleção dos dados foi realizada nas seguintes 

bases de dados: Literatura Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), e o portal PubMed. 

Sendo assim a busca complementar foi realizada 

com a busca manual nas citações dos estudos de 

identificação primárias, no mês de maio de 2017 á 

junho de 2017. 

Descritores foram selecionados para a busca, 

que foram retirados dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) “Constipation and aged and nursing”. 

Os critérios de inclusão foram: artigos 

científicos completos, originais, dos últimos cinco 

anos, disponíveis eletronicamente, gratuitos, em 

língua inglesa, espanhola e portuguesa, que 

abordassem o tema central. Os artigos excluídos 

foram os que se repetiram nas bases de dados, e os 

que não se enquadram nos critérios de inclusão e/ou 

abordaram o tema central. 

A hierarquização ocorreu pela dependência da 

abordagem metodológica seguida. Nível I – 

resultados de estudos clínicos randomizados 

adquiridos através da metanálise; Nível II – 

resultados alcançados em estudo experimentais; 

Nível III –resultados oriundos de estudos quase 

experimentais; Nível IV- com enfoque metodológico 

qualitativo dos estudos não experimentais; Nível V- 

relato de experiência e de casos; Nível VI- 

resultados de estudos de opiniões de especialistas 

baseado nas normas e nas legislações (STETLER et 

al.,1998). 

A Figura 1 abaixo demonstra as etapas 

desenvolvidas durante esta RI. Após a seleção dos 

artigos que se enquadraram nos critérios 

supracitados, houve uma leitura extenuante e 

posterior retirada das informações pertinentes. 

Figura 1: Diagrama de fluxo do processo de 

seleção dos artigos da amostra, 2013-2017. 
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Organizado por Shayenne Magalhães Evaristo, 

(2017). 

 Na primeira busca nas bases de dados foram 

utilizados os descritores já estabelecidos. Já na 

segunda busca usou-se os descritores mais os 

critérios de inclusão definidos. Na terceira busca 

além dos descritores e dos critérios de inclusão foi 

utilizado os critérios de exclusão. Logo foi 

selecionado os artigos que preencheram os critérios 

de inclusão e foi realizada uma Hand Search 

resultando em 7 artigos para análise final e coleta de 

dados. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

              A presente Revisão Integrativa resultou em 

três artigos na base de dados MedLine, três artigos 

na base de dados PubMed, dois artigos na base de 

dados Lilacs, e com esse achado se conseguiu um 

artigo em Hand Search, totalizando sete artigos para 

o fim da análise. Em porcentagem 37,5% estavam na 

MedLine, 25% estavam na PubMed, 25% estavam 

na Lilacs, e 12,5% na Hand Search, totalizando sete 

artigos (100%) para exploração final. 

Em relação aos anos de publicação 14,28% dos 

artigos foram publicados em 2013, 14,28% foram 

publicados em 2014, 57,14% foram publicados em 

2015 e 14,28% foram publicados em 2016. Foi 

demonstrado que não houve publicações em todos os 

anos do critério de seleção desta RI. Sendo, cinco 

artigos em inglês e dois em português.  

Quanto ao nível de evidencia das analises, a 

síntese de artigos demonstrou que maio parte dos 

estudos é de nível de evidencia IV – com enfoque 

metodológico qualitativo dos estudos não 

experimentais (STETLER et al., 1998). 

A partir da descrição dos artigos de estudo, 

encontram-se obras que permeiam estudos desde 

práticas de profissionais de saúde, a percepção do 

impacto na qualidade de vida nos pacientes com 

constipação, a percepção de incidência e 

prevalência, a partir da perspectiva de idosos com 

constipação intestinal (MUNCH, 2013; HEITOR, 

2016). 

Em um estudo realizado na Espanha com idosos 

institucionalizados apresentou grande prevalência de 

constipação crônica, cerca de 70%. Desses 63,3% 

fazem uso de laxantes regularmente (REY et al., 

2014). Já o estudo desenvolvido no Reino Unido traz 

que 50% de idosos também institucionalizados 

apresentam a constipação em uso de laxantes, sendo 

que 25% necessitam realizar força para evacuar 

(MARFIL; DAVIES; DETTMAR, 2005). 

Na pesquisa realizada no município de Uberaba-

MG com idosos residentes da zona rural, a 

prevalência de constipação autor referida foi de 

13,2% com predomínio em mulheres, mesmo a 

amostra tendo mais homens e foi mais expressiva 

entre idosos com 80 anos ou mais (HEITOR et al., 

2013). Em relação ao predomínio em mulheres 

condiz com o estudo ocorrido em São Paulo, no qual 

86% das idosas tinham constipação intestinal 

enquanto apenas 14% dos idosos (CERVATO-

MANCUSO; SALGUEIRO, 2012). 

A constipação intestinal é desagradável, pois 

interfere no bem estar físico e mental dos indivíduos, 

há vários fatores de risco para CI, sendo assim é 

importante que a equipe de enfermagem realize 

anamnese adequada para que saiba a coloração e 

aspecto das fezes, e se necessário oriente formas de 

precaução, como adotar uma dieta saudável e 

praticar atividades físicas regularmente (GARCIA, 

et al., 2016; MUNCH, et al., 2016). O estudo de 

Singh et al. (2014) traz a redução na qualidade de 

vida do indivíduo que vive com a constipação. 

O consumo de determinados probióticos foi 

significantemente positivo para melhoria de 

sintomas da constipação intestinal em idosos. O 

Duoloc, probiótico multiespécie, evidenciou alivio 

do sintoma “esforço para evacuar” e aumentou a 

“frequência evacuatória” (YEUN; LEE, 2015). O 

consumo de leite fermentado, formadores de 

colônias de Lactobacillus casei Shirota (LcS), 

aumentou o número de evacuações semanais 

(NIEUWBOER, et. al. 2015). 

Todos os estudos dessa RI foram 

correspondentes no sentido de salientar que a 

constipação intestinal apresenta índices elevados em 

idosos, sendo necessário o desenvolvimento de 

promoção e intervenção a saúde eficazes. 
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CONCLUSÕES  

 

O objetivo dessa revisão integrativa foi 

sistematizar o conhecimento produzido acerca das 

publicações sobre constipação intestinal e os 

cuidados de enfermagem a serem prestados. Os 

estudos selecionados foram fidedignos em expor o 

conhecimento sobre constipação intestinal, mas 

infiéis em expor os cuidados de enfermagem. 

O presente estudo comprova uma escassa 

produção de conhecimento acerca dos cuidados de 

enfermagem em idosos com constipação intestinal. 

Nota-se que a equipe de enfermagem desempenha 

importante papel no tratamento deste paciente, 

decorrente do seu contato direto continuo.  

Percebe-se a existência de lacunas no processo 

de assistência prestada, devido à falta de orientação 

e conhecimento da equipe de saúde sobre os avanços 

científicos perante a assistência a ser desenvolvida. 

Com isso cabe as profissionais participarem de 

educação permanente, para assim estarem aptos a 

prestarem uma assistência eficaz, uma vez que 

constipação intestinal apresenta grande incidência 

em nossa sociedade.  
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Resumo: Este estudo teve como objetivo de sistematizar o conhecimento produzido acerca de como tem sido 

abordado a qualidade de vida na velhice. Método: levantamento realizado nas bases de dados Lilacs, Medline, 

Pubmed, Sscielo, Bdenf com os descritores: “quality of life and aged and Nursing”. Que retratarem qualidade de 

vida nos idiomas: português inglês e espanhol, entre 2010 e 2016. Resultado: A amostra dessa RI resultou em 

cinco artigos na PubMed e nove artigos na SCIELO. Totalizando quatorze artigos. Foi realizado Hand search 

desses textos, onde não foram encontrados resultados que preenchessem os critérios de inclusão. Em análise 

percentual, 64,3 % dos artigos se encontravam na SCIELO e 35,7 % se encontravam na PubMed. Conclusão: 

percebeu-se a importância do enfermeiro no processo de obtenção de uma boa qualidade de vida. Podemos 

sugerir que sejam realizadas mais pesquisas metodológicas, sobre a qualidade de vida dos idosos, pois é grande 

o número de indivíduos com um déficit na qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Idoso. Qualidade de vida. Velhice. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O envelhecimento populacional é uma resposta 

às mudanças de alguns indicadores de saúde, 

especialmente a queda da fecundidade, da 

mortalidade e o aumento da expectativa de vida. 

Estima- se que no ano 2050 existam cerca de dois 

bilhões de pessoas com sessenta anos a mais no 

mundo (BRASIL, 2007). 

O envelhecimento tem trazido preocupações para 

os profissionais de saúde com relação ao 

planejamento e a implementação de cuidados que 

visem melhorar a qualidade de vida dos idosos 

(LISBOA; CHIANCA, 2012). 

Deste modo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), vem a definir a Qualidade de vida como "a 

percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, 

no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos 

quais ele vive, e em relação a seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações" (WHO, 1995). 

O World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL-100) desenvolveu um instrumento 

composto de 100 questões, com o intuito de mensurar 

a Qualidade de vida. Existe uma versão mais curta o 

WHOQOL-bref, que é composto por 26 questões, 

abrange quatro domínios: físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente (FLECK, 2000). 

Além dos outros profissionais, o trabalho do 

enfermeiro é essencial no cuidado, onde assim o 

paciente apresenta melhora na qualidade de vida. 

Algumas das principais mudanças que o profissional 

proporciona ao paciente é o sentimento de ser querido 

e respeitado, além de que se deve ter uma visão 

integral do paciente oferecendo cuidados completos 

(LAMOLDA; RODRIGUES; HERNANDEZ, 2013). 

Além do profissional da enfermagem muitos dos 

idosos são cuidados por cuidadores. É necessário que 

além da qualidade de vida do idoso se atente para a 

qualidade de vida do cuidador, onde apresentaram-se 

com estilo e qualidade de vida de nível mediano, 

assim demonstrando faltas de oportunidades sociais 

externas, podendo influenciar na qualidade de vida do 

idoso (GONÇALVES et al, 2011). 

Observando que a qualidade de vida é 

multifatorial, podemos afirmar que é função das 

políticas públicas de saúde contribuir para que mais 

pessoas alcancem a idades avançada com o melhor 

estado de saúde possível; o envelhecimento ativo e 

saudável é o grande objetivo nesse processo 

(BRASIL, 2007). 

Ainda sobre as políticas públicas, é necessário 

que ocorra melhoria e que se focalize estratégias de 

proteção e promoção da saúde, pois a violência contra 

idosos, com um predomínio da psicológica, está 

presente no seu dia-a-dia. Fatores como os 

sóciodemográficos se relacionam com o tema, 

demandando a atenção multiprofissional para que se 
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diminua os maus tratos e assim haja melhora na 

qualidade de vida (AGUIAR et al, 2015). 

Assim, objetivou-se sistematizar o conhecimento 

produzido acerca de como tem sido abordada a 

qualidade de vida dos idosos.  

 

2. METODOLOGIA  
 

Este trabalho é uma Revisão Integrativa de 

Literatura (RI) sintetizar informações acerca do tema 

abordado, nesse caso a qualidade de vida do idoso. 

Para tanto, utilizou-se os seguintes passos na 

constituição da RI: 1) escolha de um tema; 2) busca 

na literatura com estabelecimento nos critérios de 

inclusão e exclusão; 3) extração e organização das 

informações de interesse; 4) análise crítica; 5) 

interpretação dos resultados, e por fim, 6) síntese do 

conhecimento produzido (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

A primeira etapa foi realizada por três 

pesquisadores de forma independente, selecionando 

investigações nas bases de dados da Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval 

Sistem on line (MedLine), Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO), Bases de Dados de Enfermagem 

(BDENF) e PubMed. Utilizou-se os descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) “Quality of life and aged 

and nursing”. 

Como critérios de inclusão, optou-se por artigos 

completos, disponíveis eletronicamente, originais, 

gratuitos, nas línguas espanhola, inglesa e portuguesa 

que descreviam a qualidade de vida no idoso e que, 

foram publicados entre 1 de janeiro de 2011 à 01 de 

maio de 2016. Trabalhos que foram encontrados 

repetidos nas bases de dados foram rejeitados. 

Após a leitura de cada artigo selecionado 

preencheu-se uma tabela modificada e extraídas as 

informações de interesse, a saber: amostra, título do 

artigo, autores, país de origem, instrumentos, ano de 

publicação, base de dados, delineamento do estudo e 

índex pesquisado pelos integrantes do estudo no 

início da pesquisa, nível de evidência científica, 

principais resultados encontrados e síntese das 

conclusões (URSI, 2005). 

O nível de evidência foi classificado como: nível 

I, que possui evidência adquirida do resultado de 

metanálise de esboços clínicos controlados que foram 

randomizados. O nível II, que possui evidência 

adquirida em pesquisa de desenho experimental. O 

nível III, que possui evidência adquirida de estudos 

quase experimentais; nível IV- evidências adquiridas 

de pesquisa não experimental, de caráter descritivo ou 

com viés metodológico qualitativo. O nível V possui 

evidências alcançadas de relatórios de eventos ou 

descrições de experiências. O nível VI, possui 

evidências que se fundamentam em opiniões de 

especialistas ou embasadas em legislação ou normas 

(STETLER et al., 1998). 

Os passos percorridos na seleção dos artigos 

utilizados estão vislumbrados na Figura 1. 

Posteriormente, realizou-se uma busca intensiva 

manual (hand search) visando uma maior abordagem 

sobre os artigos que se enquadram no assunto 

proposto por esta RI. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A amostra dessa RI resultou em cinco artigos na 

PubMed e nove artigos na SCIELO. Totalizando 

quatorze artigos. Foi realizado Hand search desses 

textos, onde não foram encontrados resultados que 

preenchessem os critérios de inclusão. Em análise 

percentual, 64,3 % dos artigos se encontravam na 

SCIELO e 35,7 % se encontravam na PubMed. A 

partir desses achados foi construído um quadro de 

síntese, onde buscou-se sumarizar e integralizar os 

achados dessa RI.  

 

Figura 1. Fluxograma de buscas realizadas na 

seleção dos artigos, posteriormente, realizou-se uma 

busca intensiva manual (hand search) visando 

ampliar gama de textos encontrados. 

 
Organização: Tarley Santos Oliveira, (2016). 

 

Quanto à origem dos artigos percebe-se que 57,1 

% são provenientes da Europa (8), 28,6 % são 

provenientes da América do Sul (4), 7,1% é 

proveniente da América do Norte (1) e 7,1% é 

proveniente da américa Central (1). Houve 

predomínio de publicações (71,4 %) com abordagem 

qualitativa, descritiva, com amostra de conveniência 

e delineamento não experimental, (NÍVEL IV). 

Alguns estudos (21,4 %) apresentaram evidência 

obtida do resultado de metanálise de estudos clínicos 

controlados e com randomização (NÍVEL I). 

Somente um dos estudos (7,1 %) apresentou 

evidência obtida de pesquisas quase experimentais 

(NÍVEL III).  

Quando se analisa os anos de publicação observa-

se que 42,8 % dos artigos foram publicados em 2015, 
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21,4% em 2012, 14,2% em 2013 e 2014 e 7,1 % em 

2011. Não houve publicações nos anos de 2016. 

 Alguns dos artigos relataram sobre o profissional 

enfermeiro e suas atitudes que influenciam na 

qualidade de vida do idoso (GONÇALVES et al, 

2011; LAMOLDA; RODRIGUES; HERNANDEZ, 

2013; RODRIGUES et al, 2014; IMBOF et al, 2015). 

Para um dos estudos a intervenção de enfermagem é 

essencial para que haja melhora na qualidade de vida 

do paciente, assim, se sentindo respeitado e amado, 

onde o trabalho do enfermeiro é guiado por uma visão 

integral do indivíduo (LAMOLDA; RODRIGUES; 

HERNANDEZ, 2013). Outra pesquisa concluiu que 

os idosos que tiveram assistência do enfermeiro em 

um programa de consulta de saúde em casa 

apresentaram menores taxas de internação, da 

ocorrência de eventos agudos e da incidência de 

quedas (IMBOF et al, 2015). 

A qualidade de vida se relaciona a fatores 

diversos que rondam o idoso, dentre elas podemos 

citar temas de elevada importância como por exemplo 

a violência e a Sexualidade nas idades avançadas 

(AGUIAR et al, 2015; ALFONSO; FAJARDO; 

ÁLVAREZ, 2015). Dentre as dificuldades 

encontradas pelos idosos para desenvolvimento de 

uma vida sexual pode-se ressaltar a dificuldade de se 

encontrar privacidade. Os idosos entrevistados ainda 

apresentaram a visão que o sexo é bom e saudável e 

entendem a necessidade de se informar sobre a 

temática (ALFONSO; FAJARDO; ÁLVAREZ, 

2015). Outro estudo evidencia a perspectiva da 

violência contra idosos onde é afirmado que a 

presença da violência é variável de acordo com a 

condição sociodemográficas do idoso, explicitando a 

necessidade de políticas púbicas melhores e mais 

eficazes (AGUIAR et al, 2015). 

As temáticas Atividades de Vida Diária (AVD) e 

ações educativas foram abordados em alguns dos 

textos (TAVARES; DIAS; MUNARI, 2012; 

VICENTE; SANTOS, 2013; RODRIGUES et al, 

2014). Quanto as atividades desenvolvidas com 

intuito educacional em grupo, um dos autores 

surpreende-se quando conclui que os idosos que 

participavam das atividades em grupo propostas 

apresentavam menor nível de qualidade de vida do 

que os que não participavam de nenhuma, assim 

confrontando o resultado esperado (TAVARES; 

DIAS; MUNARI, 2012). Quando estudado o 

envelhecimento ativo um autor concluiu que os 

idosos do estudo se apresentavam ativos, atribuindo 

isso ao seu comportamento de envelhecimento e o 

contexto social que o idoso se insere (VICENTE; 

SANTOS, 2013). Outro autor relata que as AVD dos 

idosos devem ser levadas em consideração, pois 

combinadas com declínio na capacidade mental 

tendem a aumentar o nível de institucionalização 

(RODRIGUES et al, 2014).  

Os temas aptidão física, atividade física e a 

qualidade de vida dos idosos institucionalizados 

também foram levados em consideração (KHOUR; 

SÁ-NEVES, 2014; SÁNCHEZ et al, 2015; 

CICHOCKI et al, 2015). Para um dos autores as 

atividades de educação física foram eficazes para que 

os idosos apresentarem saúde subjetiva melhor 

(CICHOCKI et al, 2015). Outro autor teve suas 

expectativas não confirmadas, onde idosos com 

doença renal crônica não apresentaram diferenças 

significativas em relação aos níveis de atividade física 

e qualidade de vida (SÁNCHEZ et al, 2015). Idosos 

que vivem na comunidade apresentam melhor 

percepção de controle e qualidade de vida em relação 

aos institucionalizados (KHOUR; SÁ-NEVES, 

2014). 

A qualidade de vida do cuidador e a qualidade de 

vidas em idosos em tratamento de AVE foram 

mensuradas (GONÇALVES et al, 2011; WEERD et 

al, 2012). A qualidade de vida do cuidador se 

apresentou em nível mediano, onde se somado ao 

nível mediano de qualidade de vida dos idosos, tem-

se um resultado regular (GONÇALVES et al, 2011). 

Tanto os pacientes que recebiam terapia trombolítica 

quanto os que não recebiam, apresentaram índices de 

qualidade de vida similares, assim contrariando os 

resultados esperados (WEERD et al, 2012). 

O uso da tecnologia para melhoria da qualidade 

de vida dos idosos também foi abordada 

(EVANGELISTA et al, 2015; DOUMA et al, 2015). 

Um sistema de monitorização remota foi utilizado em 

um dos estudos, onde de seu próprio domicílio os 

idosos inseriam seus sinais vitais diariamente, caso 

apresentando riscos, o próprio sistema comunicava à 

uma central especializada. Esse sistema se mostrou 

capaz de melhorar a ativação, autocuidado e 

qualidade de vida dos idosos com insuficiência 

cardíaca (EVANGELISTA et al, 2015). A utilização 

de vídeos de natureza e de pessoas andando, foram 

utilizados em idosos com demência, onde 

possivelmente apresentaram bons efeitos na 

qualidade de vida, atividade física e cognição do 

idoso (DOUMA et al, 2015). 
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4. CONCLUSÕES  

 

Sistematizar o conhecimento produzido acerca da 

qualidade de vida dos idosos na enfermagem foi o 

objetivo de estudo desta RI, que mostrou uma 

produção de uma tecnologia ativa, com resultados 

satisfatórios, tendo atenção ao processo dos idosos e 

a atuação do profissional, percebe-se a importância 

do enfermeiro no processo de obtenção de uma boa 

qualidade de vida aos idosos, além de que temas 

como sexualidade e violência também são discutidos 

pelos autores. 

Ao fim deste estudo considerando o número de 

orientações metodológicas que foram encontrados 

nos últimos cinco anos, percebe-se que o assunto 

ainda deverá ser mais trabalhado, podendo sugerir 

que sejam realizadas mais pesquisas metodológicas, 

sobre a qualidade de vida dos idosos, pois é grande o 

número de idosos com um déficit na qualidade de 

vida, e os estudos metodológicos devem acompanhar 

esses dados. 
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REDES SOCIAIS E COMPORTAMENTO POLÍTICO VIOLENTO: 
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Resumo: Estamos expostos com muita frequência aos fatores geradores da violência. A violência faz parte 

do nosso cotidiano. O comportamento político violento, difundido através das redes sociais, é um enfoque 

que insere a violência no contexto do ciberativismo, termo utilizado para descrever as ações de 

mobilização política, cultural e socioambiental, que se destacam pela extraordinária velocidade de 

organizar multidões através das novas mídias. Com base neste enfoque, este estudo de caso que é parte de 

uma pesquisa maior que ainda está em andamento, procura demonstrar que o comportamento político 

violento, presente nas redes sociais do Brasil após os protestos públicos de 2013, ajudaram a promover a 

ascensão política de parlamentares conservadores que, depois de eleitos ou consagrados nas urnas em 

2014, passaram a atuar em favor da aprovação de projetos que afrontam quaisquer tipos de igualdade 

para as minorias sociais e enaltecem o “ódio cabal aos direitos humanos”. São iniciativas parlamentares 

amplamente nocivas aos direitos humanos e à cultura política democrática derivada da Constituição de 

1988. 

Palavras-chave: Redes Sociais; Comportamento Político; Violência. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Conforme destacam Abreu e Allegretti 

(2016), os movimentos de protesto que assolaram 

o Oriente Médio e o Norte da África a partir de 

dezembro de 2010, conhecidos como Primavera 

Árabe, trouxeram para o campo do debate 

político internacional a discussão sobre o grau de 

relevância das mídias associadas às redes sociais 

para a organização e atuação dos mais variados 

grupos de interesse e pressão política. No Brasil, 

esse debate ganhou consistência após as 

imensuráveis manifestações públicas que 

ocorreram nas ruas de destacados centros 

urbanos nacionais em julho de 2013. Os protestos 

que surgiram da iniciativa de grupos organizados 

em torno de questões populares como o preço e a 

qualidade dos transportes públicos, sobretudo 

nas principais capitais brasileiras, rapidamente 

fugiu do controle de seus organizadores. Uma 

imensa massa de manifestantes, organizados 

espontaneamente através das redes sociais, 

passaram a incorporar às manifestações temas 

diversos e a dar ao movimento original uma 

conotação de classe média.  

Destas manifestações que 

desapareceram das ruas com o mesmo grau de 

espontaneidade e intensidade de seu surgimento, 

emergiu no cenário político brasileiro uma nova 

direita. Caracterizado pelo discurso violento, 

                                                           
1 Graduanda em Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão. 

2 Professor de Ciência Política da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão. 

assentado no ódio partidário, esse novo espectro 

político refugiou-se nas redes sociais, 

propagando o sentimento descrito como 

antipetismo. 

 A disputa presidencial de 2014 sempre 

será lembrada pela forte influência das redes 

sociais. Neste sentido, vale destacar que apesar 

da apertada vitória de Dilma Rousseff sobre 

Aécio Neves, aparentemente o antipetismo 

produziu um efeito favorável ao candidato 

“tucano”, principalmente em São Paulo e em 

Santa Catarina. Em São Paulo, Aécio Neves 

recebeu 64,31% dos votos válidos e, em Santa 

Catarina, 64,59%.  

 Os primeiros comentários acerca do 

resultado das eleições presidenciais enfocavam 

uma divisão regional do eleitorado nacional. A 

inegável supremacia da candidatura petista nas 

regiões norte e, sobretudo, nordeste, assegurou a 

vitória de sua candidata num cenário eleitoral 

marcado pelo equilíbrio de votos nas regiões em 

que predominou Aécio Neves. Contudo, este fato 

foi ocultado pelo “peso” eleitoral da unidade 

federada paulista que, por escolher 

majoritariamente o candidato do Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB), provocou 

uma ilusória divisão regional do eleitorado 

brasileiro, colocando do lado do petismo o norte 

e o nordeste e, do antipetismo, as regiões centro-

oeste, sudeste e sul.  
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 Esta falsa impressão acirrou o discurso 

político de ódio que passou a desqualificar o 

eleitor nortista e nordestino, identificando-o ao 

universo da ignorância política e da dependência 

de auxílio governamental individual e familiar. 

Assim, a tradicional proposta de separatismo, 

presente há tempos no discurso político de 

grupos da região sul (FALCÃO, 2000; 

LUVIZOTTO, 2009), mostrou-se inadequada, 

uma vez que a questão era apresentada numa 

dimensão regional mais ampla. 

 A expansiva atuação da nova direita nas 

redes sociais além de provocar a emergência de 

líderes extremistas, entre os quais destaca-se o 

deputado federal Jair Bolsonaro, também 

propiciou o crescimento de um intenso 

movimento virtual a favor da redução da 

maioridade penal, contra o estatuto de 

desarmamento, contra os direitos das minorias 

sociais, contra as políticas de ação afirmativa e 

de renda mínima do governo federal e, sobretudo, 

contra o petismo. 

Renato Janine Ribeiro, filósofo de 

respeitável carreira ligada à Universidade de São 

Paulo (USP) e ex-ministro da educação, escreveu 

recentemente um artigo interessante sobre esta 

nova direita brasileira. No seu entendimento, o 

que chama atenção no cenário político nacional 

do momento é a atuação de um grupo de extrema-

direita que vem adotando uma agenda muito mais 

direcionada aos costumes do que à política. 

Trata-se de uma afronta às questões que 

envolvem a igualdade e o reconhecimento de 

gênero e os direitos das minorias: é um “ódio 

cabal aos direitos humanos”.   

Inserido no contexto metodológico do 

estudo de caso, o objetivo central deste artigo é 

destacar que o comportamento político violento 

que se propaga através das redes sociais 

(LEMOS, 2008), serviu de suporte para a 

tramitação de um conjunto de projetos 

parlamentares conservadores que são, ao mesmo 

tempo, nocivos aos direitos humanos e 

atentatórios contra os valores democráticos. 

 

 2. FOCO DE ANÁLISE 

 

A partir do final de setembro de 2013, 

começou a circular pela Internet, uma série de 

notícias que destacavam a recusa de um aluno do 

curso de Relações Internacionais, de uma 

tradicional universidade privada de Santa 

Catarina, para realizar um trabalho acadêmico 

sobre Karl Marx. Insatisfeito, o estudante 

escreveu uma carta ao professor argumentando 

que, em função do histórico predomínio de 

intelectuais de esquerda no ambiente acadêmico-

universitário brasileiro, havia uma notória falta 

de isonomia no processo de apresentação de 

teóricos dos campos da esquerda e da direita aos 

acadêmicos. Na carta, destaca-se a afirmação: 

"Faz tempo que estou indignado com o que vem 

acontecendo em nosso país. Os meios 

acadêmicos e culturais cada vez mais fechados, 

os intelectuais de direita cada vez mais lançados 

ao ostracismo. Resolvi ser a voz de brasileiros 

que não encontravam espaço para se manifestar, 

seja por falta de meios, seja pelo próprio medo" 

(ABREU e ALLEGRETTI, 2016). 

Este caso, é apenas um exemplo 

selecionado para demonstrar que no instante 

seguinte em que as manifestações de julho de 

2013 desapareceram das ruas, a nova direita que 

se apropriou do movimento, dando a ele uma 

reorientação de classe média, passou a atuar nas 

redes sociais, trazendo para a vida política e 

social do Brasil a sua agenda de interesses. 

Se o caráter de espontaneidade 

decorrente das redes sociais não permitiu a 

identificação de lideranças no instante em que as 

manifestações ocorriam nas ruas, a significativa 

atuação da nova direita na Internet, no instante 

posterior ao esvaziamento dos protestos 

públicos, colocou em evidência atores políticos 

como Jair Messias Bolsonaro, Marco Feliciano e 

Eduardo Cunha, personagens centrais das 

medidas parlamentares conservadoras que 

refletem o “ódio cabal aos direitos humanos”. 

Jair Bolsonaro é um militar da reserva 

que cumpre seu sexto mandato como deputado 

federal. Filiado ao Partido Social Cristão (PSC) 

do Rio de Janeiro, o mandato parlamentar de 

Bolsonaro, antes de 2014, notabilizava-se pela 

defesa das ações e dos agentes do regime militar 

que vigeu no Brasil entre 1964 e 1985. Isso o 

colocou em rota de divergência e enfrentamento 

político com as instituições e personagens 

ligados aos direitos humanos, tanto no 

parlamento, quanto na sociedade. 

Pioneiro no combate político à esquerda 

brasileira, Bolsonaro que até 2013 representava 

apenas um pequeno nicho eleitoral, composto 

essencialmente por militares, tornou-se uma 

referência da extrema direita. Descrito como “o 

mito” pela sua nova legião de seguidores, nas 

eleições parlamentares de 2014 obteve certa de 

464 mil votos, aproximadamente 6% dos válidos 

para deputados federais do Rio de Janeiro, sendo 

o mais votado desta unidade federada. 

Atualmente, Jair Bolsonaro é a principal 

referência do discurso de ódio às minorias sociais 

e, ao mesmo tempo, da “bancada parlamentar da 

bala”, composta por 35 membros, basicamente 

militares. Aguerrida adversária do “Estatuto 

Nacional do Desarmamento” e defensora da 

redução da maioridade penal no Brasil, a 

“bancada da bala” tem como lema a frase: 

“bandido bom, é bandido morto”.  Nos últimos 

anos, a popularidade de Bolsonaro se tornou tão 

destacada, que os seus três filhos conseguiram 
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mandatos parlamentares. Carlos é vereador na 

capital do Rio de Janeiro, Flávio é deputado 

estadual e, Eduardo, conseguiu um mandato de 

deputado federal por São Paulo.  

Bolsonaro começou a ganhar 

notoriedade no final de 1987, quando a revista 

Veja publicou uma reportagem denunciando o 

plano de um conjunto de capitães da Escola 

Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESA), 

no Rio de Janeiro, que pretendiam explodir 

bombas-relógios, compostas por TNT, em 

diversas unidades militares espalhadas pelo 

estado fluminense, em represália à prisão do 

capitão Sadon Pereira Filho, detido em outubro 

daquele ano, após ter entregue a seus superiores 

um manuscrito reivindicando melhores soldos 

para a tropa e criticando a política de 

remuneração militar de José Sarney, que cumpria 

o primeiro mandato presidencial da fase de 

redemocratização do país.  

Jair Messias Bolsonaro, que também já 

havia sido detido, em setembro do ano anterior, 

depois de assinar um outro artigo da Veja 

tratando do mesmo assunto que levou seu 

companheiro de farda à prisão militar, era o 

principal articulador da trama chamada de “beco 

sem saída” por seus idealizadores. A intenção do 

grupo era intimidar o ministro do exército, 

Leônidas Pires Gonçalves, que havia declarado, 

na ocasião das reivindicações militares, que era 

um pedido da “classe de vagabundos mais bem 

remunerada do país”, tentando passar ao 

presidente José Sarney a imagem de que o 

general não exercia nenhum controle sobre a sua 

tropa. De acordo com as palavras de Bolsonaro, 

“se algum dia o ministro do exército resolvesse 

articular um novo golpe militar, ele é que 

acabaria golpeado por sua própria tropa, que se 

recusaria a obedecê-lo”. 

Quando a reportagem da revista Veja foi 

publicada, em 28 de outubro de 1987, revelando 

o plano dos capitães da ESA aos seus superiores, 

descobriu-se que o “beco sem saída” pretendia 

bem mais do que promover explosões 

controladas em banheiros da Vila Militar, 

localizada na zona norte do Rio de Janeiro, e da 

sede da Academia Militar das Agulhas Negras, 

em Resende, no interior do estado. Seu principal 

objetivo era provocar a ruptura da “Adutora de 

Guandu”, responsável pelo abastecimento de 

água da região metropolitana do Rio de Janeiro e 

de boa parte da região conhecida como “Baixada 

Fluminense”.  

Os articuladores da descoberta tentativa 

de explosões negaram veementemente a 

existência do plano, mas Bolsonaro cometeu o 

erro de entregar à repórter que o entrevistou um 

croqui do atentado, produzido a punho, 

detalhando os procedimentos e as etapas da ação. 

O caso foi entregue ao Superior Tribunal Militar 

(STM) e esperava-se que ele fosse condenado 

porque existiam provas de sua participação no 

projeto terrorista, porém, ele acabou sendo 

absolvido. De acordo com a revista que o 

denunciou, os motivos da sua absolvição foram 

os mesmos que o tornaram conhecido e, mais 

tarde, representante político dos militares, o seu 

empenho por melhores soldos e pensões para os 

seus pares. 

É importante observar que a tática 

utilizada pelos capitães da Escola Superior de 

Aperfeiçoamento de Oficiais do Rio de Janeiro 

seguia o “velho padrão” dos atentados terroristas 

de extrema-direita que se tornaram frequentes no 

Brasil (DECKES, 1985) depois que o general 

Ernesto Geisel, penúltimo dos presidentes 

militares, anunciou a sua intenção de promover a 

distensão política no país durante a segunda 

metade dos anos 70. Parte dos militares mais 

repressivos, convencidos de que ainda não era o 

momento de se retornar à democracia, ficaram 

insatisfeitos com a decisão e, por conta disso, 

começaram a promover uma série de atentados 

de extrema-direita no Brasil, como as explosões 

de bombas que acorreram nas sedes da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Rio 

de Janeiro, em 19 de agosto de 1976.  

No ano seguinte à sua absolvição pelo 

Superior Tribunal Militar, Bolsonaro se elegeu 

vereador no município do Rio de Janeiro. Sempre 

visto como o defensor político dos interesses 

coorporativos dos militares, Jair Bolsonaro, que 

se elegeu pelo inexpressivo Partido Democrata 

Cristão (PDC), também se definindo como 

católico apostólico romano, sempre esteve ao 

lado de propostas conservadoras que segregavam 

e oprimiam as minorias sociais. Durante a sua 

campanha para a Câmara Municipal em 1988, 

destacou-se pela controversa proposta de 

“ligadura compulsória de trompas” em hospitais 

públicos. Sua intenção era dar ao médico o poder 

exclusivo de decidir sobre o planejamento 

familiar carioca, retirando da mulher o direito de 

decisão sobre o seu corpo. 

Em 1990, ainda sob a efervescência 

política da escolha do primeiro presidente eleito 

diretamente no ano anterior, Bolsonaro, que 

ainda estava na metade do mandando de 

vereador, elegeu-se deputado federal. Desde 

então, os seus consecutivos mandados têm sido 

marcados pela quebra do decoro parlamentar.  

No ano seguinte, depois da Câmara dos 

Deputados aprovar o projeto de lei que extinguia 

a pensão vitalícia para as filhas de militares, 

inserindo as suas pensões no mesmo conjunto 

normativo que tratava dos direitos de inatividade 

dos demais servidores públicos nacionais, 

Bolsonaro, alegando ter sofrido pressão de 

militares superiores, admitiu ter falsificado o 
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texto original antes dele ser enviado para o Diário 

Oficial da União. A redação fraudada continuava 

incluindo as filhas solteiras de militares como 

beneficiárias de pensão vitalícia.  

Um ano depois deste episódio, os três 

ministros das forças armadas do país, solicitaram 

autorização à Câmara dos Deputados para 

processar Jair Bolsonaro, após ficarem sabendo 

que ele havia chamado o Ministro do Exército, 

Carlos Tinoco, de “palhaço, banana e covarde”, 

por entender que o general não atuava em favor 

de uma política de melhores soldos para os 

militares. 

Ao lado da “bancada da bala”, a 

“bancada evangélica”, integrada por 196 

deputados federais, também tem tido grande 

destaque no avanço dos projetos conservadores 

que tramitam na Câmara dos Deputados. A ala 

dos deputados que unem política com religião 

começou a ganhar evidência quando o pastor 

Marco Feliciano foi eleito presidente da 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 

Deputados em 2013.  

Eleito deputado federal pela primeira 

vez em 2010, pelo Partido Social Cristão de São 

Paulo, recebendo cerca de 212 mil votos, 

Feliciano cumpre seu segundo mandato, depois 

de ter sido reeleito em 2014 com 

aproximadamente 398 mil votos, sendo o 3° 

deputado paulista mais votado e o 4° do Brasil.  

Líder de um crescente grupo de 

parlamentares evangélicos que atuam para dar 

um sentido religioso ao estado brasileiro, Marco 

Feliciano é um pastor ligado à Catedral do 

Avivamento, uma igreja neopentecostal 

vinculada à Assembleia de Deus. 

Além de ter sido favorecido pela onda 

conservadora que se propagou pelas redes 

sociais, a alavancagem eleitoral de Feliciano 

também tem a ver com o crescimento da 

população evangélica no Brasil.  

As igrejas evangélicas, sobretudo as 

neopentecostais, têm dado muita importância ao 

engajamento político parlamentar de seus líderes 

nas últimas duas décadas (FRESTON, 1994). De 

acordo com os dados do IBGE, em 1980 os 

evangélicos eram 6,6% da população brasileira, 

em 2010 o índice passou para 22,2%. Segundo 

fontes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas 

eleições municipais de 2016, 2.759 candidatos 

usam o prefixo “pastor” associado ao nome, um 

crescimento de 25% em relação ao pleito 

ocorrido em 2012. 

A eleição de um evangélico para 

presidir a comissão encarregada de defender os 

interesses das minorias sociais, provocou o 

protesto de grupos ligados aos direitos humanos 

tanto no parlamento, quanto na sociedade civil. 

Sobre este tema, além do peso simbólico 

negativo de se escolher um pastor neopentecostal 

para liderar a luta parlamentar pelos interesses de 

homossexuais, mulheres, negros, indígenas e um 

diversificado rol de excluídos do Brasil, ainda 

existia a polêmica das recentes declarações 

segregacionistas de Feliciano contra 

afrodescendentes e gays. Em 2011, durante o seu 

primeiro mandato, ele tinha afirmado que sobre a 

África repousava a “maldição do paganismo” e, 

pouco tempo depois, descreveu os sentimentos 

homoafetivos como “podridão”.  

A passagem do pastor Marco Feliciano 

pela presidência da Comissão de Direitos 

Humanos foi marcada por controvérsias. Durante 

as sessões que, por sua determinação, sempre 

eram realizadas com as portas fechadas para 

evitar atos de protesto, Feliciano tentou por 

várias vezes, sem sucesso, votar um projeto 

conhecido como “Cura Gay”, que objetivava 

anular trechos da resolução do Conselho Federal 

de Psicologia que proibia os seus profissionais de 

colaborarem com eventos e serviços que 

oferecessem tratamento para a 

homossexualidade, tratando-a como doença e 

reforçando o preconceito contra os 

homossexuais. 

Feliciano também entrou em rota de 

colisão com os coletivos feministas ao opinar que 

quando se “estimula uma mulher a ter os mesmos 

direitos do homem, ela querendo trabalhar, a sua 

parcela como mãe começa a ficar anulada”. Em 

completo antagonismo com os princípios da 

comissão que presidia, em uma das sessões, 

defendeu a castração química de estupradores 

como medida para “livrar a sociedade de seus 

ataques”. 

Por ironia, Feliciano recentemente foi 

acusado de tentar estuprar uma correligionária 

que também frequentava a sua igreja. A suposta 

vítima, uma jornalista de 22 anos, que segundo 

suas declarações foi convidada a participar de 

uma forjada reunião na suíte do parlamentar, 

divulgou nas redes sociais os diálogos íntimos 

em que ele assumia tê-la agredido e molestado 

sexualmente. Dias depois, ela gravou 

secretamente uma tentativa de suborno, 

promovida por um assessor do pastor, visando 

ocultar o caso. Este acontecimento também 

ganhou repercussão na internet e, por causa do 

impacto midiático dos escândalos, Feliciano 

passou a ser investigado pela Procuradoria Geral 

República (PGR). Em 2016, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) autorizou a abertura de inquérito 

para apurar o caso. 

Outro personagem que merece destaque 

é Eduardo Cunha. Evangélico da igreja 

Assembleia de Deus, ele é o responsável pela 

maioria dos projetos direcionados à preservação 

dos padrões convencionais de costumes da 

sociedade brasileira que se encontram em trâmite 

na Câmara dos Deputados. Parlamentar do 
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PMDB do Rio de Janeiro, ganhou notoriedade 

pela sua centralidade na rede de articulações 

políticas, jurídicas e midiáticas que provocou o 

impedimento da presidente Dilma Rousseff. 

Exercendo mandatos consecutivos desde 2003, 

tornou-se presidente da Câmara dos Deputados 

em fevereiro de 2015, permanecendo no cargo 

até julho de 2016, quando em decorrência de sua 

liderança em diversos casos de corrupção, 

renunciou ao cargo. Cunha teve seu mandato 

parlamentar cassado pelo plenário da Câmara 

Federal em setembro de 2016 e, no mês seguinte, 

acabou preso pela “Operação Lava Jato”. 

 

3. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Entre os seus projetos estão o nº 7.443, 

de 2006, que pretende fazer a inclusão do aborto 

como modalidade de crime hediondo. Cunha 

busca instituir que a mulher que praticar aborto 

estará cometendo um crime inafiançável e 

insuscetível de graça ou anistia. Entre os crimes 

que atualmente são considerados hediondos estão 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 

terrorismo. 

Sobre o mesmo tema, Eduardo Cunha 

também propôs o Projeto de Emenda 

Constitucional 164/2012, que visa dar nova 

redação ao artigo 5º da Constituição Federal, 

intentando considerar a vida desde a concepção, 

garantindo assim a inviolabilidade do feto. A sua 

intenção é evitar toda e qualquer tentativa de 

legalização do aborto. 

Cunha também se aproveitou de sua 

autoridade de presidente da Câmara dos 

Deputados para desarquivar, em 2015, dois 

projetos conservadores de sua autoria. O 

primeiro, projeto de lei nº 7.382, de 2010, visa 

criminalizar o preconceito contra heterossexuais, 

o segundo, projeto nº 1672, de 2011, intenta criar 

o “Dia do Orgulho Heterossexual”. 

Estes dois projetos que objetivam 

plagiar ou ironizar as diretrizes institucionais que 

protegem os homossexuais, acabam reforçando a 

cultura que nega a existência de preconceitos 

contra o público GLBT. É sabido que, ao 

contrário do que acontece com os homossexuais, 

não existe relatos de que pessoas são 

assassinadas em nosso país por serem 

heterossexuais. Cunha parece ignorar que a cada 

28 horas um homossexual é morto por motivo de 

discriminação no Brasil. As estatísticas 

demonstram que somos campeões mundiais em 

assassinatos de homossexuais. Neste aspecto, 

competimos em condições de igualdade com 

países ultraconservadores, como Afeganistão, 

Indonésia e Singapura.  

No conjunto dos projetos conservadores 

nocivos aos direitos humanos e atentatórios 

contra os valores democráticos, ainda merecem 

menção especial o “Estatuto da Família” e o 

“Escola sem Partido”.  

De autoria do ex-deputado evangélico 

Anderson Ferreira, do Partido da República (PR) 

de Pernambuco, o “Estatuto da Família”, projeto 

de lei nº 6583, de 2013, tenta definir, para fins de 

direito, o que seria a família no Brasil. Tentando 

negar o entendimento firmado pela 

jurisprudência até o momento, sua intenção é 

estabelecer que a família decorra apenas da união 

entre homem e mulher, por meio de casamento 

ou união estável, ou ainda da comunidade 

formada por qualquer um dos pais junto com os 

filhos.  

Evidenciado na negação do direito de 

igualdade, o “Estatuto da Família” não reconhece 

que uniões homossexuais, pais e mães solteiras e 

crianças criadas por avós, caracterizem uma 

família. Sendo assim, incompatível com a 

realidade de nosso país, se aprovado, o “Estatuto 

da Família” irá dificultar benefícios, como 

pensões para os entes que não enquadram na sua 

definição familiar.  

O “Estatuto da Família” possui caráter 

de inconstitucionalidade, pois o Supremo 

Tribunal Federal (STF), decidiu em 2011 que o 

conceito de família, previsto na Constituição, é 

extensível às famílias formadas por uniões 

homoafetivas. O “Estatuto da Família” não pode 

se sobrepor à decisão do STF que obriga todos os 

cartórios da federação a realizarem a união civil 

entre pessoas do mesmo gênero, sem nenhuma 

distinção. 

O “Escola sem Partido”, projeto de lei 

nº 193, de 2016, que visa alterar as diretrizes e 

bases da educação nacional, de autoria do 

senador evangélico Magno Malta, do Partido da 

República do Espírito Santo, objetivando uma 

suposta “neutralidade ideológica” dos docentes 

diante de questões políticas e religiosas, acaba 

cerceando tanto os direitos constitucionais que 

asseguram a liberdade de expressão, quanto os 

que preservam a autonomia de ensino.  

O projeto que tramita no Congresso 

Nacional é apenas mais uma ramificação do 

projeto de lei nº 867, de 2015, originalmente 

proposto pelo deputado Izalci Lucas, do Partido 

da Social Democracia Brasileira do Distrito 

Federal. Existe incentivo para que anteprojetos 

de lei nos âmbitos estaduais e municipais sejam 

criados para favorecer a aprovação nacional do 

“Escola sem Partido”. 

Para isso, foi criada a “Associação 

Escola sem Partido”, que é um grupo liderado 

pelo advogado Miguel Nagib. O propósito 

primordial do “Escola sem Partido”, de acordo 

com Nagib, é garantir “a afixação de uma lista 

com os deveres do professor em salas de aula do 

ensino fundamental e médio”.  
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A “Associação Escola sem Partido” 

costuma apresentar denúncias contra professores 

que, segundo eles, estariam doutrinando, ou até 

mesmo assediando ideologicamente os alunos. 

Seu sítio eletrônico costuma expor professores 

que se posicionam sobre fatos que envolvem a 

política nacional. 

Em julho de 2016, o Ministério Público 

Federal (MPF) encaminhou uma nota técnica ao 

Congresso Nacional afirmando a 

inconstitucionalidade do “Escola sem Partido”. 

O documento enfatiza que, sob o argumento de 

proteger as convicções morais dos pais de alunos, 

o “Escola sem Partido” colocava o professor em 

situação de constante vigilância ideológica. 

Para Ministério Público, o “Escola sem 

Partido” representa uma ameaça à liberdade de 

manifestação dos professores defensores dos 

direitos humanos, promovendo “um retrocesso 

na luta histórica de combate à cultura do ódio, à 

discriminação e ao preconceito contra mulheres, 

negros, indígenas, população LGBT, 

comunidades tradicionais e outros segmentos 

sociais vulneráveis".  

A consulta pública, online, realizada 

pelo Senado, até as 15 horas e 6 minutos do dia 

11 de fevereiro de 2017, mostrava que 187.201 

pessoas tinham opinado a favor e 202.907 contra 

o projeto do senador Magno Malta. 

Apesar da significativa recusa social, 

conforme demonstra a consulta realizada pelo 

Senado, o “Escola sem Partido”, aparentemente, 

conta com a simpatia do governo de Michel 

Temer que, sem promover nenhuma discussão 

com entidades representativas da sociedade, 

assinou, no dia 22 de setembro de 2016, uma 

medida provisória, reformando o sistema de 

ensino médio do país. Essa ação presidencial 

extinguiu a obrigatoriedade das disciplinas de 

educação física, artes, filosofia e sociologia na 

rede nacional de ensino. Os críticos do “Escola 

sem Partido” passaram a chamar a medida 

provisória de Temer de “escola que não pensa”. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O surgimento de uma nova direita no 

Brasil, a partir das manifestações de 2013, e, sua 

eficiente atuação nas redes sociais, acabaram 

favorecendo a expansão de deputados 

conservadores no parlamento federal. A ação 

destes parlamentares vem provocando impactos 

negativos à legislação de direitos humanos desde 

a implantação da legislatura federal de 2015. 

Com eles, um conjunto de Projetos de Lei 

conservadores, há tempo arquivados na Câmara 

dos Deputados e no Senado, voltaram a tramitar.  

A eleição de Eduardo Cunha para a 

presidência da Câmara dos Deputados em 2015 

também favoreceu o tramite destas iniciativas 

legislativas conservadoras, parte aprovada em 

2016, outra ainda em tramitação. São medidas 

parlamentares que reafirmam os valores da 

família tradicional brasileira, patriarcal e 

heteronormativa. Projetos que segregam 

legalmente as minorias sociais, marginalizando 

juridicamente as mulheres, os negros, os 

indígenas, os homossexuais e os jovens que 

questionam os padrões tradicionais da sociedade 

brasileira.  

Entre os parlamentares que vem atuando 

em favor da aprovação destes projetos 

conservadores, destacam-se os evangélicos 

neopentecostais, políticos que utilizam suas 

crenças religiosas para justificar as suas condutas 

legislativas, colocando em xeque os princípios 

constitucionais do Estado laico brasileiro.  

Por último, é importante destacar que o 

avanço parlamentar conservador também tem 

servido de reação política contra os movimentos 

sociais e sindicais, grupos historicamente 

identificados com a luta pela igualdade das 

minorias políticas, econômicas e sociais.  
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Resumo: Este artigo teve como propósito inicial refletir acerca da possibilidade de admissão temporária de 

docentes nas instituições públicas de ensino superior, prevista na Lei 8.745/93, que constitui uma forma de 

precarização das relações de trabalho, consequência da reforma gerencial do Estado iniciada nos anos 90, 

após a crise do sistema capitalista de produção. Também se constituiu como objetivo, a sugestão de realização 

de pesquisas acadêmicas acerca do tema em questão, com foco nos contratos de trabalho temporários e na 

percepção que professores e gestores possuem acerca do papel organizacional que o docente substituto 

desempenha no âmbito da instituição. Para o atendimento dos objetivos, realizou-se uma revisão bibliográfica 

em periódicos científicos, bem como uma análise de dispositivos legais e uma consulta no repositório de teses 

da CAPES para verificação da produção acadêmica atual, sob a égide de determinados parâmetros de 

refinamento. Concluiu-se que a admissão temporária de professores, por meio de um processo seletivo 

simplificado, com mitigação de direitos e garantias, fragilização da classe docente e alienação do trabalho, é 

uma tendência comportamental do Estado reformado, que mercantiliza o bem público por meio de 

privatizações, terceirizações e parcerias com a iniciativa privada.  E considerando que se trata de uma 

realidade legitimada há quase 30 anos, evidenciou-se a necessidade de que o assunto seja amplamente 

explorado pela comunidade acadêmica, sugerindo a realização de estudos no âmbito das instituições públicas 

de ensino superior, uma vez que o número de trabalhos, entre teses e dissertações verificadas na base de dados 

eleita, mostrou-se inexpressivo.  

 

Palavras-chave: Precarização. Trabalho docente. Contratação atípica. Ensino superior. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas 

pela crise oriunda do ciclo descendente do sistema 

capitalista de produção, o que evidenciou uma 

queda no crescimento econômico dos países 

centrais (GURGEL, 2017). A título de exemplo, 

este autor cita que durante a década de 1960, 

conhecida como anos dourados, o Japão cresceu 

em média 10,4%, mas com a chegada da crise tal 

percentual retraiu-se a meros 3,6%.  

E uma vez que o capitalismo, em um sistema 

econômico internacionalizado, reproduz padrões de 

comportamento que se alastram como praga, os 

países emergentes não escaparam aos efeitos da 

crise. No Brasil, entre os anos de 1981 e 1983, 

verificaram-se taxas negativas de crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB), e a inflação atingiu 

incríveis 228,5% em 1985 (GURGEL, 2017). 

Inúmeros são os argumentos utilizados para 

atrelar a crise econômica à reforma do aparelho 

estatal que desconstruiu as bases de um Estado 

intervencionista, comprador e regulador de 

mercado, para um Estado liberal, que como 

esclarece Gurgel (2007), mercantiliza o bem 

público sob a justificativa de que a iniciativa 

privada é mais eficiente para gerir o interesse da 

coletividade.   

Contudo, não constitui objetivo desta reflexão, 

destrinchar e exaurir dados numéricos, estatísticas e 

percentuais de crescimento, embora se faça 

pertinente elucidar as causas da crise do Capital no 

período em questão, ainda que de forma resumida. 

 Este artigo objetiva, em um primeiro 

momento, evidenciar a precarização do trabalho 

docente, sob a égide da contratação temporária, 

como uma das consequências desta reforma. A 

seguir, exaltar-se-á a necessidade de se promover 

estudos acerca da contratação de professores 

universitários em regime especial, compreendendo 

aspectos legais, gerenciais e características que 

permeiam este tipo de regime, com ênfase na 

realidade de Goiás, que possui 100 instituições de 

ensino superior credenciadas pelo Ministério da 

Educação e em funcionamento regular (dado 

coletado no relatório de consulta avançada gerado 

no portal do Ministério da Educação em julho de 

2017). 

Deste universo, 8 instituições são de natureza 

jurídica pública. Acredita-se que haja um 

expressivo contingente de professores temporários 

em atuação no âmbito das mesmas, e para 
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corroborar esta hipótese, pesquisas vindouras serão 

realizadas.  

Sendo assim, é necessária uma breve discussão 

acerca das teses defendidas como fundamentos para 

a reforma do Estado brasileiro. Posteriormente, 

realizar-se-á uma sucinta reflexão acerca do 

instituto da contratação de professores em caráter 

provisório, prevista no art. 37, inciso IX da 

Constituição Federal/88, e regulamentada pela Lei 

8.745 de 1993 com alterações realizadas pelas Leis 

12.425 de 2011 e 12.772 de 2012.    

 

2. DETERMINANTES DA REFORMA 

GERENCIAL 

  

A reforma do aparelho do Estado brasileiro 

fincou suas raízes nos primórdios da década de 

1990, e produz seus efeitos desde então (GURGEL, 

2017).  

Sob a premissa de que a crise capitalista de 

1980 foi ocasionada pela ineficiente atuação 

gerencial do Estado intervencionista, o então 

ministro da Administração Federal e Reforma do 

Estado, Bresser-Pereira (2011), propagou as bases 

ideológicas de um paradoxo, fundamentado na 

reafirmação de um Estado democrático de direito e 

ao mesmo tempo aliado aos interesses de uma 

economia neoliberal. Todavia, Gurgel (2017) 

esclarece que na verdade, o ministro Bresser-

Pereira não fez muito além de reproduzir as teorias 

adotadas no âmbito dos países desenvolvidos, que 

já se encontravam promovendo o liberalismo 

econômico, político e social.  

Para Bresser-Pereira (2011), a reforma 

gerencial deve ser analisada com base nas 

profundas transformações advindas da falência do 

modelo de Estado intervencionista e regulador de 

mercado, por não ser compatível com as exigências 

de um sistema econômico capitalista e 

internacionalizado, no qual a concorrência é tida 

como um eficiente mecanismo de controle. 

Ademais, para o mesmo, o inchaço da máquina 

estatal, por conta da assunção de garantia dos 

direitos sociais, elevou os custos da sua própria 

sustentação a patamares inatingíveis, e a burocracia 

dos velhos modelos de gerenciamento tornou-se 

obsoleta.  

Entretanto, e contrariando o raciocínio de que o 

Estado intervencionista constituiu, isoladamente, o 

principal responsável pela crise dos anos 1980, 

Gurgel (2017) afirma que o comportamento do 

mercado não pode ser ignorado, e que o Estado não 

deve ser compreendido como um protagonista, sob 

a justificativa de perda de receita tributária e/ou 

pelo estilo populista adotado. 

 Para fins de entendimento deste 

comportamento, faz-se imprescindível mencionar o 

modelo fordista de produção, adotado pós II Guerra 

Mundial, e que consistia basicamente na produção 

em massa e de forma padronizada.  

Com o passar nos anos, o sistema fordista deu 

origem à saturação do mercado consumidor, uma 

vez que o excesso de produção de bens duradouros 

e sem o caráter da inovação, começou a não 

encontrar demanda correspondente. E é aí que se 

instala um ciclo de menos consumo, menos 

produção, desemprego, diminuição da renda das 

famílias e queda da arrecadação tributária, 

chegando a atingir o Estado e suas políticas 

públicas (GURGEL, 2014).  

O autor é enfático ao afirmar que o 

comportamento de retração do mercado consumidor 

está diretamente relacionado ao modo fordista de 

produção, que não oferta produtos atrativos e 

inovadores, e, portanto, o consumidor não sente a 

necessidade de trocar o bem que já possui em casa 

e que se encontra em perfeito estado de 

funcionamento. Com o decréscimo das vendas e da 

produção, o erário também deixa de consumir, pois 

passa a arrecadar menos impostos e a ter problemas 

de liquidez, o que prejudicou, de forma irreversível, 

os ostensivos gastos com políticas públicas. 

Portanto, a crise tem origem no mercado. 

No contexto brasileiro, os fatos históricos que 

precederam a reforma gerencial não podem passar 

despercebidos. Ao final dos anos 80, sociedade 

clamava por direitos políticos e pelo fim da 

ditadura militar, por meio de eleições diretas para 

presidente. Aliado a isto, tem-se também a 

insatisfação da classe industrial com excessiva 

intervenção do Estado na economia. Era imperioso 

promover a abertura econômica e politica, e para 

isso, industriais aliaram-se deliberadamente ao 

movimento popular e sindical para pressionar o 

resultado das eleições diretas, pós-ditadura. E com 

a chegada de Collor à presidência da república, as 

primeiras providências reformistas começam a 

tomar forma (GURGEL, 2017).  

A recuperação da ordem capitalista exigia do 

Estado uma nova roupagem, bem como a 

dissolução das barreiras entre as esferas pública e 

privada, que se faz com a privatização e a retomada 

das concessões de serviços públicos a particulares.  

Medauar (2015) ressalta que a partir dos anos 

80 começam a surgir entidades paraestatais, e a se 

desenhar uma realidade que mescla interesses 

públicos e privados por meio de contratos 

administrativos. 

A esse respeito, é possível estabelecer uma 

relação entre a legitimação das parcerias público-

privadas (PPPs) e o princípio da eficiência, 

postulado expresso no caput do art. 37 da CF/88 

por meio da Emenda 19/98, como resultado da 

reforma.  

Filho (2004) explica que a eficiência está 

relacionada ao modo como a atividade 
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administrativa será desempenhada. Sendo assim, a 

justificativa de que PPPs são necessárias para o 

adequado atendimento das demandas públicas 

vincula-se à obrigatoriedade de um desempenho 

eficiente por parte do parceiro privado que assumirá 

uma função pública (BRESSER-PEREIRA, 2017).  

O processo de reestruturação produtiva 

capitalista viria também a flexibilizar as relações 

trabalhistas, e vínculos de trabalho obscuros e 

precários aos trabalhadores surgiram como 

alternativa ao desemprego (FERREIRA e ABREU, 

2014). A reorganização do trabalho sob os moldes 

do neoliberalismo afeta a classe trabalhadora, e em 

especial, a classe docente, que é foco desta 

reflexão. 

 

3. A DOCENCIA SUPERIOR EM REGIME 

ESPECIAL 

 

  Com a nova ordem capitalista em vigor a 

partir dos anos 90, as relações de trabalho e 

emprego começam a sofrer a ameaça da 

precarização contratual e flexibilização de direitos 

trabalhistas, intensificando as admissões em regime 

especial (FERREIRA e ABREU, 2014).  

Nesse contexto, o art. 37, inciso IX da CF/88, 

ao permitir a contratação de professores em regime 

temporário para fins de suprir necessidade de 

excepcional interesse público, corrobora a 

fragmentação da classe docente, uma vez que 

permite a possibilidade da existência de vínculos de 

trabalho distintos para a realização de uma mesma 

atividade fim, no âmbito do ambiente 

organizacional, conforme esclarecido pelas autoras 

supracitadas.    

A contratação do professor substituto, com 

direito e papel reduzidos, posto que tal docente não 

possui a mesma vastidão de garantias legais e 

também não exerce a mesma participação gerencial 

que seus colegas estatutários, é tida como 

consequência direta do reordenamento do Estado e 

da nova divisão internacional do trabalho 

(OLIVEIRA, 2007).  

 O regime especial pressupõe a realização de 

um processo seletivo simplificado, de acordo com o 

disposto no caput do art.3º da Lei 8.745/93, e o 

contrato não deve ultrapassar o limite máximo de 2 

anos. Tem-se a inexigibilidade de concurso público, 

processo por meio do qual deve ocorrer a seleção e 

aprovação de candidatos para investidura em cargo 

ou emprego público, em caráter efetivo.  

Ferreira e Abreu (2014) fazem uso da 

expressão contratação atípica para caracterizar o 

contrato temporário que é objeto desta reflexão. Tal 

expressão é pertinente e abarca a intensão precípua 

do dispositivo legal, qual seja, a admissão com base 

na necessidade excepcional e temporária, para que 

o serviço público não seja interrompido.  

Contudo, com base nos estudos de Ferreira e 

Abreu (2014), o que se nota, principalmente na 

esfera estadual, é a adoção indiscriminada da 

contratação atípica, em detrimento da realização de 

concurso público para provimento efetivo, bem 

como o adiamento de nomeações de candidatos já 

aprovados em certames pretéritos, práticas alheias 

ao requisito da excepcionalidade, o que reafirma a 

tendência neoliberal de contenção de gastos pelo 

Estado. 

 

3.1 A Precariedade da contratação atípica de 

docentes 

 

Os professores contratados em regime de 

atipicidade não possuem os mesmos direitos e 

deveres aplicados aos docentes efetivos, o que se 

configura uma situação precária, ainda que 

submetidos à maioria dos dispositivos legais 

preconizados no regime jurídico dos servidores 

públicos federais, Lei 8.112/90 (FERREIRA e 

ABREU, 2014). A título de exemplo, citam-se as 

licenças, previstas nos arts. 81 e 82, e os 

afastamentos de que tratam os arts. 93 a 96-A da 

referida lei, direitos não extensivos aos servidores 

temporários.  

 Impende destacar aqui, uma vez que o objetivo 

desta seção constitui a caracterização sumaríssima 

da precariedade da atuação do docente substituto, a 

vedação trazida pelo art. 9º da Lei 8.745/93. Os 

contratados atípicos não poderão exercer funções 

em comissão ou de confiança, ou serem nomeados 

para cargos, funções ou encargos não previstos no 

contrato, o que mitiga a participação dos mesmos 

no processo decisório da instituição de ensino. 

Ademais, as autoras Ferreira e Abreu (2014) 

acrescentam que não raro, o professor temporário 

fica sujeito à sobrecarga de horas-aula, 

desvalorização profissional, alienação da força de 

trabalho, além de possíveis discriminações no 

ambiente organizacional e incertezas oriundas da 

instabilidade no emprego.   

 

4. MÉTODO 

 

Para fins de atendimento dos objetivos 

supramencionados, realizou-se uma pesquisa de 

revisão bibliográfica, com amparo nos textos de 

(BRESSER-PEREIRA, 2011 e 2017), (FERREIRA 

e ABREU, 2014), (FILHO, 2004), (GURGEL, 

2007, 2014 e 2017), (MEDAUAR, 2015), 

(OLIVEIRA, 2004) e (PINTO, 2007). 

Foram também analisados dispositivos de 

cunho legislativo, coletados em sítios institucionais 

(bases de dados do Governo Federal), bem como 

uma consulta no repositório de teses da CAPES 

para fins verificação da produção acadêmica atual 

acerca do tema, sob a égide de determinados 
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parâmetros de refinamento. Foram utilizados os 

descritivos “precarização” e “trabalho docente”, e o 

refinamento adotou os critérios de temporalidade e 

origem da produção científica.  

Em relação ao critério temporal, analisaram-se 

as pesquisas produzidas entre o ano de 1994 (ano 

subsequente à publicação da Lei 8.745/93) e 2017, 

produzidas pelas instituições públicas de ensino 

superior do Estado de Goiás. 

 

5. O ESTADO DA ARTE 

  

Atualmente, encontram-se em funcionamento 

no Estado de Goiás, 8 instituições públicas de 

ensino superior, nas esferas federal, estadual e 

municipal. São elas: Centro Universitário de 

Mineiros; Faculdade de Anicuns; Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba; 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás; Instituto Federal Educação, 

Ciência e Tecnologia Goiano; Universidade de Rio 

Verde; Universidade Estadual de Goiás; 

Universidade Federal de Goiás (dados coletados do 

relatório de consulta avançada gerado no portal do 

Ministério da Educação em julho de 2017).  

Conforme mencionado anteriormente, acredita-

se que tais instituições mantenham em seu quadro 

de docentes, um número relevante de contratações 

atípicas, o que ensejaria a produção de trabalhos 

acadêmicos, em especial pelos pesquisadores 

regularmente vinculados a estas instituições 

(docentes e alunos), com o intuito de analisar a 

realidade vivenciada pelos professores temporários, 

com foco nas especificidades do contrato de 

trabalho e na percepção de gestores de docentes 

atípicos acerca do papel organizacional 

desempenhado por estes últimos, o que constitui 

interesse desta reflexão.  

E para verificar a produção acadêmica strictu 

sensu atual, utilizou-se como base de dados o banco 

de teses da CAPES/MEC, um repositório de teses e 

dissertações produzidas pelos programas de pós-

graduação do país. Adotaram-se como parâmetro de 

pesquisa os termos “precarização” e “trabalho 

docente”, e para fins refinamento, foram 

relacionados os trabalhos produzidos entre os anos 

de 1994 (ano subsequente à publicação da previsão 

legal de contratação de professor substituto) e 2017, 

das instituições públicas de ensino superior do 

Estado de Goiás. 

Com base nos critérios supramencionados, 

foram encontrados 104 trabalhos, entre teses e 

dissertações, o que não constitui um número 

expressivo, considerando o intervalo temporal de 

23 anos de produção acadêmica nas diversas áreas 

do conhecimento. Ademais, somente 16 trabalhos 

debruçam-se diretamente sobre a temática do 

professor universitário, corroborando a necessidade 

de novos estudos.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O regime especial de admissão de docentes 

pelas instituições públicas de ensino superior 

encontra respaldo legal e equivalência fática nos 

pressupostos de imperiosa necessidade de interesse 

público e temporalidade determinada, conforme 

regulamentado pela Lei federal 8.745/93.  

Trata-se de uma forma de admissão atípica, 

oriunda da nova ordem estatal que se instalou no 

Brasil a partir da década de 1990, como 

consequência da crise do sistema capitalista de 

produção (FERREIRA E ABREU, 2014). 

A este respeito, inúmeros são os motivadores 

históricos apontados para a eclosão da crise e 

posterior reforma gerencial do Estado, cabendo a 

esta reflexão ressaltar a disparidade entre o 

argumento de que a política estatal, intervencionista 

e social, foi isoladamente responsável pela falência 

da economia nas décadas de 1970 e 1980, e a tese 

de que o mercado entrou em colapso pela saturação 

do sistema fordista de produção, e que o Estado 

sentiu os revezes de uma crise fiscal causada pela 

derrocada deste mercado.  

Para Ferreira e Abreu (2014), o fato é que a 

admissão temporária de professores, por meio de 

um processo seletivo simplificado, com mitigação 

de direitos e garantias, fragilização da classe 

docente e alienação do trabalho produzido, é uma 

tendência comportamental do Estado que 

mercantiliza o bem público, por meio de 

privatizações, terceirizações, e das chamadas 

parcerias com a iniciativa privada.   

E considerando que se trata de uma realidade 

legitimada há quase 30 anos, evidencia-se a 

necessidade de que o assunto seja amplamente 

explorado pela comunidade acadêmica, e sugere-se 

a realização de estudos de casos no âmbito das 

instituições públicas de ensino superior, com foco 

na relação contratual e também na percepção de 

classe destes profissionais e dos gestores 

responsáveis pelos mesmos.   
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Resumo: O propósito deste artigo é discorrer sobre previdência social e a reforma previdenciária, visto que 

este é um assunto que engloba todos os indivíduos da sociedade, pois a previdência é a forma mais democrática 

do indivíduo garantir sua fonte de renda quando atingir uma idade mais avançada e ficar impedido de trabalhar. 

Para melhor discorrer sobre o tema, no referencial teórico são abordados os conceitos de previdência pública 

e um breve resumo da proposta da reforma da previdência social. Foi realizado neste trabalho ainda a aplicação 

de 50 questionários que visam analisar o nível de conhecimento dos alunos que fazem o curso de administração 

na Universidade Federal de Goiás, com o intuito de traçar seu perfil e apresentar o grau de conhecimento destes 

no referido tema apresentado. Como principal conclusão tem-se que os estudantes do curso de administração 

apresentam um grau de conhecimento significativo quanto a previdência social, mas desconhecem a previdência 

privada e as mudanças propostas pela reforma previdenciária. 

 

Palavras-chave: Previdência. Social. Pública. Privada. Reforma.  

 
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA   

__________________________________________________________________________________________ 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A previdência como o próprio nome já diz é uma 

forma de prevenção e, segundo Pádua e Costa 

(2007), a previdência apresenta dois objetivos: (1) 

fornecer renda para o cidadão, quando este não puder 

mais trabalhar; (2) evitar a pobreza por 

contingências demográficas, biológicas ou 

acidentárias, ou seja, garantir renda para aqueles que 

não podem participar do mercado de trabalho. 

Segundo a Constituição Federal (BRASIL, 

1988), em seus artigos 201 E 202, vigoram 

atualmente, no Brasil, dois tipos de previdências, a 

previdência social ou pública e a privada.  

No Brasil, todo brasileiro que trabalhe com 

carteira de trabalho assinada está vinculado 

a previdência social regulada pelo INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social). A proposta de reforma 

da previdência social, enviada ao congresso pelo 

atual governo, é um dos temas mais debatidos da 

atualidade devido ao seu impacto na qualidade de 

vida da população e nas contas públicas. Já a 

previdência privada é oferecida por corretoras e 

bancos e é fiscalizada pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados ou 

pela PREVIC (Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar) de acordo com a 

modalidade sendo as mais conhecidas o PGBL 

(Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida 

Gerador de Benefício Livre). 

A principal diferença entre as modalidades é a 

questão tributária, enquanto as modalidades “Vida” 

não permitem abatimento do imposto de renda na 

declaração anual, as modalidades “Plano” e o FAPI 

permitem.  

O objetivo deste trabalho é identificar o nível de 

conhecimento de alunos de um curso de graduação 

em Administração sobre a proposta de Reforma da 

Previdência – PEC n° 287/2016, por meio de um 

breve resumo da proposta de reforma que está no 

congresso e aplicação de questionários à alunos que 

cursam Administração na Universidade Federal de 

Goiás, Regional Catalão. 

 

2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

A Previdência Social é considerada uma 

importante área de políticas públicas e responsável 

por grande parte dos gastos sociais brasileiro, 

influenciando a sociedade nos níveis econômico e 

social. 

O conceito de previdência surgiu inicialmente 

no Brasil em 1923, quando foi criada a Lei Elói 

Chaves, que propunha a concepção de uma reserva 

para os empregados de cada uma das empresas 

ferroviárias no país. Com o passar do tempo, houve 

o avanço das indústrias, as garantias trabalhistas 

ganharam maior atenção e estimularam o 

aparecimento de vários “Institutos de Aposentadoria 

e Pensões”, e estes foram unificados em um único 
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órgão em 1966, o qual foi o embrião do atual INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social, do qual 

atualmente todo brasileiro com carteira assinada 

participa obrigatoriamente (BRASILPREV, 2016). 

Portanto a Previdência social é um plano de 

pagamento em dinheiro ou serviços oferecidos aos 

indivíduos ou seus dependentes, quando este 

apresenta a perda da capacidade de trabalho, baseado 

em contribuições prévias, portanto apresenta um 

caráter de seguro social. Além disso, a previdência 

social brasileira desempenha ainda um papel 

importante enquanto mecanismo de distribuição de 

renda (DIAMOND, 1977; MOURA, TAFNER E 

JESUS FILHO, 2007; REIS, 2012). 

Para se analisar o sistema previdenciário 

público, cuja função básica consiste em funcionar 

como um seguro social, é importante perceber os 

motivos que justificam sua existência. A primeira é 

a ocorrência de falhas de mercado, que 

prejudicariam a acumulação de ativos, e a segunda, 

é a possibilidade de os indivíduos pouparem, pois 

sabem que a sociedade lhes proporcionará meios 

mínimos de sobrevivência durante a velhice 

(DIAMOND, 1977).  

Em relação ao objetivo da Previdência Social, 

este consiste na assistência com recursos financeiros 

à população adulta quando afastada do mercado de 

trabalho, por motivos tais como doença, invalidez e 

idade avançada. Logo, a Previdência Social, mesmo 

sendo aceitável algum nível de redistributividade, 

não deixa de se caracterizar como seguro, ainda que 

de forma restrita, uma vez que é fundamentada em 

contribuições prévias (OLIVEIRA, 1992). 

No território brasileiro, a Previdência Social é 

regida pelo Ministério da Previdência Social, criado 

no dia primeiro de maio de 1974 e suas ações são 

executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). Como já mencionado, todo trabalhador que 

trabalhe com carteira assinada participa desta 

previdência, por meio de tributos recolhidos por seu 

empregador (neste caso uma parcela do tributo é 

descontado na folha de pagamento do empregado e 

o empregador contribui com outra parcela) ou de 

forma direta quando o próprio trabalhador paga os 

tributos (neste caso não necessariamente precisa ter 

carteira assinada, as contribuições são feitas por 

meio de um carnê). Geralmente, todos os 

trabalhadores estão submetidos a um mesmo regime 

de contribuição previdenciária, com exceção dos 

funcionários públicos, Organizações Não-

Governamentais e organizações religiosas (LEITE, 

2013). 

 

2.1 Regimes da previdência  

 

A Previdência Social no Brasil é composta por 

três regimes: 

a) Regime Geral de Previdência Social (RGPS): 

operado pelo INSS, uma entidade pública e de 

filiação obrigatória para os trabalhadores regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 

b) Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS): instituído por entidades públicas –Institutos 

de Previdência ou Fundos Previdenciários e de 

filiação obrigatória para os servidores públicos 

titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; e 

c) Regime de Previdência Complementar: 

operado por Entidades Abertas e Fechadas de 

Previdência Complementar, regime privado, com 

filiação facultativa, criado com a finalidade de 

proporcionar uma renda adicional ao trabalhador, 

que complemente a sua previdência oficial. 

(FUNPRESP, 2017). 

Existem algumas diferenças entre a 

aposentadoria do servidor público, dos quais 

excluem-se deste grupo os empregados das empresas 

públicas, os agentes políticos, servidores 

temporários e detentores de cargos de confiança, 

todos filiados obrigatórios ao Regime Geral e dos 

trabalhadores em geral (ABIPEM, 2015). A 

principal diferença entre a aposentadoria no setor 

público e no setor privado encontra-se no teto de 

remuneração a ser atingida pelo aposentado. De 

acordo com Sanchotene, 2009 , o teto previdenciário 

é de  R$5.531,31(Cinco mil, quinhentos e trinta e um 

reais e trinta e um centavos), enquanto na 

administração pública o teto depende da data de 

ingresso do servidor, podendo ser a remuneração 

percebida ao se aposentar (para os que entraram 

antes de 2003) ou a média dos 80 maiores salários 

durante o período de contribuição (para os que 

entraram de 2003 a 2012), ou ainda o mesmo teto da 

iniciativa privada para aqueles que entraram a partir 

de 2013 e não aderiram ao fundo. Há de se 

considerar, contudo, que o servidor público (os que 

entraram antes da reforma de 2013) contribuem 

sobre o total de sua remuneração, enquanto que, na 

iniciativa privada e para os servidores que entraram 

a partir de 2013 e não aderiram ao fundo, as 

contribuições são limitadas até o teto previdenciário 

acima mencionado.   

Abaixo pode se ver o quadro 1 que mostra as 

principais diferenças entre o regime de previdência 

do servidor público e privado. 

 

Quadro 1. Diferenças entre os Regimes de 

Previdência 

 
Trabalhador 

privado 

Trabalhador 

público e 

militares 

Regime 

RGPS - Regime 

Geral da 

Previdência Social 
(INSS) 

RPPS - Regime 

Próprio da 

Previdência 
Social* 

N° de 

trabalhadores 

que contribuem 

54,7 milhões  

N° de 

trabalhadores 

que recebem 
benefício 

26,1 milhões  

Déficit R$ 86 bilhões R$ 132 bilhões 

Total pago em 

benefícios 

R$ 454 bilhões 

(7,6% do PIB) 

R$ 254 bilhões 

(4,25% do PIB) 
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Média das 

pensões e 

aposentadorias 

R$ 1.123,16 R$ 7.501,79 

Aposentadoria 

De R$ 880 a R$ 

5.189,82 (mesmo 
que salário na 

ativa seja superior) 

Salário integral 
da ativa 

Contribuição 

De 8% a 11% 

(dependendo do 
salário) limitado 

ao salário do teto 

11% sobre o 
salário total 

Contribuição 

quando 
aposentado 

Não há 

11% para 
servidores e 7,5% 

para militares + 

1,5% por filha 

Fontes: Ministério da Previdência, Tesouro Nacional, 

Ministério do Planejamento, dados de 2015 

* Servidores públicos que começaram a trabalhar em 2013 

passaram a contribuir para o regime geral e para um fundo de 
previdência complementar (FUNPRESP, 2017). 

 

A aposentadoria apresenta diferenças ainda 

quanto às regras para cálculo de tempo de 

contribuição e idade também entre homens e 

mulheres, como pode ser visto no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Regras para cálculo de tempo de 

contribuição e idade 
 Homens Mulheres 

Tempo de 

contribuição  
35 anos 30 anos 

Idade de 
aposentadoria 

65 anos ou menos 

pela regra 95/85 
que tende a acabar 

com a reforma, ou 

com incidência do 
fator, que reduz 

valores 

60 anos ou menos 

pela regra 95/85 
que tende a acabar 

com a reforma, ou 

com incidência do 
fator, que reduz 

valores 

Expectativa de 

vida (2015) 

71,6 anos. Ao se 
aposentar por 

idade receberá 6,6 

anos de 
aposentadoria 

78,8 anos. Ao se 
aposentar por idade 

receberá 18,8 anos 

de aposentadoria, o 
triplo dos homens 

No serviço 

público o tempo 

de contribuição 

É 35 anos e há 

idade mínima de 

60 anos 

É 30 anos e há 

idade mínima de 55 

anos 

Fontes: Ministério da Previdência, Tesouro Nacional, 

Ministério do Planejamento, dados de 2017 

 

2.2 Reforma da Previdência Social 

 

A reforma da previdência social brasileira é um 

tema recorrente e vem sendo discutida há muito 

tempo. Levando-se em conta somente as alterações 

recentes pode-se destacar: em 2003, no governo do 

presidente Lula, foi feita uma alteração nas normas 

da previdência que tirava dos servidores públicos a 

aposentadora integral; em 2012, no governo da 

presidente Dilma, outra reforma igualou o teto 

previdência da iniciativa privada com a servidores 

públicos e criou o FUNPRESP, fundo de previdência 

complementar o qual os servidores público podem 

ou não aderir. 

Atualmente, com a reforma proposta da 

previdência social vão ocorrer diversas mudanças 

quanto as regras de idades, tempo de contribuição, 

entre outras. Uma notícia do portal Planalto diz que 

com a reforma as regras para trabalhadores da 

iniciativa privada e para servidores públicos vão ser 

harmonizadas, e que entre as diversas mudanças 

previstas está o fim da integralidade e paridade para 

os servidores públicos. Essa mudança, porém, só é 

válida para homens com menos de 50 anos e para 

mulheres com menos de 45 na data da promulgação 

da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que 

traz essas mudanças (PLANALTO,2016). 

Vale ressaltar, entretanto, nas reformas feitas 

nos governos anteriores, a previdência para a 

inciativa privada e para os servidores públicos já 

havia sido harmonizada (apesar do FUNPRESP) e os 

servidores públicos já não tinham direito à 

integralidade e paridade. 

PINTO (2017) lista alguns dos principais pontos 

que a reforma da previdência tem como foco, além 

de classificar os pôs e contras de cada um destes 

pontos:  

a) MEDIDA - Fim da fórmula 85/95: PRÓS - 

Reduz em 30% o valor médio da aposentadoria por 

tempo de contribuição, contendo as despesas do 

INSS. Atinge menos os mais pobres; CONTRAS - 

Afeta apenas trabalhador privado. Seria impopular 

para quem está perto de atingir os pré-requisitos. 

b) MEDIDA - Mudança no fator 

previdenciário: PRÓS - Desincentivo 

aposentadorias precoces, reduzindo despesas e 

aumentando receitas do INSS. Atinge menos os mais 

pobres; CONTRAS - Afeta apenas trabalhador do 

setor privado. 

c) MEDIDA - Alterar regras de cálculo de 

pensão por morte: PRÓS - Reduz despesas do INSS; 

CONTRAS - Afeta apenas trabalhador do setor 

privado 

d) MEDIDA - Aumentar contribuição mínima 

para se aposentar por idade: PRÓS - Eleva receitas 

do INSS; CONTRAS - Afeta apenas trabalhador do 

setor privado e é regressiva, afetando mais os mais 

pobres, principalmente mulheres 

e) MEDIDA - Alterar base de cálculo dos 

benefícios: PRÓS - Reduz despesas com novas 

aposentadorias; CONTRAS - Não afeta servidores 

que ingressaram antes de 2004 que têm direito a 

salário integral e paridade nos reajustes. 

f) MEDIDA - Elevar a alíquota de 

contribuição de servidores da ativa: PRÓS - 

Aumenta a arrecadação dos regimes de previdência 

e alcança todos os servidores; CONTRAS - Eleva a 

carga de tributos. 

g) MEDIDA - Elevar a alíquota de 

contribuição de servidores inativos: PRÓS - 

Aumenta a arrecadação dos regimes de previdência 

e alcança principalmente os servidores com os 

maiores benefícios; CONTRAS - Eleva a carga de 

tributos. 

h) MEDIDA - Apertar os critérios para acesso 

ao BPC: PRÓS - Reduz despesas:  

CONTRAS - Afeta os mais vulneráveis (pobres 

idosos ou com deficiência). 

i) MEDIDA - Mudar regras para os militares: 

PRÓS - Reduz despesas e afeta os maiores valores 

médios de benefício;  

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 1017



   

 

 

CONTRAS - Depende de negociação com as Forças 

Armadas, já em curso.  

  

3 METODOLOGIA  

 

Este trabalho é um estudo descritivo, pois tem se 

como finalidade analisar os dados coletados sem que 

se tenha a interferência dos pesquisadores. Para a 

composição do referencial teórico realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica em livros, revistas, artigos, 

entre outros. A pesquisa é qualitativa, e tem como 

técnica de análise dos dados a estatística descritiva, 

que traduz de forma clara e concisa os dados 

coletados. Quanto a coleta de dados, foram aplicados 

50 questionários, correspondente a uma amostra dos 

alunos do curso de administração da Universidade 

Federal de Goiás da Regional Catalão, que apresenta 

hoje uma população total de 231 alunos 

matriculados, portanto a amostra corresponde a 22% 

dos alunos do curso. A amostra utilizada foi do tipo 

não probabilística por conveniência. Os 

questionários foram aplicados no dia 17 de agosto de 

2017 aos estudantes que estão cursando o primeiro, 

terceiro, quinto e sétimo período. O questionário foi 

composto de 20 questões sendo 6 perguntas iniciais 

que ajudam a traçar o perfil da amostra e 14 em 

escala likert, diretamente ligadas ao grau de 

conhecimento que a amostra analisada possui no que 

diz respeito a previdência. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

A amostra utilizada no estudo foi composta de 

alunos da Universidade Federal de Goiás, Regional 

Catalão, que estão cursando Administração. 

Foram feitas 6 perguntas que auxiliaram a 

descrever o perfil da amostra, que pode ser descrita 

da seguinte forma: 56% das pessoas pesquisadas são 

do sexo feminino, portanto representam a maioria, e 

44% são do sexo masculino; quanto ao estado civil, 

86% da amostra é formada por pessoas solteiras, 

10% casadas e 4% separadas; apresentam a idade de 

18 a 24 (68%), de 25 a 34 anos (28%) e de 35 a 44 

anos (4%); a maioria dos participantes (um total de 

28%) trabalham de forma formal, ou seja, possuem 

carteira assinada e, logo, contribuem com a 

previdência social, 24% não respondeu, 2% são 

profissionais liberais, 18% são estagiários, 12% 

trabalham de forma informal (sem carteira assinada), 

6% dizem ser apenas estudantes, 6% são 

desempregados, 2% são empresários e 2% são 

menor aprendiz; no que diz respeito a renda familiar, 

76% vivem com renda entre 2 a 5 salários mínimos, 

18% tem uma renda de até um salário mínimo, 4% 

tem uma renda de 6 a 10 salários mínimos e 2% não 

responderam. 

Os resultados quanto ao conhecimento sobre a 

previdência foram: 50% dos entrevistados alegaram 

concordar plenamente quanto a ter conhecimento 

sobre o que é a previdência social, 30% concorda 

parcialmente, 8% discorda plenamente, 6% discorda 

parcialmente e 6% não concordam e nem discordam. 

Como pode ser visto no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – CONHECIMENTO SOBRE O QUE 

É A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
 

Após verificar se as pessoas alegavam ter 

conhecimento sobre o que de fato é previdência 

social, foram feitas 4 afirmativas verdadeiras com o 

intuito de verificar se realmente estas pessoas 

conheciam o tema. A primeira questão afirmava que 

a previdência social é obrigatória para trabalhadores 

com carteira assinada: 66% concordam plenamente, 

24% concordam parcialmente, 6% discordam 

parcialmente e 4% não concordam nem discordam. 

A segunda questão afirmava que a previdência social 

pode ser feita por uma pessoa autônoma: como 

resultado, 44% das pessoas concordam plenamente, 

28% não concordam nem discordam, 20% 

concordam parcialmente, 6% discordam plenamente 

e 2% discordam parcialmente. A terceira questão 

afirmava que a previdência social apresenta dois 

tipos de regime, sendo estes diferentes para servidor 

público e para trabalhador da iniciativa privada: 

como resultado, 36% concordam plenamente, 26% 

não concordam nem discordam, 24% concordam 

parcialmente, 10% discordam plenamente e 4% 

discordam parcialmente. A quarta questão afirmava 

que a previdência social apresenta diferenças na 

forma de regime para homens e mulheres: como 

resultado, 46% concordam plenamente, 18% não 

concordam nem discordam, 14% discorda 

plenamente, 12% concordam parcialmente e 10% 

discordam parcialmente. 

Em seguida foram feitas duas afirmativas sobre 

o conhecimento da proposta de reforma tributária em 

andamento. A primeira questão afirmava ter 

conhecimento sobre a proposta da reforma 

previdenciária que está em discursão no congresso:  

42% concordam parcialmente, 30% não concordam 

nem discordam, 22% concordam plenamente, 4% 

discordam plenamente e 2% discordam 

parcialmente.  A segunda questão afirmava ter 

conhecimento a respeito de quais mudanças 

ocorrerão na previdência social caso a reforma 

previdenciária seja implantada: 34% concordaram 

parcialmente, 32% concordaram plenamente, 24% 

8%
6%

6%

30%

50%

( 1  ) Discordo
plenamente

( 2 ) Discordo
parcialmente

( 3 ) Não
concordo, nem
discordo
 (4 ) Concordo
parcialmente

( 5 ) Concordo
plenamente
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não concordaram nem discordaram, 8% discordaram 

parcialmente e 2% discordam plenamente.  

Após verificar se os alegavam conhecimento 

sobre a proposta de reforma da previdência social, 

foram feitas 3 afirmativas verdadeiras com o intuito 

de verificar se realmente estas pessoas conheciam a 

proposta e seus impactos. A primeira questão 

afirmava que uma das propostas da reforma 

previdenciária é igualar a previdência entre 

servidores públicos e privados e como resultado 40% 

não concordam nem discordam, 26% concordam 

plenamente, 16% concordam parcialmente, 10% 

discordam plenamente e 8% discordam 

parcialmente. A segunda questão afirmava que uma 

das propostas da reforma é igualar a regra da 

aposentadoria entre homens e mulheres e o resultado 

foi: 32% não concordam nem discordam, 32% 

concordam plenamente, 16% discordam 

plenamente, 12% concordam parcialmente e 8% 

discordam parcialmente. A terceira questão afirmava 

que uma das propostas da reforma é estabelecer uma 

idade mínima para se aposentar (65 anos) e o 

resultado foi: 32% concordam plenamente, 30% não 

concordam nem discordam, 20% concordam 

parcialmente, 12% discordam plenamente e 6% 

discordam parcialmente.  

Em seguida foram feitas 3 afirmativas sobre a 

previdência privada. A primeira alternativa afirmava 

ter conhecimento sobre o que é previdência privada 

e como resultado: 34% concordaram parcialmente, 

26% concordaram plenamente, 20% não 

concordaram nem discordaram, 12% discordaram 

parcialmente e 8% discordaram plenamente. Como 

pode ser visto no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – CONHECIMENTO SOBRE O QUE 

É A PREVIDÊNCIA PRIVADA 

 
 

A segunda alternativa afirmava já ter 

contribuído com a previdência privada e o resultado 

foi: 40% discordam plenamente, 24% não 

concordam nem discordam, 20% concordam 

plenamente, 12% concordam parcialmente e 4% 

discordam parcialmente. A terceira alternativa 

afirmava que caso a reforma previdenciária fosse 

implantada penso em contribuir com a previdência 

privada, o resultado foi 36% concordam plenamente, 

28% não concordam nem discordam, 20% 

concordam parcialmente, 10% discordam 

parcialmente e 6% discordam plenamente. 

A última questão analisada foi se os 

entrevistados eram a favor ou contra a reforma 

previdenciária proposta e o resultado foi: 90% contra 

a reforma e 10% a favor. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Conclui-se portanto que os alunos do curso de 

administração da regional Catalão, em sua maioria, 

conhecem o que é a previdência social e suas regras 

atuais. Sobre a reforma da previdência, apesar da 

maioria das pessoas alegarem ter conhecimento dela, 

os resultados mostram que quando se apresenta as 

principais mudanças constantes na proposta, os 

estudantes apresenta desconhecimento sobre o 

assunto, sendo a idade mínima de 65 anos, a única 

mudança de conhecimento de um número maior de 

estudantes. Quanto a previdência privada, apesar de 

uma parte significativa da amostra alegar conhecer o 

regime e alguns já terem contribuído para o mesmo, 

o grau de conhecimento é menor que se comparado 

à previdência social, mas muitos pensam em 

começar a contribuir com a previdência privada se a 

reforma da previdência pública for aprovada. E, por 

último, a maioria dos pesquisados é contra a reforma 

previdenciária.  

A maior contribuição deste trabalho está em 

informar às pessoas sobre as regras da previdência, 

principalmente a pública, e sobre as mudanças 

propostas no projeto de reforma da previdência que 

tramita no congresso. Além disso, o artigo deixa 

claro a necessidade de melhor esclarecimento do 

assunto junto ao público, que pode ser feito, tanto 

pelos gestores públicos, quanto por professores. 

A previdência é de interesse de toda a sociedade, 

visto que representa um dos maiores direitos 

conquistado pelos trabalhadores ao longo de toda a 

história e este artigo, apesar de não esgotar o assunto, 

levanta questões sobre o tema e a necessidade de 

uma maior discussão em todas as esferas da 

sociedade. 
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Resumo: O propósito desse trabalho é mostrar como foi feito o processo de reformulação de um software não 

funcional com baixas taxas de usabilidade, para um novo software totalmente funcional apresentando altas de 

taxas de usabilidade com funcionalidades que atenda as demandas do usuário. O processo de levantamento de 

requisitos foi realizado utilizando a metodologia de desenvolvimento incremental, onde o usuário é entrevistado 

gerando os primeiros requisitos, após estes concluídos uma nova reunião é realizada para apresentar os 

resultados e realizar levantamento de novos requisitos repetindo o processo até chegar ao produto final. 

 

Palavras-chave: Engenharia de Software, Reformulação, Incremental, Restaurante Universitário. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Tecnologia da Informação (TI) tem evoluído 

consideravelmente nos últimos anos, levando a 

computação a ser utilizada em quase todas as áreas do 

conhecimento e setores, se mostrando essencial para 

otimização de diferentes atividades. Isso pode se dar 

devido ao crescimento da quantidade de informações 

a serem gerenciadas ou até mesmo pela necessidade 

da automatização de processos, os quais antes eram 

feitos de maneira manual. 

Seguindo essa linha de pensamento, percebe-se 

que nas universidades não é diferente, uma vez que os 

sistemas têm por objetivo facilitar a execução das 

atividades e gerenciamento das informações. Como 

apresentado por Laudon e Laudon, sistemas 

desenvolvidos para gerenciamento de informação e 

funcionalidades das universidades já estavam, no ano 

de 1999, sendo cada vez mais implantados, 

possibilitando um meio de controle para gerar, 

armazenar e transferir a informação entre 

departamentos da Instituição (Laudon e 

Laudon,1999). 

Para tanto, este trabalho teve como objetivo uma 

pesquisa científica sobre engenharia de software 

(ES), mais especificamente sobre a criação de 

sistemas de software, tendo como resultado o 

desenvolvimento de um sistema para o 

gerenciamento automatizado das informações do 

Restaurante Universitário (RU) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) – Regional Catalão (RC), 

chamado Fiscaliza-RU. O sistema é relevante visto 

que os relatórios do RU eram feitos de maneira 

manual e, ao fim do processo, alguns apresentavam 

inconsistências em relação à dados e valores 

duplicados. 

A UFG possui alunos que são divididos em três 

tipos: subsidiado, bolsista integral e bolsista parcial. 

Cada tipo de aluno apresenta custos diferentes à 

Universidade e, assim, precisam ser diferenciados no 

sistema visto que o auxílio dado a cada tipo tem valor 

diferente. O gerenciamento correto do número de 

alunos e de quais tipos é extremamente necessária 

pois é o que determina o valor pago pela UFG à 

empresa terceira no final do mês. 

A empresa terceira é contratada através de uma 

licitação e se compromete a realizar o fornecimento 

das refeições aos alunos, mediante as regras de 

contratação impostas pela UFG. 

Ao final de cada dia, quando a empresa terceira 

já possui o balancete de todas as refeições diárias 

servidas, é enviado um relatório para a Coordenação 

de Assuntos da Comunidade (CCOM) com a relação 

de todos alunos que frequentaram o restaurante, 

sendo apresentados dados referentes a data e hora da 

refeição, nome, matrícula do aluno e tipo de bolsa do 

aluno (subsidiado, integral ou parcial).  

O problema deste processo é que os relatórios são 

fornecidos em planilhas de Excel, com possibilidade 

de serem editáveis por qualquer pessoa que tenha 

acesso as mesmas, podendo ocasionar enganos.  

Assim, é importante ressaltar sobre a 

possibilidade de fraudes nos relatórios de frequência, 

uma passível edição dos dados e os custos gerados à 

Universidade, uma vez que servidores da CCOM 

tinham que dispor de um tempo considerável para 

analisarem todos os relatórios recebidos, verificando 

os alunos manualmente. 

O principal objetivo deste trabalho foi 

desenvolver um sistema de software, chamado 

Fiscaliza-RU, que ofereça suporte gerencial e 

otimização na forma como as informações são 
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gerenciadas no RU da UFG – RC. Assim, espera-se 

trazer mais agilidade e facilidade nos processos de 

gerenciamento, sejam estes referentes ao número de 

refeições a serem pagas à empresa contratada, de 

acordo com o auxílio oferecido pela UFG ao aluno, 

frequência dos bolsistas e subsidiados. Além disso, o 

sistema oferece mais segurança e confiabilidade no 

processamento de informação. 

 

2. FISCALIZA-RU  
 

O Fiscaliza-RU foi desenvolvido originalmente 

com o objetivo de apenas fiscalizar os relatórios de 

refeições. Porem observou-se que o sistema ficou 

muito limitado, apresentando apenas uma 

funcionalidade base. Ao realizar importações 

diariamente das refeições dos alunos a fim de 

fiscaliza-las e encontrar inconsistências, foi 

concluído que uma base de dados sobre os alunos 

estava sendo construída ricamente e havia 

possibilidades de ser explorada de várias formas, caso 

o sistema apresenta-se mais funcionalidades. Para 

atender essa necessidade ficou definido como objeto 

dessa pesquisa uma reformulação do software que 

viesse explorar o potencial dessa base de dados. 

O desenvolvimento do trabalho é voltado para a 

reformulação do software antigo com foco em duas 

coisas: usabilidade e desempenho. A usabilidade no 

programa antigo era sua principal desvantagem, pois 

o programa fazia o que lhe era proposto: realizar 

importação de refeição. Nada além dessa 

funcionalidade principal e para realizar essa tarefa o 

usuário era obrigado realizar uma série de passos 

difíceis com muita cautela para chegar no seu 

objetivo. O desempenho programa ao realizar 

importação de planilhas com muitas linhas era muito 

baixo, devido uma quantidade imensa de consultas 

que era feito ao banco de dados (BD). Vale ainda 

ressaltar que os usuários criados no sistema, todos 

possuem o mesmo perfil, com exceção do usuário 

“admin” que é o único com permissão de adicionar 

novos usuários ao sistema. Foi identificado que o 

sistema seria limitado aos funcionários da CCOM e 

que o número de usuários com acesso ao sistema seria 

pequeno. Por esses motivos ficou definido que os 

usuários cadastrados teriam apenas um tipo de perfil, 

com acesso a todas as funcionalidades do sistema. 

Diversos relatórios foram implementados para 

realizar o acompanhamento de frequência dos alunos 

ao restaurante. Os relatórios podem ser verificados de 

forma geral ou especifica. Os relatórios gerais são 

voltados para analisar os alunos em geral, permitindo 

filtros para: curso, bolsa, horário (almoço ou jantar).  

Os relatórios específicos foram implementados 

para acompanhar um aluno em especifico, 

verificando sua assiduidade ao restaurante, 

quantidade de almoços ou jantares por período de 

tempo. Ao final de tudo, são esperados resultados 

precisos, com maior controle das importações 

realizadas pelos usuários do sistema, pois foi 

desenvolvido um histórico de importações onde todas 

elas são relacionadas. Nesse histórico cada 

importação recebe um número identificador (ID) e o 

usuário pode realizar diversos filtros conforme sua 

necessidade. Outro resultado esperado é permitir a 

CCOM realizar um acompanhamento detalhado dos 

alunos bolsistas e subsidiados, pois com o controle de 

gastos e frequência implementados a coordenação é 

capaz identificar quais são os alunos que apresentam 

maior assiduidade ao restaurante. 

 

2.1. Restrições do sistema  
 

Para desenvolvimento do sistema, algumas 

restrições foram consideradas de acordo com regras 

de validação para o funcionamento do RU, as quais 

são apresentadas a seguir: 

1. Restaurante Universitário: 

 Refeições divididas em dois turnos: 

Almoço: 10:30 e 14:00 – Jantar: 18:30 e 

21:00 

 Quaisquer refeições que estejam fora 

desse horário são consideradas inválidas 

e o software, Fiscaliza-RU, é capaz de 

identificá-las e são consideradas como 

inconsistentes pelo software ao analisar 

os relatórios submetidos pela empresa 

terceira contratada. 

 O software foi desenvolvido 

originalmente com esse horário pré-

definido como padrão, porém é possível 

ao administrador do sistema, através do 

painel de controle, alterar esse escopo 

de horário. 

2. Tipos de alunos: 

• Segundo a CCOM, em 2016 a 

Universidade realiza o 

acompanhamento de 3 tipos de alunos 

diferentes. 

• O valor de cada refeição cobrada pela 

empresa contratada, em 2015, era de R$ 

6.96 (seis reais e noventa e seis 

centavos), porem parte desse valor é 

custeado pela UFG e outra parte pelo 

próprio aluno. Assim, o valor final que 

a Universidade custeia por aluno, é 

relativo a qual modalidade esse aluno 

pertence. 

 

 

 

• Esses alunos são divididos em: 

a. Subsidiado: Esse tipo de aluno 

não apresenta nenhum tipo de 

bolsa, portanto a Universidade 

custeia R$ 3.96 e o aluno deve 
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pagar o restante. Por exemplo, 

se o valor é R$ 6.96 ele deve 

pagar R$ 3.00. 

b. Parcial: Esse tipo de aluno 

recebe uma refeição totalmente 

custeada pela Universidade, 

caso o aluno faça outra 

refeição no mesmo dia, ele se 

comportará da mesma forma 

que um aluno subsidiado. Por 

exemplo: O aluno poderá 

almoçar sem custos a ele, 

porem seu jantar será igual de 

um aluno subsidiado. 

c. Integral: Esse aluno recebe 

duas refeições no mesmo dia, 

sendo as duas refeições 

custeadas pela Universidade. 

Por exemplo: esse aluno 

poderá almoçar e jantar sem 

custos. 

Cada aluno recebe em cada dia apenas 1 almoço 

e 1 jantar. O software de fiscalização verifica essa 

regra ao analisar os relatórios e também verifica se 

um aluno é de fato da modalidade integral. 

 

2.2 Requisitos Levantados 

 

O levantamento de requisitos é fase que identifica 

o que o cliente deseja e o que espera em relação ao 

sistema. Um requisito é uma funcionalidade que o 

sistema deverá executar (BEZERRA, 2002). Os 

requisitos podem ser levantados através de 

questionários, entrevista, observação do 

funcionamento do sistema atual, dentre outros. 

Como apresentado por McConnell (2011), um 

trabalho satisfatório deve ser feito para preparar a 

construção do software, uma vez que muito do 

sucesso ou falha dos projetos já tem sido determinada 

antes do desenvolvimento do sistema começar. O 

autor ressalta que se a base, sendo esse o 

planejamento do projeto, não tiver sido bem definido 

e for inadequado, o melhor a fazer durante a 

construção é minimizar os danos.  

Esses apontamentos são importantes, uma vez 

que este trabalho é continuação de uma pesquisa que 

falhou, mas que, no entanto, tinha potencial para ser 

uma pesquisa de sucesso devida à necessidade do 

sistema e aos benefícios decorrentes de sua utilização 

pelo setor interessado. 

Assim, nesta seção foram levantados alguns 

requisitos importantes para o desenvolvimento de 

sistema relevante e de qualidade. Tais requisitos 

foram identificados e licitados após as reuniões com 

os stakeholders, pessoas envolvidas no processo.  

Dentre os requisitos levantados, pode-se citar: 

 Permitir o filtro de alunos por nome na 

página HOME; 

 Permitir ao selecionar um aluno 

visualizar detalhes sobre sua 

assiduidade ao restaurante; 

 Permitir gerar relatórios de frequência 

dos alunos ao restaurante, 

implementando filtros de busca por: 

nome, bolsa, curso; 

 Permitir gerar relatório de alunos que 

nunca apresentaram consumo no 

restaurante; 

 Permitir realizar cadastro de cardápio; 

 Permitir realizar cadastro de alimentos 

que irão compor o cardápio; 

 Implementar uma página WEB pública 

de fácil acesso aos alunos, que não exija 

autenticação; 

 Reimplementar o modulo de importação 

de refeições, que realiza a validação das 

planilhas, para melhor eficiência; 

  Reimplementar o modulo de 

importação de alunos, que realiza 

cadastro de alunos em lote através de 

planilhas, para melhor eficiência; 

 Permitir gerar relatório das importações 

realizadas no sistema; 

 

3. METODOLOGIA  
 

Para desenvolvimento dessa pesquisa foi 

utilizado uma metodologia de desenvolvimento ágil. 

Essa metodologia foi adotada como base, pois 

permite alcançar resultados perceptíveis ao usuário 

rápido e a documentação é minimizada. 

Atualmente as empresas trabalham em cenário 

global de operações onde todas as mudanças ocorrem 

muito rápido. Dessa forma, é preciso responder 

rapidamente as novas oportunidades e novos 

seguimentos de mercado, as constantes mudanças na 

economia e o surgimento de produtos e serviços 

concorrentes.  Nos dias atuais, os softwares fazem 

parte de quase todas essas operações, assim, novos 

sistemas devem ser desenvolvidos rapidamente para 

obterem proveito das oportunidades e responder as 

pressões competitivas do mercado.  

Neste sentido, o desenvolvimento com qualidade 

e a entrega rápida passam a serem requisitos críticos 

para o desenvolvimento de sistemas de software 

(Sommerville, 2013), assim os processos são 

elaborados com o objetivo de produzir, rapidamente, 

softwares úteis, conhecido como metodologia de 

desenvolvimento ágil. 

Os métodos ágeis são considerados métodos de 

desenvolvimento incremental, onde os incrementos 

são pequenos e novas versões são geradas e 

disponibilizadas ao cliente em curtos prazos. O 

envolvimento do cliente é necessário para obter um 

feedback rápido sobre a evolução do software. Dessa 
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forma, a documentação é minimizada, pois irá se 

utilizar mais a comunicação informal do que reuniões 

formais com documentos escritos. 

Segundo (Sommerville, 2013) o 

desenvolvimento incremental é recomendado quando 

grande parte dos requisitos já estão consolidados. No 

contexto dessa pesquisa, grande parte dos requisitos 

já estavam levantados, devido as primeiras tentativas 

de uso sem sucesso do Fiscaliza-RU. Durante as 

primeiras tentativas foi identificado a necessidade 

que o programa realizasse várias tarefas além das 

fiscalizações. 

 

4. RESULTADOS 
 

A reformulação do software, Fiscaliza-RU, levou 

na geração de novas funcionalidades, telas e menus 

ao sistema. Todas essas desenvolvidas com o objetivo 

de agregar mais usabilidade ao programa e atender as 

demandas do usuário. Ao visualizar a figura 1 é 

possível identificar a página home do sistema. 

 

 

Figura 1- Pagina Home 

A figura 1 representa a página home do sistema, 

onde algumas informações são resumidas ao usuário, 

tais como: número de alunos bolsistas, subsidiados e 

bolsas cadastradas. Um gráfico também é gerado 

resumindo a quantidade de refeições realizadas em 

determinado período de tempo.  

Foi desenvolvido uma tela para detalhar 

informações sobre o aluno, sua assiduidade ao 

restaurante e valores gastos. A figura 2 contempla o 

início da tela de detalhes do aluno. 

 

 

Figura 2 - Detalhes do aluno 

A figura 2 representa o início da tela de detalhes 

do aluno. Onde as informações básicas sobre um 

aluno são exibidas e um botão que redireciona a tela 

de edição do aluno fica disponível. Na figura 2 é 

possível visualizar o início do relatório de extrato de 

movimentações do aluno. O relatório pode ser 

visualizado por completo na figura 3. 

 

 

Figura 3- Detalhes do aluno 2 

A figura 3 representa a continuidade da tela de 

detalhes do aluno. Um extrato das movimentações do 

aluno é gerado e este pode ser filtrado em um período 

de tempo conforme a necessidade do usuário. 

Gráficos também são gerados para uma melhor 

representação das informações. O gráfico em pizza 

representa em porcentagem (%) quantas vezes o 

aluno almoçou ou jantou. O gráfico em barras, 

representa os gastos do aluno e da Universidade. 

Alunos pertencentes a bolsa integral, podem 

apresentar gastos nulo, pois suas refeições são 

integralmente pagas pela UFG. 

O modulo de importação foi totalmente 

recodificado a fim de modularizar as funções de 

importações, gerar histórico das importações 

realizadas e vincular cada refeição importada ao ID 

da importação que a originou no sistema. 

 

 

Figura 4- Importação de Refeições 

A figura 4 representa a tela de importação de 

refeições ao sistema. A importação é realizada 

clicando no botão “nova importação”, onde o usuário 

seleciona uma planilha de Excel seguindo um 

template fornecido com os dados da refeição e as 

verificações são realizadas no sistema de acordo com 

as regras já apresentadas na sessão de requisitos. O 

botão “ajuda” o usuário é redirecionado para uma tela 
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(figura 5) com todas as informações necessárias para 

uma importação de sucesso, nessa tela o usuário pode 

realizar o download do template da planilha de Excel. 

 

Figura 5 - Ajuda para importações 

     A figura 5 representa uma tela onde o usuário pode 

acessar e tirar todas as dúvidas necessárias de como 

realizar importação de refeições ao sistema. O botão 

“download” permite o usuário baixar uma planilha do 

Excel como template a ser seguido durante as 

importações de refeições. 

     O modulo cardápio foi desenvolvido para 

trabalhar de maneira inteligente e o usuário necessitar 

realizar o cadastro apenas uma vez. A empresa 

terceira planeja o cardápio do mês e repassada a 

Universidade. O usuário do sistema pode realizar o 

cadastro do cardápio com data de validade. O sistema 

ira exibir na página publica (figura 7) sempre o 

cardápio correspondente ao que estiver dentro do 

período de validade. Caso nenhum cardápio a tela 

publica irá alertar que nenhum cardápio foi 

cadastrado ainda para aquela data. A figura 6 

representa tela de cadastro de cardápio. 

 

Figura 6 - Cadastro de Cardápio 

     A figura 6 representa a tela de cardápios. O botão 

“Novo Cardápio” adiciona um novo cardápio ao 

sistema. É possível gerar um cardápio a partir de 

outro, pois são necessários adicionar vários itens ao 

cardápio e muitos se repetem no decorrer da semana. 

Para evitar o trabalho do usuário ter que selecionar os 

mesmos itens todas as vezes que for adicionar um 

novo cardápio, foi implementado a possibilidade de o 

usuário gerar um cardápio a partir de outro, onde o 

novo cardápio irá conter todos os mesmos itens do 

cardápio anterior pré-selecionados, bastando o 

usuário alterar apenas aquele que julgar necessário. A 

figura 7 representa como os alunos visualizam um 

cardápio cadastrado no sistema. 

 

Figura 7- Cardápio Público 

     A figura 7 representa a página púbica, sem 

autenticação para os alunos acessarem e visualizarem 

o cardápio da semana. Caso nenhum cardápio tenha 

sido cadastrado ou esteja fora da data de validade, 

uma mensagem de erro é apresentada ao usuário 

(figura 8). 

 

Figura 8 -  Cardápio Público (Erro) 

     A figura 8 representa a mensagem de erro quando 

alguém acessa a página para visualizar um cardápio e 

nenhum foi cadastrado ou está fora da data de 

validade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Foi possível contemplar que com a 

reformulação do software novas telas foram 

desenvolvidas, novos menus implementados e que 

todas elas são de utilidade ao usuário para explorar os 

dados referente a frequência dos alunos ao restaurante 

universitário. 

 Todas essas funcionalidades foram 

implementadas visando auxiliar o usuário ter uma 

melhor experiência com o software. 

 Os novos relatórios de frequência dos alunos 

ao restaurante e de alunos que nunca apresentaram 

consumo, irão auxiliar a Coordenação de Assuntos da 

Comunidade (CCOM) identificar quais são os alunos 

que apresentam maior assiduidade ao restaurante e 

são de fato merecedores do benefício. 

 Os relatórios de gastos visam permitir que a 

Universidade gerencie quais foram os reais gastos que 

teve com a implantação do RU. Os gerenciamentos 

dos gastos podem ocorrer de forma geral ou de forma 

especifica filtrando algum aluno em específico.  
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 A reformulação do software e a correta 

fiscalização da planilha irão implicar em gastos 

melhores da verba pública destinada a alimentação 

dos alunos. Dessa forma os recursos públicos que 

estavam sendo repassados de maneira errada a 

empresa terceira contratada, serão distribuídos de 

forma correta e uma grande economia será adquirida. 
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Resumo: O presente trabalho é uma análise teórica do conto “cadela”, pertencente ao livro “o fim de tudo”, 

de Luiz Vilela. O livro é composto por vinte e cinco contos e aborda diversas temáticas do cotidiano. Este 

trabalho tem como objetivo realizar uma análise bibliográfica das construções de gênero presentes na 

literatura, em especial a literatura erótica, envolvendo aspectos como dominação e subordinação feminina, 

presentes no conto Cadela. Para tanto, utiliza-se da pesquisa bibliográfica como metodologia para realizar a 

análise das relações de gênero expressas no conto, durante a narrativa percebe-se que os personagens papéis 

sociais de gênero estereotipados e cristalizados. Através dos autores consultados conclui-se que a maneira de 

se comportar dos sujeitos não são naturais, essas ideologias e valores são apreendidos culturalmente e podem 

variar de acordo com o contexto histórico, cultural e social. O conto expressa diversas vezes papéis sociais 

que colocam a mulher em situação de subordinação e submissão ao homem, em nossa sociedade isso se dá 

devido o patriarcado, no qual a diferença sexual serve de base para opressão da mulher pelo homem. A 

submissão feminina faz com que as mulheres ocupem lugares sociais subordinados nos aspectos políticos, 

sociais e econômicos, causando situações de desigualdade e até mesmo violência. Os autores que discutem as 

relações de gênero e feminismo têm questionado a naturalização da dominação e subordinação afirmando que 

são decorrentes das maneiras como homem e mulher são construídos socialmente. 

 

Palavras-chave: Gênero. Cultura. Dominação. Subordinação.  

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

O presente trabalho é uma análise do conto 

―Cadela‖, pertencente ao livro ―o fim de tudo‖, 

publicado em 1973 por Luiz Vilela. O livro é 

composto por 25 contos, com diversas temáticas do 

cotidiano. Este trabalho tem como objetivo realizar 

uma análise teórica das construções de gênero na 

literatura, em especial a literatura erótica, 

envolvendo aspectos como dominação masculina e 

subordinação feminina ao homem, presentes no 

conto. Este trabalho se justifica por sua relevância 

social, uma vez que situações semelhantes às 

ocorridas na narrativa acontecem com frequência no 

cotidiano das relações, por isso a importância de se 

entender e problematizar de onde vêm tais 

ideologias.  

O conto ―Cadela‖, em especial, é marcado pelas 

relações e construções de gênero, retrata a história 

de um homem e uma mulher, o autor não deixa claro 

o grau de envolvimento formal entre eles, mas 

percebe-se que se trata de um casal. 

O conto se inicia com a narração de uma 

situação específica em que a mulher tenta explicar 

algo para o homem, que não se mostra aberto a 

aceitar suas justificativas: 

  

Eu juro — disse a mulher. 

— Jura... — disse o homem. 

— Que adianta falar? — disse a 

mulher. — Você não quer me 

compreender. 

— Compreender... — disse o homem 

no mesmo tom. (VILELA, 1973, p.53) 

 

Além disso, logo no início do conto o narrador 

apresenta a situação dos personagens em um 

determinado contexto, para isto utiliza de 

características estereotipadas atribuídas ao sexo 

masculino.  

O homem ficou parado em frente à 

cerca, a mão direita segurando o 

arame farpado. A subida, no calor 

daquela tarde, a conversa e sua própria 

corpulência o haviam cansado, e ele 

arfava pesado.  O bigode grosso, a 

barba lhe cobrindo quase toda a cara. 

Sua camisa, nas costas, estava 

molhada de suor. (VILELA, 1973, p. 

53) 

 

Quanto à posição feminina, o narrador apenas 

pontua sua posição geográfica ―A mulher, um pouco 

atrás, também estava imóvel e olhava na mesma 

direção em que o homem olhava‖ (VILELA, 1973, 

p. 53), aqui se percebe que foi apresentada a figura 

do homem ―rústico‖, com características carregadas 

de estereótipos, enquanto a mulher descrita aparece 

apenas como submissa, uma vez que se posiciona 

atrás deste homem.  

2. METODOLOGIA  
 

A metodologia utilizada é a pesquisa 

bibliográfica exploratória em material já elaborado, 
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como artigos e livros científicos que discutem a 

questão de gênero como uma construção social. A 

partir de então busca-se realizar uma análise do 

conto com base nos referenciais teóricos 

encontrados.  

O conto expressa papéis sociais cristalizados 

devido às construções de gênero no decorrer da 

história. Sabe-se que há uma diferença entre gênero 

e sexo biológico, de acordo com Piscitelli (2009) 

entende-se que o sexo biológico não determina a 

maneira como as pessoas se comportam, enquanto a 

palavra gênero se refere ao caráter cultural das 

relações.  

No decorrer da narrativa fica claro que houve 

uma falha cometida pela mulher, entretanto, em 

nenhum momento o narrador afirma qual seria o 

erro. A personagem então tenta explicar algo para o 

homem que se recusa a entender. 

 

— Adão – a mulher se aproximou 

mais, ficando quase ao lado dele: — 

Por que você não procura me 

compreender? 

— Compreender? – ele então se virou 

e olhou-a. – Você vai, faz isso, e 

depois vem me falar em compreender. 

A mulher não respondeu. (VILELA, 

1973, p. 54). 

 

Mais adiante, após o silêncio da mulher, Adão 

resolve acusá-la de ter destruído o relacionamento, 

afirmando que a amava, confiava e respeitava. A 

mulher rompe o silêncio pedindo perdão: — ―Eu 

estou te pedindo perdão... — disse a mulher, com 

voz suave‖.  Adão rebate dizendo ―– Perdão... É 

fácil pedir perdão, não é?...‖ (VILELA, 1973, p. 54). 

Neste momento da narrativa, a mulher decide 

colocar os dois no mesmo nível ao afirmar ―—Todos 

nós erramos‖. Segundo Sena (2011) essa afirmação, 

nivela os dois, na fala da mulher há a admissão de 

um erro, contudo, isso não significa que ele está 

imune a equívocos.  

A partir de então, Adão passa a usar um tom 

agressivo, que demonstra sua frustação em ser 

colocado no mesmo nível em que a mulher. De 

acordo com Mead apud Piscitelli (2009) toda cultura 

determina os papéis dos homens e das mulheres, a 

relação expressa no conto é um reflexo desta 

afirmação, uma vez que o homem se sente no direito 

de ser agressivo com a mulher decidindo puni-la por 

algum comportamento que não o agradou. Essas 

formas de agir foram construídas a partir de 

realidades sociais, culturais e econômicas que 

revelam um contexto de patriarcado, onde o homem 

exerce poder sobre a mulher.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com Piscitelli (2009) o conceito de 

patriarcado abrange ―um sistema social no qual a 

diferença sexual serve como base da opressão e da 

subordinação da mulher pelo homem‖ (p.132). A 

Submissão feminina em relação aos homens faz com 

que as mulheres ocupem lugares sociais 

subordinados nos aspectos políticos e sociais, 

ocasionando situações de desigualdade e até mesmo 

violência. Os autores que discutem as relações de 

gênero e feminismo têm questionado a naturalização 

dessa subordinação afirmando que esta ―é decorrente 

das maneiras como a mulher é construída 

socialmente‖ (PISCITELLI, 2009, p. 132) logo seria 

possível combatê-la.   

A palavra gênero de acordo com Piscitelli 

(2009) é utilizada ―para referir-se ao caráter cultural 

das distinções entre homens e mulheres, entre ideias 

sobre feminilidade e masculinidade.‖ (p.119) 

Enquanto a palavra sexo se refere a distinções inatas 

e biológicas. 

As maneiras de ser homem ou mulher 

não derivam dessas genitais, mas de 

aprendizados que são culturais, que 

variam segundo o momento histórico e 

a classe social. (PISCITELLI, 2009 

p.124).   

 

No conto, se percebe que o nome da 

personagem feminina não é citado, ela é apenas 

chamada de mulher, enquanto o homem é nomeado 

Adão. Fato este que demonstra o lugar de cada um 

no decorrer da narrativa, uma vez que a mulher ali é 

vista como objeto sexual por isso não merece ser 

nomeada.  

A expressão dessa materialização da mulher 

como objeto é expressa quando o personagem tem 

uma ―explosão de cólera‖: ―— Chega! – Ele gritou. 

– Não quero mais ouvir! Seu rosto explodia de 

cólera. – Cadela!‖ Quando o narrador apresenta 

características da mulher, estas são de cunho sexual, 

e dizem respeito a partes do seu corpo ―— Ele então 

pegou os seus seios, grandes e de tetas largas‖ 

(VILELA, p.55), o que expressa à condição em a 

mulher é colocada, como objeto sexual que 

proporciona prazer ao homem. A mulher ainda tenta 

falar, mas é interrompida inúmera vezes por Adão: 

―– Adão... – Geme cadela, geme! Ela não pode mais 

e abraçou-se a ele com sofreguidão‖ (VILELA. 

p.55), como cometeu uma falha não merece ser 

ouvida.  

 Assim, a mulher tenta se conformar a situação e 

o abraça, porém Adão, de alguma maneira quer se 

sentir superior a ela, por isso a empurra como se 

estivesse negando seu afeto. Não seria apenas o sexo 

rotineiro de um casal, pois o personagem encontrou 

na violência uma maneira de puni-la por seu 

comportamento errôneo. Por isso a todo tempo Adão 
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apaga as tentativas da mulher em se posicionar 

deixando claro que iria violentá-la.  

 

 —Tire a roupa! – Ele ordenou.  

 Ela tirou, enquanto ele também tirava 

a sua. E, sem que ele nada dissesse, 

ela se jogou no capim – a cabeça 

tombada para trás, as pernas abertas, o 

sexo erguido para o céu, latejante e 

úmido.  

 [...] (VILELA. 1973, p.55) 

 

Visto que a mulher mesmo sem ele pedir se 

jogou no chão, o homem não ficou satisfeito, pois 

assim ela ainda estaria em posição superior a ele por 

lhe despertar o desejo, como afirma SENA (2011) 

―A personagem masculina, ainda que tomado pela 

cólera, não se desvencilha do domínio que a mulher 

exerce sobre ele durante toda a narrativa: ele a 

subjuga fisicamente, mas não consegue ocultar o 

desejo que ela lhe desperta.‖. (p. 5)  

Ademais, o personagem decide ir além e manda 

ela se virar, utilizando do tom agressivo e de 

ameaças impõe sua vontade se recusando a escutar o 

que a mulher tem a dizer sobre a situação, conforme 

afirma SENA (2011)  

A sodomização da mulher assegura à 

personagem masculina um duplo 

prazer: ele se encontra em condição de 

macho dominante, subjugando a 

fêmea, e consegue inverter todo o 

poder sexual exercido por ela sobre 

ele. A ela, é imposta sua vontade [...]. 

(SENA, 2011, p. 8) 

 

Como expresso no trecho: 

 — Vire de costas! - Ele ordenou. – 

De costas?... – a voz trêmula. — O 

que você vai fazer? – Vai virar? – Ele 

ergueu a mão para bater.[...] Ela então 

foi se virando, lágrimas aparecendo 

nos olhos. –Você não pode... eu nunca 

fiz. — Cala sua boca puta! (VILELA. 

p.55).    

 

   Conforme afirma Borges apud Sena 

(2011)  

[...] Assim, violência física, a 

exposição do corpo nu da mulher, a 

animalização e a sodomização pautam 

a submissão do corpo da mulher por 

meio de uma relação sexual levada a 

termo como mecanismo de vingança 

por uma suposta traição. A 

personagem feminina é punida com 

uma relação sexual aviltante, uma vez 

que, em nosso ambiente cultural, a 

sodomia, não raras vezes, foi 

interpretada como uma prática contra 

natura. (BORGES, apud SENA 2011, 

p. 8). 

 

Sem alternativas, a personagem se rende, para 

de chorar ―E de repente parou de chorar: sentiu que 

tinha entrado e que agora ia entrando, rápido e firme 

de uma vez‖ (VILLELA, p.56). Neste momento o 

narrador enfatiza o ato da penetração em si e seus 

impactos no corpo feminino, até que ela não 

conseguisse mais, quando ―amoleceu desfalecida‖.  

Por fim, o personagem lhe chama, joga suas 

roupas para que ela se vista. Não satisfeito com a 

violência que acabara de cometer, Adão ainda com o 

objetivo de se vingar a manda ir embora, conforme 

expresso no trecho:  

 

—Agora vá – disse ele. Ela voltou-se: 

fitou-o com um olhar calmo e distante, 

como se não o tivesse entendido. –Eu 

disse: agora vá. –Embora? –é, 

Embora. (VILLELA, p. 57).  

 

A ação do personagem reafirma o papel da 

mulher como objeto sexual, uma vez que este já 

havia feito o que queria, a mulher poderia ir embora, 

pois não teria mais nada a oferecer.  

Destarte, o conto é encerrado com a atitude da 

mulher que após ser expulsa, volta e beija os pés de 

Adão, demonstrando mais uma vez sua submissão: 

―A mulher começou andar, a descer a encosta. Ia 

lentamente [...] Parou em frente ao homem: abaixou-

se, ajoelhou e beijou-lhe os pés‖ (VILLELA, 1973, 

p.57). O ato de se abaixar, se ajoelhar frente ao 

homem expressa sua subordinação a ele.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Destarte, é necessário reafirmar que as relações 

de gênero não são naturais, por isso não podem ser 

explicadas somente pela biologia, são resultados das 

relações sociais de cada cultura. A postura da 

personagem do conto não nasceu com ela, mas foi 

aprendida como maneira de se portar enquanto 

mulher na sociedade, aquela que deve submissão ao 

homem, ideologia esta, construída socialmente que 

reforça situações de violência e desigualdade. Da 

mesma maneira o ser homem também é construção 

social, Adão não nasceu sabendo que como homem 

ele exerceria poder sobre o corpo das mulheres, ou 

que de alguma maneira é superior a elas, ele 

reproduz papéis que representam o que é ser homem 

para determinada cultura.  

Desnaturalizando esses valores é possível 

combater as desigualdades de gênero, sendo assim, 

por meio da educação é possível transformar as 

relações para que estas sejam mais igualitárias e 

justas.  
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Resumo: Neste trabalho é apresentado um estudo de viabilidade econômica / financeira para um micro gerador 

fotovoltaico de 3 kWp hipoteticamente instalado na Cidade de Catalão estado de Goiás. Para a realização da 

pesquisa, foram utilizadas figuras de mérito, amplamente aplicadas para este tipo de estudo, tais como: o tempo 

de retorno descontado, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Foram realizadas análises a partir do 

ano de 2012, ano da implementação da Resolução Normativa Nº 482/2012 / ANEEL, até uma projeção para o ano 

de 2020. Com base nestes estudos, foi possível verificar que a energia solar fotovoltaica garante não somente a 

geração de energia limpa, como também o retorno do investimento para o consumidor residencial da cidade de 

Catalão. 

 

Palavras-chave: Energia Fotovoltaica. Energia Renovável. Sustentabilidade. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A questão energética brasileira está em destaque 

devido às divergências entre demanda e oferta. As 

fontes de geração de energia tradicionais estão cada 

vez mais escassas e com restrições a novas 

implantações, até mesmo porque trazem diversos 

problemas sociais e ambientais. Desta forma, nas 

últimas décadas, diversos estudos foram realizados em 

busca de tecnologias alternativas e sustentáveis de 

baixo custo e que causem menos impactos ambientais, 

as chamadas tecnologias verdes (EPIA, 2014). 

Esta crise desencadeada no início dos anos 2000 

não foi acentuada apenas pela escassez de chuva, 

dado que a principal fonte energética brasileira é a 

hidrelétrica. Segundo Troyjo (2015), a crise 

energética não é fruto somente de períodos de 

estiagem, mas sim, da má gestão do setor. No início 

do século XXI, o governo já elaborava um plano para 

a prevista crise de 2001 criando a Câmara de Gestão 

da Crise de Energia Elétrica (GCE) pela Medida 

Provisória nº 2198-5/20091, que estabelecia diretrizes 

para enfrentar a crise e criar outras providências para 

o setor elétrico. A GCE examinava a adoção de 

medidas emergenciais em regiões que projetassem 

um desvio considerável nos reservatórios das usinas 

hidrelétricas. No entanto, tais medidas não foram 

suficientes ou agravaram a situação em que o país está 

hoje. 

Para Rabelo (2014) os baixos índices 

pluviométricos produziram impactos negativos na 

matriz energética brasileira, mas o aumento gradativo 

do consumo de energia elétrica sem um planejamento 

eficiente do governo, que optou pelo populismo 

tarifário à época, foi o principal motivo pela crise. Em 

2013, novamente o Brasil optou pelo populismo 

tarifário (VELLOSO, 2013) ao reduzir o valor das 

tarifas de energia elétrica em no mínimo 18% para o 

setor residencial e até 32% para as indústrias 

(ANEEL, 2013). Esta medida foi a principal 

responsável pela redução da inflação em fevereiro de 

2013, pois os preços de habitação reduziram. O Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

que é a inflação oficial do país, caiu de 0,86% em 

janeiro para 0,60% em fevereiro (IBGE, 2013). 

No entanto, o governo reduziu as tarifas em um 

momento que a demanda energética era crescente. Os 

setores da economia estavam em alta, assim como o 

consumo residencial de energia elétrica. Isto trouxe 

instabilidade para o setor elétrico, pois as altas 

temperaturas exigem mais energia de 

eletrodomésticos (tais como ar condicionado) que, 

por sua vez, são mais usados devido ao calor 

(PINGUELLI, 2014). Ademais, a redução do IPCA 

foi temporária e quase imperceptível. 

Conforme o estudo divulgado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), estatal federal que atua no 

planejamento do setor elétrico, o consumo de energia 

vem aumentando tanto no setor residencial quanto no 

comercial, enquanto o consumo nas indústrias vem 

reduzindo. O crescimento da demanda devido ao 

aumento do uso de aparelhos eletroeletrônicos 

somado à redução da tarifa pode ser considerado fator 

relevantes para a acentuação da crise (EPE, 2015). 
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Outro ponto agravante da crise pode ser 

associado à má gestão do setor. As hidrelétricas já 

corresponderam a mais de 90% da fonte energética do 

país, devido às características da hidrografia 

brasileira e pelo fato de ser a opção mais barata de 

energia. No Brasil, porém, acabam custando mais do 

que a média mundial, reflexo da má gestão dos 

recursos públicos, gerando desperdícios. Um 

exemplo disso é a usina de Belo Monte no estado do 

Pará, onde mais de 25 mil trabalhadores erguem a 

terceira maior hidrelétrica do mundo, com um alto 

custo (que chega aos R$ 30 bilhões), baixo 

rendimento e polêmicos impactos socioambientais 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2013). 

No Brasil, mesmo com constantes reajustes 

tarifários e escassez de chuvas, não houve um 

planejamento para a gestão das fontes renováveis de 

energia. Apesar disso, notou-se um crescimento na 

produção de energia eólica, fotovoltaica e 

termoelétrica (ANEEL, 2015). 

A energia eólica teve seu momento de destaque 

durante a crise de 2001, sendo o Brasil pioneiro na 

América do Sul, operando primeiramente no 

arquipélago de Fernando de Noronha, no estado de 

Pernambuco, e, hoje, se estendendo por grande parte 

do Nordeste e Sul do país, devido às condições 

meteorológicas favoráveis nestas regiões. No entanto, 

além do impacto ambiental negativo da fonte, pois a 

instalação dos parques eólicos gera uma modificação 

na paisagem local, interferindo, principalmente, na 

migração de aves, há também o alto custo de 

investimento para aquisição da fonte (ABEE, 2010; 

ANEEL, 2005). 

Neste contexto, vem ganhando destaque a 

geração de energia que utiliza a radiação proveniente 

do Sol. Os raios solares são uma fonte de energia  não 

poluente e renovável, e pode-se identificar esta fonte 

em três segmentos diferentes: o aquecimento solar 

passivo, que segundo Barbosa (2008), é uma 

estratégia em abordagens de arquitetura e construção 

para aproveitar a iluminação e o calor dos raios 

incidentes nas edificações; o aproveitamento 

termoelétrico (através da concentração solar), para o 

aquecimento da água em coletores solares planos, 

utilizado principalmente no setor residencial e 

comercial (hotéis, clubes, hospitais, etc.); e a 

conversão direta da energia solar em energia elétrica 

por meio dos módulos fotovoltaicos  (ANEEL, 2008). 

Segundo a Agência Internacional de Energia – IEA 

(2015), no mundo, estes sistemas já ultrapassaram a 

capacidade instalada de 150 gigawatts (GW) no ano 

anterior. 

Diante do exposto, objetiva-se com este trabalho, 

apresentar uma análise da redução do tempo do 

retorno sobre o investimento (payback time, em 

inglês) de sistemas fotovoltaicos na Cidade de 

Catalão, Estado de Goiás, em decorrência de reajustes 

tarifários no consumo de energia aplicados pelo 

governo federal e à redução nos preços dos sistemas 

fotovoltaicos. 

 

2. ENERGIA FOTOVOLTAICA NO BRASIL 

 

A energia solar é uma solução eficiente e limpa 

para os problemas energéticos brasileiros, uma 

alternativa à preocupação crescente com o 

esgotamento de reservatórios de água em função da 

escassez de chuvas. Segundo a IEA (2015), a geração 

e consumo de energia fotovoltaica (FV), na última 

década, teve um crescimento exponencial em relação 

às fontes tradicionais e alternativas. Nos últimos dez 

anos, a taxa média de crescimento da capacidade 

instalada de FV foi de 49% por ano. 

Segundo os dados da Agência Internacional de 

Energia – IEA (2010), a estimativa é que os sistemas 

residenciais e comercias respondam por 

aproximadamente 60% da geração fotovoltaica em 

2020, enquanto as centrais e os sistemas isolados 

correspondam a 40%. 

O sistema fotovoltaico pode ser isolado ou 

conectado à rede. O primeiro não tem comunicação 

alguma com a rede elétrica da concessionária de 

energia, ou seja, não é conectado à rede de 

distribuição. Já o conectado à rede, apresenta um 

sistema relacionado a distribuidora de energia, 

definindo a microgeração ou minigeração do sistema 

instalado. Este último pode trazer uma série de 

vantagens sobre a geração centralizada tradicional, 

como por exemplo, economia dos investimentos em 

transmissão, redução das perdas nas redes e melhoria 

da qualidade do serviço de energia elétrica (ANEEL, 

2012). 

A Resolução Normativa Nº 482/2012 estabelece 

as condições para acesso ao sistema fotovoltaico 

conectado à rede distribuidora e o art. 2º define o que 

são a microgeração e a minigeração. A primeira 

reconhece a central geradora com potência instalada 

menor ou igual a 75kW e que utilize cogeração 

qualificada ou fontes renováveis de energia elétrica. 

A segunda diz respeito a central geradora com 

potência instalada superior a 75kW e menor ou igual 

a 3MW para fontes hídricas, ou menor ou igual a 

5MW para cogeração qualificada ou para as demais 

fontes renováveis de energia elétrica, seguindo todas 

as regulamentações da ANEEL. 

Quando os aparelhos eletroeletrônicos estão 

consumindo energia e o sistema FV está gerando, 

toda a energia gerada é aproveitada pelo consumidor, 

seja em uma residência, comércio, indústria ou 

entidades públicas. Quando os aparelhos 

eletroeletrônicos estão consumindo mais do que o 

sistema FV está gerando no momento, é utilizada a 

energia gerada da rede elétrica. E, ao contrário, 

quando o sistema está gerando mais potência do que 

está sendo consumida, a energia excedente vai para a 

rede e o cliente tem um crédito “energético” aplicado 
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a sua conta. Isto é chamado de Sistema de 

Compensação de Energia (ANEEL 2015). 

Embora a energia solar no país represente apenas 

0,01% da matriz energética, os sistemas fotovoltaicos 

já estão instalados em grande parte do território 

brasileiro. Existem muitos pequenos projetos de 

geração FV de energia elétrica, principalmente em 

comunidades rurais ou isoladas no Norte e Nordeste 

do Brasil (ANEEL, 2013). 

Muitos destes sistemas fotovoltaicos foram 

instalados graças ao Programa de Desenvolvimento 

Energético de Estados e Municípios (PRODEEM), 

instituído pelo governo federal em 1994. Criado para 

atender regiões de difícil acesso em distribuição de 

energia elétrica, o programa já instalou mais de 5.000 

kWp (Tab.1) em investimentos superiores à US$35 

milhões (MME, 2013). Mesmo diante destes avanços, 

comparado aos outros países, o Brasil ainda não 

possui destaque no cenário mundial. 

No entanto, o território brasileiro possui enorme 

potencial em capacidade instalada de geração 

distribuída fotovoltaica urbana, por possuir maior 

incidência solar “Fig.1” e pelos programas e medidas 

tomadas para o desenvolvimento do sistema, como 

por exemplo a Resolução 482/2012 (EPE, 2014).  
 

Figura 1 – Potencial Fotovoltaico por Federação 

(Fonte: Adaptado por EPE/GIZ, 2014) 

 

Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar 

(2006), diariamente, a incidência de radiação solar no 

país é entre 4.25Wh/m2 a 6.500Wh/m2, sendo os 

valores de irradiação solar global incidente em 

qualquer região do território brasileiro superiores ao 

da maioria dos países da União Européia, como 

Alemanha, França e Espanha, onde projetos para 

aproveitamento de recursos solares são amplamente 

disseminados. 

No Brasil, no entanto, esse potencial não é 

devidamente aproveitado por dois fatores principais: 

a falta de conscientização da população e o 

investimento inicial relativamente alto (ATLAS 

BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR, 2017). 

Em 2012, buscando incentivar esta fonte de 

geração de energia no Brasil, o governo federal editou 

a Resolução 482/2012, em função da regulação dos 

minis e micro geradores.  Basicamente, a resolução 

permite que os consumidores instalem os sistemas 

fotovoltaicos em suas unidades consumidoras 

(residencial, comercial, industrial ou rural) e injetem 

a energia excedente na distribuidora de energia da 

região em troca de créditos, com o prazo de utilização 

de até 36 meses. 

Em 1º de março de 2016, com a REN 687/2015, 

a ANEEL revisou a regulamentação e estendeu a 

abrangência dos telhados solares para os conceitos de 

condomínio, consórcio, cooperativa e também 

autoconsumo remoto, o que fez com que a ANEEL 

estimasse a instalação de mais de 1,2 milhão de 

geradores solares fotovoltaicos no Brasil até 2024.  

Na área de pesquisa, universidades, laboratórios 

e instituições deram sua atenção ao desenvolvimento 

de estudos da energia fotovoltaica. Minas Gerais e 

São Paulo se destacaram com o lançamento, em 2012, 

do Atlas Solarimétrico de Minas Gerais, com apoio 

da ANEEL e da CEMIG, e a inauguração, em 

Campinas/SP, do Laboratório de Energia 

Fotovoltaica Richard Louis Anderson, voltado à 

pesquisa de módulos FV (EPE, 2014). 

O aumento das tarifas e a isenção do ICMS 

concedida pelos estados do Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e São Paulo podem 

impactar em até 40% o custo da mini e micro geração, 

e influenciaram o crescimento de sistemas instalados, 

que triplicou em um ano. Segundo dados da ANEEL, 

em 2015 haviam 670 projetos de micro geração 

somando 9,5MW, enquanto que, em junho de 2014 

eram apenas 189 sistemas (BRASIL ENERGIA, 

2015). 

Considerando todos estes aspectos: alta 

irradiação, alto custo da energia, facilidade de 

instalação no ponto de consumo e crise hídrica, 

percebe-se que o Brasil tem capacidade de se tornar 

referência no que diz respeito à geração de energia 

elétrica através de sistemas fotovoltaicos. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O estudo aqui proposto foi realizado na cidade de 

Catalão, no estado de Goiás, que possui, segundo o 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (2017), 

em média, 2.527,1 horas de sol durante o ano, ou seja, 

uma média aproximada de 7 horas diárias, o que 

demonstra o potencial desta fonte de energia na 

cidade. Além do potencial energético, outro fator 

preponderante para a escolha da cidade como foco do 

estudo é o fato dos pesquisadores estarem imbuídos 

do propósito de alavancar o uso desta fonte de energia 

na região que residem e trabalham.   
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Para a realização do estudo aqui proposto, foram 

avaliados os dados tarifários dos anos de 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 e utilizadas as tarifas pós reajustes 

tarifários (ANEEL,2017), ou seja, os anos após a 

resolução normativa nº 482/2012.  

Com base nos dados colhidos, procurou-se 

projetar um cenário para o ano de 2020, adotando-se 

como premissas: o reajuste tarifário igual a inflação 

para o mesmo período e o custo do sistema com uma 

redução de 5% ao ano (AMÉRICA DO SOL, 2015). 

Para obter previsões sobre o retorno do 

investimento em sistemas fotovoltaicos, é necessário 

trabalhar também com previsões das taxas de 

degradação ou perdas anuais destes sistemas, a fim de 

prever, com maior embasamento, a entrega de 

potência e consequente geração de energia. Em testes 

de campo, utilizando módulos FV de silício cristalino, 

Skoczek et al. (2009) apontou uma taxa anual máxima 

de degradação de potência inferior a 0,75% em 70% 

dos casos estudados; e apenas 17% perdendo mais de 

20% da sua potência depois de 25 anos de instalação. 

Sakamoto e Oshiro (2003) relataram uma perda de 

desempenho médio inferior a 0,5 % ao ano em 

sistemas instalados no período de 10 anos (Thevenard 

et al., 2010; Jordan e Kurtz, 2012) realizaram estudos 

medindo módulos FV individuais bem como sistemas 

inteiros mostrando uma perda média de 0,5% por ano, 

não ultrapassando 1% em 78% dos casos analisados. 

Com base nestas pesquisas, foi utilizada neste 

trabalho a perda máxima por degradação sugerida por 

Skoczek et al (2009), ou seja, de 0,75% ao ano. Em 

relação à durabilidade, a vida útil é de 25 anos 

conforme os manuais técnicos de cada fabricante com 

redução do potencial nominal do módulo FV em pelo 

menos 20% após este período (GTES, 2014). 

Tratando-se da manutenção preventiva de um 

sistema fotovoltaico, a mesma é simples, 

especialmente em sistemas pequenos, onde o próprio 

usuário, de forma regular, consegue realizar e seu 

custo é praticamente nulo. Já a manutenção corretiva, 

exige conhecimentos técnicos por, geralmente, ser 

necessário a reposição de componentes com um custo 

mais elevado e dependente do tamanho e 

complexidade do sistema (GTES, 2014; NREL, 

2015). 

Em relação ao preço do sistema, foi considerado 

o valor de R$ 6/Wp, baseado em pesquisa realizada 

com 10 empresas de implantação de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede que atuam na região 

atuam na Região de Catalão, o valor refere-se a média 

das três melhores propostas. 

Foi considerada a taxa de inflação de 4,5%, 

baseada em dados do Banco Central do Brasil. O 

modelo de   Payback time utilizado foi do tipo 

Descontado. Também foram calculadas as figuras de 

mérito econômico amplamente utilizadas em análises 

financeiras e econômicas de projetos, ou seja, a taxa 

interna de retorno (TIR), a taxa interna de retorno 

modificada (MTIR) e o valor presente líquido (VPL). 

O conceito de Payback Descontado (Eq.1) é a 

recuperação do investimento realizado considerando-

se o fluxo de caixa descontado e a economia mensal 

em kWh que o sistema instalado gera, ou seja, o prazo 

de retorno do investimento ao proprietário que 

adquiriu um sistema fotovoltaico (LUNELLI, 2015). 

                                                   (1) 

 

Onde: I = Fluxo de Caixa na data inicial;FC = 

Fluxo de Caixa;n = período;i = Taxa mínima de 

atratividade (TMA). 

O VPL (Eq. 2) indica o retorno líquido do projeto 

no tempo presente e a TIR (Eq. 3) indica o quão 

atrativo é o investimento financeiramente em termos 

percentuais, ou seja, se o índice for maior que zero, o 

projeto terá resultado (LUNELLI, 2015). 

 

(2) 

 
(3) 

 

Onde: Fn = os fluxos de caixa no período n;VPL 

= Valor Presente Líquido; TIR = Taxa interna de 

retorno. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O índice de conversão de irradiação média para a 

cidade de Catalão no Estado de Goiás é de 1,52 

kWh/Wp instalado (SWERA, 2015). Desta forma, foi 

considerado para o estudo um sistema de 3 kWp de 

potência instalada, o qual gera, em média anual, cerca 

de 4.500 kWh ao ano, ou 375 kWh de economia 

mensal, que é um padrão médio para consumidor 

residencial. A Fig. 2 apresenta os resultados e 

projeções com a aplicação do payback descontado ao 

longo dos anos. 

 

Figura 2 – Payback descontado ao longo dos anos para 

consumidor residencial 

 

Conforme mostra a Fig.2, em 2012, o sistema 

apresentou um tempo de retorno de 18,4 anos, o que, 
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para a maioria dos consumidores, tornava o projeto 

inviável do ponto de vista econômico, mas devido aos 

reajustes tarifários e redução no custo dos sistemas, o 

Payback teve uma redução acentuada chegando, em 

2015, a 8,2 anos, e em 2016 para 6,6 anos o que na 

visão do consumidor brasileiro já é  um retorno 

aceitável. Para 2020 a projeção de payback é ainda 

menor que em 2016, ficando em 4,3 anos no cenário 

com bandeira tarifaria e em 4,1 com projeção de 

bandeira vermelha. Tal fato evidência o reflexo dos 

reajustes tarifários e da redução de custos dos 

sistemas fotovoltaicos. A Fig. 3 apresenta o VPL para 

a micro geração considera. 

 

Figura 3 – Valor Presente Líquido, em Reais,  

para o sistema FV considerado. 

 

Como apresentado na Fig. 3, para o ano de 2012, 

o sistema tinha um VPL de R$ 8.631,67, já para o ano 

de 2016, o VPL foi de R$44.652,62, o que representa 

um aumento de 417,31 %. Já a projeção para 2020, no 

cenário com bandeira, o VPL encontrado foi de R$ 

64.994,02. Tal fato, mostra que o VPL para o ano de 

2020, representará mais que quatro vezes o que o 

cliente pagará pelo sistema. A Fig. 4 apresenta a TIR 

encontrada para o sistema considerado. 

 

Figura 4 – Taxa Interna de Retorno do sistema FV 

 

Conforme apresenta a Fig. 4, para o ano de 2012 

o sistema apresentou uma TIR de 4,02% ao ano, o que 

é menor que os rendimentos que um cliente teria em 

uma aplicação em fundo de renda fixa. Mas, para 

2016, a TIR passou a ser de 24,46% ao ano, que é 

maior que o rendimento da poupança, fundos de renda 

fixa ou títulos do Tesouro, confirmando-se como um 

investimento com retorno financeiro considerável. Já 

para 2020, a TIR fica em 42,18% ao ano, tornando-se 

ainda melhor para o consumidor. Finalmente, a Fig. 5 

apresenta a estimativa da economia acumulada que o 

sistema proporciona para o período de 25 anos, sendo 

que a interseção com o eixo das abcissas demonstra o 

payback do sistema em anos. 

 

 

Figura 5 – Estimativa da economia acumulada em 25 anos de 

operação do micro gerador. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi apresentado um estudo 

referente ao retorno econômico/financeiro que o 

consumidor possui optando pela tecnologia 

fotovoltaica como fonte de energia renovável, desde 

o ano de 2012, ano da implementação da Resolução 

Normativa Nº 482/2012, até uma projeção para o ano 

de 2020. 

Com base neste estudo foi identificado que a 

energia solar fotovoltaica garante não somente a 

geração de energia limpa, como também o retorno do 

investimento do consumidor. Tal fato foi evidenciado 

através do cálculo do Payback descontado, do VPL e 

da TIR, demonstrando que o aumento tarifário da 

energia elétrica, em conjunto com a redução do custo 

para implantação de sistemas fotovoltaicos no Brasil, 

possibilitou a redução do prazo de recuperação do 

investimento e o aumento de sua taxa de retorno. 

Estes resultados demonstram que esta fonte de 

energia é viável financeiramente para os 

consumidores da Cidade de Catalão e que há, ainda, 

uma tendência de redução de seu custo, o que 

viabiliza e incentiva o aumento da utilização da 

energia solar na cidade.  

No entanto, ainda são necessárias ações 

governamentais objetivando a ampliação da 

utilização de energias renováveis pela população, já 

que incentivos como isenção de impostos, 

obrigatoriedade de uso em determinadas situações, 

programas de eficiência energética em moradias de 

interesse social, dentre outros, são indutores do uso 

em larga escada de sistemas fotovoltaicos 

residenciais. 
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Resumo: Este trabalho pretende apresentar uma rotina computacional (LajesNB) para o cálculo de lajes ner-
vuradas bidirecionais apoiadas retangulares, que poderá futuramente auxiliar estudantes e profissionais em
suas atividades. Para que o leitor possa entender um pouco sobre o programa, foi feita uma breve apresenta-
ção, de maneira que seja possível compreender os fundamentos dos cálculos adotados e como deve ser ali-
mentado o programa. O LajesNB foi estruturado e desenvolvido com auxílio do software Lazarus. A fim de va-
lidar os resultados obtidos com o LajesNB, foi realizada uma análise comparativa entre sua solução com os
resultados de outros métodos de cálculo, a saber, os encontrados em uma literatura técnica e outros obtidos
por um software comercial de concreto armado (Eberick®). O software apresenta resultados de maneira rápi-
da e descomplicada, além disso, apresentou bom desempenho diante da simulação realizada. Portanto, a apli -
cação do LajesNB parece ser uma boa opção para estudantes ou profissionais que queiram confirmar seus
cálculos, fazer um pré-dimensionamento e comparar resultados, pois apresentou resultados similares aos en-
contrados pelo método de Analogia de Grelha usado no livro de referência e pelo Eberick®.
Palavras-chave: Lajes Nervuradas. Dimensionamento. Concreto. Pascal.

__________________________________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO 

Em tempos de projetos cada vez mais arrojados
com maiores vãos, tem se tornado comum a utiliza-
ção de lajes nervuradas em vez de maciças e um dos
principais  motivos  para  isso  é  a  economia  obtida.
Carvalho e Pinheiro (2013) explicam que, para gran-
des vãos, um considerável volume de concreto traci-
onado nas lajes maciças poderia ser substituído por
outro material, pois, após tracionado, esse concreto
não colabora mais com a resistência da peça.

As lajes nervuradas podem ser uni ou bidirecio-
nais. Quanto aos modelos de cálculo, apesar de ha-
verem questionamentos quanto à consideração da ri-
gidez  transversal  nas  lajes  unidirecionais,  a  NBR
6118 (ABNT, 2014) afirma que o cálculo deve ser
realizado no sentido da nervura, desprezando a rigi-
dez transversal e a rigidez à torção. Portanto, nesse
caso, basta usar o modelo usual de viga simplesmen-
te apoiada. Já no caso das bidirecionais, se faz ne-
cessário considerar a rigidez nas duas direções e o
simples  modelo  de  vigas  apoiadas  não  se  adéqua
mais. Para o cálculo bidirecional, deve ser usado al-
gum método capaz de representar o pavimento nas
duas direções.

Por ser um assunto pouco discutido nas gradua-
ções de engenharia civil, o cálculo de lajes nervura-
das bidirecionais é, muitas vezes, uma incógnita para
muitos estudantes e até profissionais. Por isso, neste

trabalho, propõe-se apresentar uma rotina computa-
cional para o cálculo de lajes nervuradas bidirecio-
nais apoiadas, que poderá futuramente auxiliar estu-
dantes e profissionais em suas atividades. Serão tam-
bém  comparados  os  resultados  obtidos  com  o
software e outros métodos de cálculo, para validar os
valores obtidos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este  trabalho  concentra-se  na  apresentação  de
uma  rotina  computacional,  denominada  LajesNB,
para a automação do cálculo de lajes nervuradas bi-
direcionais apoiadas e da comparação dos seus resul-
tados com outros métodos.

Para o desenvolvimento deste estudo,  foi  feita
uma breve apresentação do software, a fim de que o
usuário final possa compreender as funcionalidades
do programa, entendendo como alimentá-lo e inter-
pretar os resultados obtidos.

Além disso, será feita uma análise comparativa
com outros métodos de cálculo, com o objetivo de
legitimar a utilização do software.

A rotina foi desenvolvida e estruturada em lin-
guagem de programação Pascal. A interface foi ela-
borada  utilizando o programa “Object  Pascal”  por
meio do software Lazarus. Sendo que esse ambiente
criado é mais amigável ao usuário.

A entrada de dados do programa (Ver Figura 1)
foi estruturada em quatro etapas: características dos
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materiais, dimensões da laje, propriedades das ner-
vuras e carregamento atuante. As unidades de entra-
da dos dados são especificadas em cada item, evitan-
do assim problemas de compatibilização nos cálcu-
los.

Na saída de dados, o programa informa ao usuá-
rio o momento de cálculo nas duas direções, assim
como área de aço necessária para suportar os esfor-
ços  calculados.  Além disso,  o  programa indica  ao
usuário se houver necessidade de alterar a seção das
nervuras.

Figura 1. Apresentação da aba principal do LajesNB

Para o cálculo da área de aço, foi utilizado o 
equacionamento adimensional apresentado por Car-
valho e Figueiredo Filho (2013) em situação de fle-
xão em seções retangulares. Na obtenção dos mo-
mentos fletores, foi empregado o procedimento des-
crito no item 2.1 dessa pesquisa.

2.1. Fundamentação de Cálculo do LajeNB

Lajes nervuradas bidirecionais podem ser  sim-
plificadas como lajes maciças  utilizando-se o con-
ceito de altura equivalente (heq) apresentado por Ji et
al. (1985) apud Barbirato (1997). O artifício funda-
menta-se em simular o comportamento de uma laje
nervurada  através  de  uma  maciça  (BARBIRATO,
1997). 

Para determinar heq, foi usada a Eq. (1) apresen-
tada por Ji  et al. (1985)  apud Barbirato (1997), em
que I é o momento de inércia e a1 é a distância inte-
reixos.

heq=(12 · Ia1 )
1/3

(1)

Com  heq definida,  basta  calcular  a  estrutura
como laje maciça por meio de algum método, por
exemplo, tabelas usuais.

O LajesNB foi formulado com base em coefici-
entes  tabelados que se fundamentam na Tabela de
Bares. Nesse caso foi utilizada a versão adaptada de
Bares proposta em Pinheiro (2007). Porém Carvalho
e Pinheiro (2013) observa-se que, a despeito da pra-
ticidade em utilizar as tabelas de cálculo, é bem pos-
sível  que  algum  dos  resultados  obtidos  fiquem
aquém da realidade, ou seja, contrário à segurança.

Carvalho e Pinheiro (2013) afirma que as lajes
nervuradas  não  conseguem  reproduzir  os  mesmos
momentos torsores atuantes nas lajes maciças e, por
isso, os momentos fletores e flechas acabam sendo
maiores nas lajes nervuradas.

Hahn (1972)  apud Carvalho e Pinheiro (2013)
propõe multiplicar os valores dos esforços por um
coeficiente (δ) e, assim, corrigir os valores obtidos
presumindo-se a laje como maciça.

O fator δ para bordos apoiados é calculado con-
forme a Eq. (2), que pode ser obtida em Hahn (1972)
apud Stramandinoli (2003), em que ε é relação entre
os lados.

δ x=δ y=
1

(1− 56 · ε
2

1+ε 4)
(2)

A fim de validar os resultados obtidos com a ro-
tina computacional “LajesNB”, serão calculados os
esforços de flexão para uma laje apresentada na em
Carvalho e Pinheiro (2013).

Foi feita uma análise comparativa entre os resul-
tados obtidas com o LajesNB, o Eberick® e os resul-
tados encontrados por Carvalho e Pinheiro (2013),
que calcularam a laje nervurada por meio de Analo-
gia de Grelha e usando tabelas para lajes  maciças
sem aplicar a correção proposta por Hahn (1972).

Na Figura 2 apresentam-se as dimensões e a ge-
ometria das nervuras da laje a ser estudada.

Figura 2. Laje nervurada bidirecional

Fonte: Carvalho e Pinheiro (2013)

Os parâmetros de entrada do modelo como car-
regamento e materiais adotados são os mesmos utili-
zados em Carvalho e Pinheiro (2013). Sendo as car-
gas de 1,0 kN/m² (carga permanente); 5 kN/m² (car-
ga acidental); concreto com fck=20 MPa e aço CA-
50.
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A altura útil (d) da laje foi definida de maneira
similar aos procedimentos informados em Carvalho
e Figueiredo Filho (2013). Foi definida uma bitola
longitudinal  máxima (∅l) de 16 mm e a classe de
agressividade tipo II gerando um cobrimento de 2,50
cm. Logo o valor de dx=37-2,5-1,6/2=33,70 cm. O
valor de dy=dx-∅l=33,70-1,60=32,10 cm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As seções a seguir  apresentam os resultados e
discussões a respeito da simulação. Cada resultado
será  apresentado  individualmente e  logo após  será
apresentado seu comparativo.

3.1. Solução via LajesNB (sLN1)

O item 3.1 apresenta a solução da simulação uti-
lizando o software elaborado nessa pesquisa, o La-
jesNB. A Figura 3 apresenta a interface de entrada
preenchida e na Tabela 1 observam-se os resultados
obtidos para as duas direções (x e y).

Figura 3. Resultados na interface gráfica do LajeNB 

Tabela 1. Resumo dos resultados via LajesNB
Direção x Direção y

Md

(kN·m/nervura)
As

(cm²/nervura)
Md

(kN·m/nervura)
As

(cm²/nervura)

49,38 3,44 49,38 3,62

3.2. Solução via Eberick® (sLN2 e sLN3)

O item 3.2 apresenta a solução da simulação uti-
lizando o software comercial Eberick®. As figuras 4
e 5 apresentam resultados em escala de cores para os
momentos e a Tabela 2 e 3 os resultados obtidos para
as duas direções (x e y). Foram utilizados dois pa-
drões para esses testes. Um deles adotando 40% da
redução da inércia a torção (sLN2) e outro utilizando
0% da redução da inércia a torção (sLN3).

Vale  destacar  que  a solução  Eberick  vem, por
padrão ou  default, com 40% de redução de torção,
portanto o Eberick® tende a fornecer um resultado a

favor da segurança quando comparado com o Lajes
NB.

A Figura 4 e Tabela 2 apresentam os resultados
para 40% de redução na inércia a torção.

Figura 4. Resultados para momentos fletores via Ebe-
rick com 40% de redução de torção habilitado.

Tabela 2. Resumo dos resultados via Eberick® com 40%
de redução de torção habilitado.

Direção x Direção y

Md

(kN·m/nervura)
As

(cm²/nervura)
Md

(kN·m/nervura)
As

(cm²/nervura)

54,17 3,78 54,17 3,98

A Figura 5 e Tabela 3 apresentam os resultados 
para 0% de redução na inércia a torção.

Figura 5. Resultados para momentos fletores via Eberick®

com 0% de redução de torção habilitado.

Tabela 3. Resumo dos resultados via Eberick com 0% de
redução de torção habilitado.

Direção x Direção y

Md

(kN·m/nervura)
As

(cm²/m²)
Md

(kN·m/nervura)
As

(cm²/m²)

53,04 3,70 53,04 3,89
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3.3. Solução via Carvalho e Pinheiro (sLN4 e 
sLN5)

Na obra de Carvalho e Pinheiro (2013) não foi
calculada a quantidade de aço, apenas os esforços de
flexão, cortante e a flecha. Esse trabalho ocupa-se no
estudo da flexão, por isso, somente esses valores e a
quantidade de aço são apresentados como resultados.
A área de aço necessária será calculada considerando
a mesma altura útil dos exemplos anteriores, dessa
maneira pode-se fazer um comparativo mais adequa-
do.

Tabela 4. Resumo dos resultados via Carvalho e Pinheiro
(2014) usando Analogia de Grelha (sLN4).

Direção x Direção y

Md

(kN·m/nervura)
As

(cm²/nervura)
Md

(kN·m/nervura)
As

(cm²/nervura)

44,38 3,08 44,38 3,24

Tabela 5. Resumo dos resultados via Carvalho e Pinheiro
(2013) usando tabelas sem correção (sLN5).

Direção x Direção y

Md

(kN·m/nervura)
As

(cm²/nervura)
Md

(kN·m/nervura)
As

(cm²/nervura)

28,80 1,43 28,80 1,50

3.4. Comparação e Discussão

Todas as simulações tiveram seus resultados de
momentos fletores e área de aço comparados. Os re-
sultados comparados são apresentados nas Fig. 6 e 7.

Figura 6. Comparação entre os momentos fletores em
kN.m/nervura

Figura 7. Comparação entre áreas de aço em cm²/nervura

Primeiramente,  nota-se  que  uma  das  soluções
diverge muito das  demais.  Trata-se da solução via
“Tabelas” proposta por Carvalho e Pinheiro (2013) –
sLN5.  O motivo dessa divergência é  explicado no
item 2.1, onde foi apresentado a importância de ser
feita a correção dos resultados encontrados via tabe-
las.

Os demais métodos possuem resultados simila-
res, sendo que o que mais se distância dos outros é a
solução via Analogia de Grelha proposta por Carva-
lho e Pinheiro (2013). Acontece que os autores con-
sideraram a rigidez à torção no cálculo, no entanto,
conforme Leonhardt  e  Mönnig (2007),  as  solicita-
ções nas nervuras podem ser calculadas através da
teoria das grelhas ou das placas, mas sem considerar
a rigidez à torção da estrutura.

Com  auxílio  do  software  de  concreto  armado
(Eberick®) foram propostas duas soluções: uma com
40% de redução de torção e outra com 0% de redu-
ção de torção. Por padrão, o Eberick® configura 40%
para a redução. Isso torna os resultados mais favorá-
veis à segurança, como foi possível perceber, são os
maiores resultados obtidos.

Os resultados do software LajeNB comprovam
sua eficácia, pois ficaram entre os obtidos por Ana-
logia de Grelha de Carvalho e Pinheiro (2013) e os
resultados via Eberick®, que um software de análise
e dimensionamento amplamente utilizado por enge-
nheiros civis.

No caso os valores de momento tiveram disper-
são de apenas 4,79 kN.m comparando a simulação
sLN1 e sLN2 e para a simulação sLN3 a dispersão
foi de apenas 3,66 kN.m. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho se propôs a apresentar uma
rotina  computacional  acessível  para  estudantes  e
profissionais de engenharia civil. Uma das vantagens
desta ferramenta para o usuário final é a agilidade no
cálculo dos esforços e dimensionamento das seções.

Evidentemente,  para que o trabalho tenha coe-
rência,  é  necessário que os  resultados do software
sejam validados com algum outro método de cálcu-
lo. Quanto a isso, foi possível perceber que o progra-
ma LajesNB conseguiu fornecer  resultados confiá-
veis apresentando um erro de apenas 7,88% quando
seus  momentos  são  comparados  ao  valor  médio
(Momento médio de 53,61 kN.m) apresentado pelo
software Eberick®.

Os melhores métodos testados que podem servir
como referência são: Analogia de Grelha por Carva-
lho e Pinheiro (2013) e o Eberick®. O LajesNB con-
seguiu produzir  resultados que ficaram entre essas
outras  duas  metodologias.  Esse  comportamento
mostra então uma similaridade com esses outros mé-
todos tomados como referência.

Propõem-se como análises futuras avaliar outras
relações entre os vãos (lx e ly),formatos diferentes e
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mais condições de apoio, no entanto, o LajesNB pa-
rece ter um bom funcionamento inicial.

Portanto, para o dimensionamento de lajes ner-
vuradas bidirecionais apoiadas retangulares, a utili-
zação do software LajesNB parece ser uma boa op-
ção  para  estudantes  ou  profissionais  que  queiram
confirmar seus cálculos,  fazer  um pré-dimensiona-
mento e comparação de resultados.

O projeto desta ferramenta está apenas no início.
Pretende-se futuramente traduzi-la para outra lingua-
gem  de  programação,  como  Java,  disponibilizar
mais  condições  de apoio,  fazer  o  cálculo do  peso
próprio  automaticamente,  calcular  deslocamentos,
esforços cortantes e, por fim, conseguir implementar
o método de Analogia de Grelhas.
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Resumo: O objetivo da pesquisa foi compreender de que forma os ruídos existentes entre a identidade e a 

cultura de segurança podem afetar os indicadores de Saúde e Segurança do Trabalho. Trata se de um estudo 

descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa. Realizado em um hospital privado vinculado ao sistema 

SUS, de médio porte, localizado na Região Central do Brasil. Os sujeitos da pesquisa foram compostos por 

trabalhadores da área de enfermagem, sendo que a coleta de dados foi a partir de uma entrevista 

semiestruturada em que as questões que norteadoras foram: Como você percebe a cultura de segurança no 

hospital? Como se dá as relações entre a equipe? Qual mensagem que a instituição transmite sobre saúde e 

segurança no trabalho (SST)? As entrevistas foram submetidas à análise temática de conteúdo. Como resultado, 

após as análises das entrevistas emergiram três temas: Percepção de si, Percepção organizacional (aspectos 

ambientais) e Percepção do outro. Conclui-se que os ruídos existentes entre identidade e cultura organizacional 

que estão afetando a saúde e segurança no trabalho se apresenta nas percepções individuais, organizacionais e 

inter-relacionais, manifestando, inevitavelmente, na produção do cuidado e na qualidade do trabalho em 

equipe. 

 

Palavras-chave: Cultura de Segurança. Enfermagem. Qualidade de Vida no Trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a saúde do trabalhador a 

tempos vem apontando a saúde ocupacional como 

uma importante estratégia, não apenas para garantir 

a saúde dos trabalhadores, mas também contribuir 

para a motivação e satisfação no trabalho, a 

produtividade, a qualidade e, melhoria na qualidade 

de vida (QV) dos indivíduos e da sociedade como 

um todo (NEVES, et al., 2010). 

 O trabalho no ambiente hospitalar, possui 

vários agentes estressores, podendo ser de ordens 

biológica, física, ergonômica, mecânica, psicológica 

e social, os quais os profissionais de saúde se expõe 

frequentemente, sendo permeado de fatores 

positivos e negativos para a saúde do trabalhador 

(MAGALHAES et. al., 2011).  

Segundo Tamayo (2004), o ser humano dedica a 

maior parte da sua existência ao trabalho e nada 

mais lógico, portanto, que o tempo a ele consagrado 

seja fundamental para a construção e 

desenvolvimento do bem-estar pessoal. Contudo, 

inicialmente, o trabalho humano não foi pensado 

como parte do conjunto de aspectos significativos da 

vida das pessoas, de modo a ser considerado também 

um fator importante na constituição de sofrimento 

psíquico.  

Como a noção de estresse psicológico designa 

quaisquer situações de adaptação do indivíduo, 

independentemente de estas serem (ou não) 

relacionadas ao trabalho, foi necessário delimitar o 

campo de compreensão do problema. É daí que 

surgem conceitos como estresse profissional e 

Burnout. Este último designa uma síndrome de 

esgotamento profissional e se caracteriza por “uma 

reação à tensão emocional crônica gerada a partir do 

contato direto e excessivo com outros seres 

humanos, particularmente quando estes estão 

preocupados ou com problemas” (BORSOI, 2007, p. 

106) 

Sendo assim, Codo (1995) afirma que o 

cuidado da enfermagem é dotado de técnicas que 
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devem facilitar e amenizar a estadia do paciente no 

hospital, tornando-a menos extensa e dolorosa. No 

quesito afeto, um contraditoriedade é percebida, uma 

vez que, o profissional deve ser empático e afetuoso, 

porém deve ter o cuidado de não estabelecer uma 

relação muito forte, visto que, a maioria dos 

pacientes que passam pelo hospital por tempo 

indeterminado, e estão sempre à espera de uma alta, 

seja ela uma alta-cura ou uma alta-óbito, e há, na 

relação entre profissional e paciente, um constante 

sentimento de medo da perda. 

Outro fator a ser analisado, é a tentativa de não 

personificar o paciente, evitando o vínculo e, ao 

mesmo tempo, pede-se que o paciente seja tratado de 

forma única. Evidentemente, é praticamente 

impossível tratar um sintoma ou uma patologia sem 

identificar a quem tal situação está submetida, o 

profissional não pode ignorar o indivíduo, e a rigidez 

das diversas regras “éticas” tentam padronizar esse 

comportamento, sendo que, há inúmeros pacientes 

diferentes com diferentes patologias e sintomas, e 

cada um é único (CODO, 1995). 

Para tanto, os objetivos desta pesquisa foram 

compreender de que forma os ruídos existentes entre 

a identidade e a cultura de segurança podem afetar 

os indicadores de Saúde e Segurança do Trabalho.  

 

2. METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa dos dados. É também um 

estudo exploratório, pois permite ao pesquisador 

aumentar sua experiência sobre o assunto, ajudando 

a encontrar os elementos necessários que permitam o 

contato com uma determinada população, no intuito 

de obter os resultados desejados (LAKATOS & 

MARCONI, 2011). 

A pesquisa foi realizada no Serviço de 

Hemodiálise de um hospital privado vinculado ao 

sistema SUS, de médio porte, localizado na Região 

Central do Brasil. 

Os sujeitos da pesquisa foram constituídos por 

trabalhadores da área de enfermagem que estão 

vinculados ao referido hospital, no setor de 

Hemodiálise. Os critérios de inclusão foram: estar 

trabalhando na instituição no período em que a 

pesquisa foi realizada e ter disponibilidade e 

consentir em participar da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada pelo próprio 

pesquisador a partir da entrevista semiestruturada 

em que as questões que iniciaram a entrevista foram: 

Como você percebe a cultura de segurança no 

hospital?; Como se dá as relações entre a equipe? 

Qual mensagem que a instituição transmite sobre 

saúde e segurança no trabalho (SST)? 

Devido às ocupações dos profissionais de saúde, 

a entrevista foi agendada pelo entrevistador para o 

dia, hora e local que lhe melhor conviesse. Deste 

modo, foram realizadas duas entrevistas, com cada 

participante no próprio local de trabalho. As falas 

geradas foram gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas. Os participantes foram informados sobre 

os objetivos da pesquisa e da garantia do anonimato, 

tendo liberdade total na decisão quanto à aceitação. 

Aqueles que optarem em participar do estudo 

confirmarão sua participação com a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

informado em duas vias, participante e pesquisador. 

Como primeira conduta, solicitamos autorização 

à instituição para realizarmos a pesquisa, em 

seguida, encaminhamos o projeto ao Comitê de 

Ética em Pesquisa, a fim de cumprirmos as 

exigências da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde que regulamenta as normas para 

a realização de pesquisas que envolvem seres 

humanos. O projeto foi aprovado conforme Parecer 

1.362.720. 

Dentre as várias técnicas propostas para análise 

dos dados, optou-se pela utilização da análise 

temática de conteúdo citado por Minayo (2010). 

Para tal, ela deverá ser objetiva, trabalhando com 

procedimentos preestabelecidos; sistemática, para 

que o conteúdo seja ordenado e integrado em 

categorias pré-estabelecidas em função dos objetivos 

e metas da pesquisa; e quantitativa, que busca 

estudar a frequência (MINAYO, 2010). As 

entrevistas foram submetidas à análise temática, com 

leitura e imersão nos dados, e classificação dos 

dados aproximando os achados em categorias, 

realizados de acordo com a proposta de Bardin 

(2011). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Participaram da pesquisa sete (07) trabalhadores 

que atuam no setor de Hemodiálise do referido 

hospital, dentre eles há técnicos de enfermagem, 

enfermeiros e recepcionistas, em pleno exercício da 

profissão. Os sujeitos foram identificados pela sua 

atuação na instituição e por nomes fictícios de flores 

como: Boca de Leão, Cravo, Cerejeira, Frésia, 

Jacinto, Gardênia e Girassol. 

Quanto ao gênero, a maioria era do sexo 

feminino, verificou-se que os trabalhadores possuem 

idade entre 24 a 60 anos. Em relação ao tempo de 

trabalho, a maioria possui acima de 10 anos na 

empresa. 

Após as análises das entrevistas com os 

trabalhadores acerca da compreensão das relações 

interpessoais existentes entre profissionais de 

enfermagem e de que forma os ruídos entre a 

identidade e a cultura de segurança poderiam afetar 

os indicadores de saúde e segurança no trabalho, 

foram atribuídos três núcleos temáticos: 1. 

Percepção de si, 2. Percepção organizacional 

(aspectos ambientais) e 3. Percepção do outro. 
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A análise dos aspectos psicológicos condiz com 

a percepção do individuo sobre – consciência em se 

cuidar, como ele olha e se preocupa consigo, visto 

que ele, por vezes, dispõe grande parte do seu tempo 

no cuidado com o outro que acaba esquecendo-se de 

cuidar de si próprio. O segundo, está voltado para a 

vida organizacional em si, ou seja, a percepção do 

trabalhador em relação às condições de trabalhado 

que lhes é oferecido, as relações estabelecidas por 

ele e a instituição, a educação continuada, a 

oportunidade de crescimento na empresa dentre 

outros. Na percepção do outro, destacamos as 

relações interpessoais no trabalho, como o individuo 

percebe seu coletivo, os colegas de profissão e os 

pacientes. 

 

Percepção de Si 

 

O eixo norteador da assistência dos 

profissionais de saúde é o cuidado, ele sempre teve 

seu foco nessa assistência voltada para o outro, e 

para tanto, demanda de um real investimento 

profissional e pessoal (Moreira, 2015) “isto porque 

ao cuidarmos do outro estamos realizando não 

somente uma ação técnica, como também sensível, 

que envolve o contato entre humanos através do 

toque, do olhar, do ouvir, do olfato, da fala” 

(FERREIRA, 2016). As falas dos colaboradores 

possibilitaram identificar que, proporcionar o 

cuidado ao outro, é o principal motivo da escolha da 

profissão. 

“Eu entrei na área da enfermagem por 

que eu acho uma profissão bonita, eu 

gosto de cuidar das pessoas [...] foi com 

intuito mesmo de gostar mesmo de ajudar 

o próximo e de cuidar” (Gardênia) 

 

“Eu gosto da minha profissão e me 

realizo através do doar-se ao outro, (...) é 

um trabalho prazeroso, acho que na 

nossa profissão se alguém trabalha sem 

gostar a pessoa se torna amarga” 

(Cerejeira) 

 

Do mesmo modo que essas expectativas 

podem ser geradoras de prazer, podem também 

refletir negativamente na saúde desses trabalhadores, 

pois quando entram em desacordo com suas 

necessidades surgem quadros de sofrimento, tensões, 

conflitos, estresse, desgaste e até adoecimento do 

individuo (MARTINS; ROBAZZI; BODROFF, 

2010). 

 

“As vezes eu vou embora frustrada, eu 

não consigo fazer com que o paciente 

saia daqui 100%. Ai eu me sinto frustrada 

comigo, então as vezes, tem dias que a 

gente está bem tem dia que a gente não 

está, ai o serviço não rende tanto” 

(Gardênia) 

 

“Tem dias e coisas que acontecem assim 

que são estressantes sabe, assim falta de 

educação de alguns pacientes, assim 

porque eles são difíceis, nossa porque 

não é fácil de lidar com eles sabe, e as 

vezes a gente estressa, a gente desgasta 

com isso sabe” (Frésia) 

 

Os profissionais provêm de lugares variados 

cada qual com seus costumes e modos de agir, na 

atuação eles trazem um pouco desta bagagem para a 

formulação da identidade profissional. Cada 

funcionário carrega a sua própria identificação 

profissional que ao mesmo tempo é semelhante e 

distinta em pontos. 

O profissional domina seu aparato de trabalho, 

porém não percebe as suas necessidades, assim 

chamamos a atenção para o cuidado psíquico. O 

contato intenso e diário com o paciente, o tempo de 

convívio e cuidado (alguns estão há mais de 20 anos 

no setor), a perda desses pacientes, o sentimento de 

“não eficiência” no serviço são fatores causadores de 

desgaste. Essa frustração pode resultar em uma 

somatização, prejudicando a qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

Outro fator que aparece como desgastante para 

os funcionários é o excesso de barulho, de acordo 

com as falas a seguir: 

“O que me desgasta é barulho demais, 

parece que às vezes um colega está 

insatisfeito e fica te instigando a falar, 

tipo assim surge uma regra nova, uma 

norma nova e fica assim aquele tumulto, 

aquele 

desgaste” (Cerejeira) 

 

“Isso barulho de maquina, paciente, de 

colega (....) Tumulto eu não gosto muito 

de correria, eu gosto assim, tudo 

programado eu trabalho que é uma 

beleza(...) eu não lido muito bem com o 

inesperado, chega de ultima hora e fala 

faz isso, faz aqui ... ai sei la viu eu não 

lido muito bem com isso não” (Girassol) 

 

Além do barulho das máquinas aparece o 

cansaço, a frustração, a sobrecarga de trabalho e o 

stress, como causadores das patologias no cotidiano 

do processo laborativo. O desgaste se manifesta no 

corpo biopsicossocial do sujeito, de forma 

psicossomática e psicoemocional, gerada pelo 

vinculo empregatício. 

Sendo assim, torna-se necessário proporcionar 

a esses profissionais reflexões acerca do cuidar de si, 

pois o trabalhador que pretende cuidar do outro, 
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antes de tudo, necessita de cuidar de si próprio, 

conhecer seus limites e potencialidades, buscando 

seu bem estar no que tange a auto percepção do 

próprio labor (SOARES; ZEITOUNE; LISBOA; 

MAURO, 2011) 

O cuidado que o profissional de enfermagem 

desempenha para consigo no decorrer 

das suas funções diárias, deveria ser repensado, pois, 

por mais que eles tenham consciência da 

necessidade de se cuidar, não demandam tempo para 

a sua própria saúde, seja ela física ou psíquica. 

“A minha saúde, a gente não cuida da 

saúde da gente, agente cuida da 

saúde dos outros, mas da gente a gente 

vai deixando. É, por exemplo, às vezes eu 

passo o dia todo aqui sem tomar água, 

hoje mesmo eu não tomei nenhum copo de 

água ainda. - É um exercício diário se 

cuidar... É a gente cuida (do outro) e 

esquece da gente” (Frésia) 

 

“A gente cuida da gente, deixamos, 

adiamos, ate chegar às consequências, 

mas cuidamos” (Cerejeira) 

 

Diante do que foi exposto, percebemos a falta 

de atenção que o profissional tem consigo mesmo, 

um descuido que não é consequência da falta de 

informação, mas sim da falta do cuidar de si mesmo. 

O adoecimento do corpo e do psíquico é notado 

e sentido, porém não é relatado pelo trabalhador a 

priori, mesmo que esteja alterando a sua rotina de 

serviço, muitas vezes, estes sinais e sintomas são 

tratados como algo do cotidiano do trabalho. 

Estudos de Lima e Silva (2012), em uma instituição 

hospitalar com profissionais de saúde de unidade de 

pronto socorro, demonstram que, caso não haja uma 

devida intervenção no inicio, o efeito pode ser 

catastrófico. O nível de estresse se torna tão alto que 

acaba levando o servidor a um conjunto de 

demandas que os sujeitos acabam não conseguindo 

mais controlar e se afastando do serviço, para que 

assim tratem de sua saúde. 

 

Percepção organizacional (Aspectos Ambientais) 

 

Os aspectos ambientais estão intimamente 

ligados à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), sua 

ocorrência se evidencia no momento em que se olha 

tanto para a empresa como para seus funcionários, 

obtendo o enfoque biopsicossocial. Assim no perfil 

da instituição nota-se o comprometimento com a 

criação de um ambiente favorável para que os 

funcionários desempenhem suas funções com 

excelência, o que fica evidente nos relatos a seguir: 

“Aqui é o melhor lugar para se trabalhar e 

o melhor para se internar também” 

(Frésia) 

 

“(...) é a empresa acreditar no funcionário, 

fazer investimento, por exemplo, plano de 

saúde para dar ao funcionário para ele 

cuidar de si mesmo. Eu acho que isso é o 

ponto chave” (Cravo) 

“A empresa é boa, dá oportunidades, é uma 

empresa visionária” (Cerejeira) 

 

No discorrer sobre as falas do perfil da 

instituição, inferimos e reafirmamos que o ambiente 

de trabalho oferece condições para um bom 

desempenho profissional, bem como, proporciona ao 

seu funcionário oportunidades de crescimento dentro 

da instituição. Como é o caso, de um colaborador 

que iniciou o trabalho como faxineira do hospital, 

viu ali uma oportunidade de crescimento, e 

aproveitou. Se tornou assistente, auxiliar, técnico de 

enfermagem depois de algum tempo decidiu fazer a 

faculdade de enfermagem. Atualmente possui duas 

pós-graduação, e ainda almeja mais. 

Dentro dessa condição ambiental favorável que 

a instituição proporciona ao trabalhador, destacamos 

o investimento educativo de capacitação e 

motivação pessoal e profissional. 

Ao facilitar a aquisição de conhecimento, ela 

busca resultados que são revertidos em 

produtividade e qualidade do trabalho. Portanto, 

torna-se necessário na integralização, desenvolver 

nos profissionais de enfermagem novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes, visto que, a 

educação continuada é um processo que objetiva 

construir indivíduos críticos, reflexivos e criadores, 

com postura e ética profissional (CASTILHO, 2000; 

JERICÓ, CASTILHO, 2004). 

A organização deste conteúdo foi a forma que a 

empresa desenvolveu para que os colaboradores 

sempre estejam em contato com as políticas de 

proteção, buscando a redução do adoecimento no 

processo e no ambiente de trabalho e ajudando a 

aprimorar a assistência a saúde do trabalhador. 

Verificamos assim, que condições institucionais que 

otimizam este trabalho no ambiente hospitalar, 

ocorre como uma via de mão dupla, ambas acaba 

ganhando com esta iniciativa. 

“a gente faz a integração, eles te passam 

tudinho. Nela eles mostram a historia a 

evolução do hospital, eles vão falar as 

normas, os procedimentos e as regras. No 

final da integração eles mostram o hospital 

para você. Fazendo um apanhado geral de 

todos os setores vendo como é que é. Todo 

mundo que entra independente do setor tem 

que passar pela integração (...) é regra” 

(Gardênia) 

 

“Fiz todo o treinamento, etapa por etapa” 

(Cravo) 
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“Esse treinamento nunca termina. Sempre 

chega coisas novas e a gente passa por 

treinamento, fazemos reunião às vezes pra 

falar sobre alguma coisa nova que 

apareceu através de estudo, então a gente 

tem que estar renovando a mente” 

(Jacinto) 

 

Esse treinamento também se mostra de extrema 

relevância, pois é necessário que todos os 

profissionais de enfermagem estejam informados 

sobre os fatores de riscos aos quais estão expostos 

diariamente no seu ambiente de trabalho como 

fatores físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. 

O uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) corretamente ajuda a amenizar ou 

extinguir esses riscos, alguns dos métodos que 

podem ajudar os funcionários a manter sua saúde 

seriam o cuidado ao manusear medicações, redução 

de força e de repetitividade, eliminação de posturas 

impróprias, lavagem correta das mãos e princípios 

de assepsia são técnicas do autocuidado, fazendo 

com o que o mesmo preste o serviço consigo 

mesmo, onde eles tomam consciência das condições 

de trabalho e identificar os fatores de risco que estão 

expostos. 

“Eles sempre disponibilização EPIs para 

desenvolver trabalho e cuidar 

da saúde” (Girassol) 

 

“Aqui é exigido e incentivado o uso de 

EPI’s. Nós não trabalhamos sem touca, 

mascara, óculos, avental, luvas, e isso é 

uma exigência da unidade” (Cerejeira) 

 

Sendo assim os funcionários estão cientes dos 

riscos, mas são omissos em relação ao uso dos 

equipamentos de proteção. Alguns relatam que por 

falta de tempo, imprudência ou até mesmo a correria 

do cotidiano. 

“Nós temos que usar sempre EPI’s ter o 

máximo de cuidado” (Frésia) 

 

“Eu sei os perigos e os riscos físicos, 

biológicos e químicos que tem aqui dentro, às 

vezes [não usamos os equipamentos de 

segurança] por uma imprudência ou por que 

assim a gente esta mais habituada” 

(Gardênia) 

O fato dos trabalhadores não utilizarem os 

equipamentos necessários à sua prática não pode ser 

atribuída à falta de orientação por parte de seus 

supervisores. As orientações existem tanto formal 

como informalmente. Como podemos observar nas 

falas abaixo: 

“Os óculos eles estão oferecendo nem 

sempre é bom mas a gente chega nela na 

técnica de segurança e diz esse óculos ta me 

machucando ele reseca e não é confortável 

(...) Ela vai mandar pra chefia e eles iram 

avaliar a situação, aqui eles são muito 

abertos com essas questões eles priorizam a 

segurança da gente” (Gardênia) 

 

“Eles cobram muito porque as vezes a gente 

não acaba usando todos (...) É raro. Tipo 

assim às vezes você não usa todos, tipo uma 

toca, uma mascara, um avental, uma luva, 

um óculos... Você acaba usando um pouco as 

vezes outro pouquinho. Acaba que eles 

pegam no seu pé, e falam ou bota os óculos, 

deixa abater. Mas normalmente eu uso os 

mais tradicionais, igual eu tenho óculos de 

proteção, mas como eu já uso os óculos de 

grau, vai deixando passar (risos) mas 

normalmente luva avental eu uso” (Girassol) 

 

A garantia na manutenção de uma QVT de 

qualidade no ambiente de trabalho depende em 

grande parte da forma como a relação entre os 

trabalhadores e seus superiores se estabelece. 

Orientações formais e informais são fundamentais 

na construção de uma cultura de segurança no 

ambiente de trabalho e este é construída no cotidiano 

da organização. 

 

Percepção do Outro 

 

A saúde ocupacional por sua vez desempenha 

seu papel pensando estratégias para manter o bem-

estar dos funcionários. Antes de tudo, o trabalhador 

deve ter o comprometimento com sua saúde, para 

que os métodos usados pela instituição sejam fonte 

de auxilio. A instituição faz a sua parte ao 

disponibilizar os EPI’s e a educação continuada, mas 

cabe ao servidor fazer o uso de ambas. O trabalhador 

por sua vez deve internalizar os riscos que ele corre 

durante a sua rotina diária para gerenciar a sua saúde 

e sua segurança. Silva et al. (2007), refere que as 

organizações vêm investindo na melhoria das 

condições de trabalho e bem-estar de seus 

colaboradores, de modo que o relacionamento 

interpessoal é um dos indicadores que vem 

mostrando eficácia no trabalho em equipe. 

Segundo Cardozo, Silva, (2014) a importância 

do relacionamento interpessoal se mostra como fator 

primordial para o sucesso das organizações, 

qualidade de vida, e produtividade 

(CARDOZO; SILVA. 2014). 

Para Braga (2006), a organização é composta 

por um conjunto de pessoas diferentes, contudo com 

o mesmo objetivo. Nota-se que há uma relação de 

ajuda mutua entre os colegas da equipe fortalecendo 

este trabalho e compartilhando conhecimento. Esse 

processo acaba por fortalecer vínculos, fazendo com 
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que o olhar para o outro seja diferente, existindo 

desta forma um bem-querer ao próximo, conforme 

as falas abaixo: 

“Se eu tiver duvida eu peço alguém para 

me ajudar, mas sempre temos que estar 

aprendendo as coisas” (Gardênia) 

 

“Eu quero bem pro meu colega”   

(Jacinto). 

 

O trabalho de equipe é uma realidade no 

ambiente hospitalar, de modo que o reconhecimento 

do outro, é um exercício criado a partir do 

autoconhecimento, empatia, ética e principalmente 

comunicação, gerando um sentimento de confiança 

nas questões relacionados ao trabalho. 

“Quando eu não dou conta de realizar um 

serviço, eu chamo uma 

colega”. (Girassol) 

 

“Percebi que não depende só de mim, 

depende do grupo inteiro”. 

(Cravo). 

 

“Se eu desenvolver a minha função com 

amor, eu posso somar. (...) E 

isso contribui muito por bem-estar da 

equipe, o respeito entre os colegas, e tratar 

bem os pacientes”. (Cerejeira) 

 

Percebe-se através das falas dos colaboradores 

que sempre que necessário, recorrem uns aos outros. 

Fica evidente a construção de uma relação de 

corresponsabilidade e de apoio nas atividades 

diárias, caracterizando o trabalho em equipe. 

Desta forma, ao se referir a trabalho em equipe, 

o tema liderança surge espontaneamente. O estilo de 

liderança é percebido sempre com referencia aos 

enfermeiros, com ênfase na competência de 

comunicação. 

“Geralmente eu recorro ao responsável de 

setor, que no caso é a enfermeira” (Jacinto). 

 

“Elas (técnicas) solicitam, são bem abertas 

quanto a isso (Frésia) 

 

Apesar da liderança evidenciada, cada 

indivíduo chega ao trabalho com sua historia de vida 

pessoal, sua estrutura de personalidade, sua vivência. 

Assim, a fica evidente a presença de desconfortos 

pessoais no trabalho decorrentes dessa interação, 

podendo ocasionar ruídos nas relações construídas. 

“O que eu acho mais difícil aqui é o 

relacionamento com as pessoas, cuidar de 

gente é difícil. Tanto dos pacientes, quanto 

dos colegas de trabalho. Lidar com gente é 

difícil” (Frésia) 

 

“No inicio eu sentia dificuldade nunca 

tinha atuado na área, me sentia bem 

deslocada” (Girassol) 

 

Vários são os fatores que podem impedir um 

bom rendimento do grupo, o grau de motivação de 

seus membros, a falta de coesão, dificuldades de 

comunicação e até mesmo normas restritivas ao seu 

bom funcionamento. Conversas paralelas, fofocas e 

grande carga de serviço foram pontos negativos 

destacados pelos colaboradores. Esses fatores 

propiciam ruídos nas relações tornando as 

desgastantes e prejudicam o bem-estar tanto da 

pessoa, quanto das relações ali estabelecidas. 

“As vezes acontece de ficarem chateados 

com a gente, você trabalha em um horário 

com uma equipe e por um motivo ou outro 

por coisa pequena discute ou ate vem falar 

mal de outra pessoa da equipe para você, 

aquelas conversinhas de leva e trás, aí isso 

é ruim. (...) eu acho ruim, sabe aquelas 

conversas paralelas? As conversinhas 

prejudicam meu bem-estar” (Gardênia) 

 

“Parece que quer sua opinião, e as vezes 

você não quer se envolver quer deixar 

quieto ate assimilar... aí fica mastigando. 

Aí fica aquele clima pesado e falando, 

falando. Isso desgasta demais” (Girassol) 

 

Mesmo que os profissionais passem por 

conflitos e dificuldades no cotidiano institucional o 

olhar fica sempre voltado para a percepção das 

necessidades da equipe em dimensionar estes 

conflitos, melhorando assim a QVT. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do exposto entendemos que a assistência 

oferecida pelos profissionais da saúde traz como 

objeto de trabalho o cuidado. Neste processo, o 

trabalho se apresenta como gerador de prazer e 

sofrimento, ora criando expectativas, ora frustrações 

podendo afetar positiva ou negativamente o trabalho 

produzido, bem como todo o processo de produção 

deste trabalho. 

Verifica-se que os trabalhadores percebem as 

necessidades do outro, mas não se atenta às suas 

próprias necessidades, deixando de criar momentos 

de reflexões acerca do cuidado de si. 

Foi identificado que, a instituição fornece 

subsídios e equipamentos necessários para a 

segurança do trabalhador, bem como educação 

continuada, permanente e treinamento para todos os 

colaboradores. Mas que, nem sempre, tais 

equipamentos são utilizados. 

Os ruídos existentes entre identidade e cultura 

organizacional que estão afetando a saúde e 
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segurança no trabalho se apresenta nas percepções 

individuais, organizacionais e inter-relacionais, 

manifestando, inevitavelmente, na produção do 

cuidado e na qualidade do trabalho em equipe. 

Deste modo, fica evidenciado que o alinhamento 

da qualidade de vida no trabalho com a identidade 

profissional perpassa pela consideração dos ruídos 

existentes nas relações de trabalho, considerando 

aspectos formais e informais do ambiente 

organizacional, que muitas vezes não fazem parte 

dos programas de qualidade e saúde ocupacional 

proposto institucionalmente.  
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Resumo: A princípio, definiremos qual o papel de um psicólogo escolar dentro desta instituição. Objetivamos 

desenvolver propostas de intervenção que compreendam a Saúde Mental. A metodologia consistiu em: 

observação participante, entrevista semiestruturada, elaboração de diário de campo e revisão bibliográfica. A 

definição de saúde mental não se limita a parâmetros sociais de adequação, mas diz respeito a um aglomerado 

de setores da relação do sujeito consigo mesmo, bem como, com os ambientes que este se relaciona. Proponho 

neste ensaio uma verificação do campo prático educacional, para elucidar a importância da atuação do 

profissional psicólogo neste contexto, por meio da troca de experiências e contribuições provenientes da mesma. 

A ideia de promoção e prevenção já existe na comunidade internacional que, atualmente, incentiva ações 

direcionadas a essa causa, como por exemplo, a proposta de inserir saúde mental nas atividades curriculares e 

extracurriculares da escola. Assim, defendemos que a Psicologia Escolar deve estar a serviço da emancipação 

dos atores escolares, não corroborando em nenhuma instancia com práticas excludentes e estigmatizantes.   

 

Palavras-chave: Psicologia Escolar, Psicólogo Escolar, Saúde Mental, Práxis, Intervenção.
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nesse trabalho apresentaremos temas 

importantes e correlatos a partir da definição de 

conceitos caros à psicologia escolar. A princípio, 

definiremos esta área da psicologia e qual o papel de 

um psicólogo escolar dentro desta instituição. Em 

seguida, nos deteremos em nosso tema principal, que 

é Saúde Mental. Realizaremos também uma breve 

análise deste tema, juntamente à psicologia escolar, 

para que assim possamos ter referencial e 

embasamento teórico que nos permita discorrer 

sobre as informações que foram colhidas durante a 

visita ao campo prático. Por fim, objetivamos 

desenvolver propostas de intervenção que 

compreendam o tema que propusemos.  

Uma questão pertinente no campo da psicologia 

diz respeito a sua abordagem direcionada a escola, 

afinal, qual o real fazer do profissional psicólogo no 

campo escolar? Pensando nestas discussões e 

elencando a nossa experiência com as teorias e o 

campo prático visitado, vamos abordar esta questão 

a fim de buscarmos um melhor esclarecimento 

acerca deste fazer.  

A história da psicologia escolar vincula-se 

com o surgimento da psicologia educacional, e 

ambas são identificadas desde os tempos coloniais, 

quando surge uma preocupação com o educar e os 

processos relacionados à educação. Entretanto, 

embora as duas tenham se originado em uma mesma 

época e estejam em constante relacionamento, é 

importante lembrar que possuem objetivos distintos, 

visto que a psicologia educacional tem como 

finalidade produzir saberes sobre o fenômeno 

psicológico no processo educativo preocupando-se 

com o desenvolvimento da pesquisa e a expansão do 

conhecimento. Sendo assim: 

 
A Psicologia Educacional pode ser considerada 

uma sub-área da psicologia, o que pressupõe esta 

última como área do conhecimento. [...] a 

psicologia da educação pode ser entendida como 

sub-área de conhecimento, o que tem como 

vocação a produção de saberes relativos ao 

fenômeno psicológico constituinte do processo 

educativo (ANTUNES, 2008, p. 470). 

 

Diferenciando do trabalho da Psicologia 

Educacional, a escolar trata-se do campo de atuação 

profissional e objetiva realizar intervenções no 

espaço escolar. Dessa forma, ela foca no fenômeno 

psicológico e busca alicerce na psicologia 

educacional, nos conhecimentos por elas produzidos, 

mas está envolvida com fazeres práticos na escola. 

Assim, Antunes (2008), apresenta que a: 

 
Psicologia Escolar [...] define-se pelo âmbito 

profissional e refere-se a um campo de ação 

determinado, isto é, o processo de escolarização, 

tendo por objeto a escola e as relações que ai se 

estabelecem; fundamenta sua atuação nos 

conhecimentos produzidos pela psicologia da 

educação, por outras sub-áreas da psicologia e por 

outras áreas de conhecimento (ANTUNES, 2008, 

p. 470). 
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Partindo desta percepção, o fazer do 

profissional psicólogo em uma instituição escolar 

está, muitas vezes, vinculado com a psicologia 

escolar, pois deve se instalar com embasamento 

prático e, objetivando o processo de escolarização, a 

escola como um todo e as relações que ali são 

estabelecidas. Deve possuir um olhar voltado para o 

todo, para a interação que está ocorrendo na sala de 

aula e como o aluno está reagindo e interagindo ao 

ambiente. Deve-se ter a compreensão de que não 

ocupa um espaço de professor, visto que sua função 

é realizar um trabalho psicossocial com os 

personagens vinculados à escola. 

Com relação à atuação do psicólogo frente 

à escola, Souza (2010) apresenta que, 

 
Uma atuação do psicólogo, diante das questões 

escolares, deverá considerar os seguintes 

elementos: Compromisso com a luta por uma 

escola democrática e com qualidade social; ruptura 

epistemológica relativa a visão adaptacionista de 

Psicologia e a construção de uma práxis 

psicológica frente a queixa escolar; conhecimentos 

das políticas públicas vigentes (SOUZA, 2010, p. 

143).   

 

Assim sendo, nos apresenta ainda a 

finalidade da atuação do profissional no que se 

refere a sua inserção no contexto educacional deve 

buscar romper com a produção do fracasso escolar, 

priorizando os direitos a cidadania á todos que ali 

atuam.  

A respeito do que foi abordado, a psicologia 

escolar aparece na escola como uma clínica 

assistencialista, que buscava adaptar o aluno 

problema a lógica da instituição. A psicologia só 

avança do atendimento individual para um âmbito 

social com o surgimento da psicologia institucional 

que muda o foco da visão do psicólogo escolar 

transformando sua prática no interior da escola. A 

psicologia passa a olhar criticamente a instituição 

escolar e a observar as dinâmicas das relações de 

professor-aluno, professor-professor e aluno-aluno. 

O intuito passa a ser de prevenir a saúde mental na 

escola e promover o desenvolvimento humano. 

 

METODOLOGIA  
 

A metodologia empregada na visita ao campo 

consistiu em: observação participante, entrevista 

semiestruturada e, posteriormente, elaboração de 

diário de campo. O referencial teórico e 

metodológico utilizado foram os textos bases de 

Psicologia Escolar e busca em periódicos de 

psicologia dos termos: “Psicologia Escolar, Saúde 

Mental” e “Saúde Mental na Escola”. Os artigos 

indexados nas plataformas que correspondiam aos 

temas pesquisados foram analisados e classificados, 

e, a partir desses, foram separados dez artigos que 

consideramos pertinentes ao tema que iremos 

abordar.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Ao falarmos em Saúde Mental, é necessário 

conceituarmos e definirmos o termo saúde, pois não 

comungamos da ideologia de que esse seja apenas o 

estado de ausência de doenças, visto que este é um 

conceito muito mais amplo e complexo que abrange 

vários campos de atuação e conhecimento.  

Desta forma, Almeida (1995), baseada em 

Henríquez e Gonzalez Rey (1992) nos propõe uma 

reflexão consistente e pertinente à cerca da 

problemática saúde: 

 
A saúde é um processo e não um produto a ser 

alcançado, segundo prescrições e normas 

previamente determinados. [...] A saúde, portanto, 

deve ser conceitualizada levando-se em conta o 

nível individual, pois "a saúde humana [...] 

manifesta a vitalidade alcançada por uma 

população ou um indivíduo para o 

desenvolvimento de suas capacidades biológicas, 

psicológicas e sociais" (ALMEIDA, 1995, p.115). 

 

Partindo de linhagem teórica postulada por 

Canguilhem (2000), podemos compreender o 

processo que convencionamos chamar aqui de 

saúde, que se realiza, fundamentalmente, nos 

conflitos e vivências do cotidiano. Por conseguinte, 

não existe um trabalho perfeito isento de fatores 

estressantes que interrompam o fluxo saudável do 

organismo, mas tal trabalho deve ser concebido 

como um processo de transformação, pois estamos 

em constante metamorfose. 

Consoante Gomes e Brito (2006), temos 

que: 
A saúde [...] é algo que se conquista, que se 

enfrenta e de que se depende, sendo fundamental o 

papel de cada um nesse combate.[...] Dentro da 

perspectiva de uma conquista permanente, saúde é 

movimento, na medida em que as situações vão 

mudando, os nossos desejos vão permanentemente 

se reconfigurando, demandando mobilização por 

novas melhorias (GOMES e BRITO, 2006, p. 03). 

 

Partindo da noção que apresentamos acima, 

ressaltamos que o trabalho e o local em que as 

pessoas convivem estão intimamente relacionados à 

qualidade de saúde inerente a vida do indivíduo e 

consequentemente relacionado à noção de Saúde 

Mental. Nesse sentido, objetivamos elencar e 

apresentar ponderações e impressões a respeito da 

qualidade da Saúde Mental de alunos e professores 

de uma escola pública no sudeste goiano.  

Estanislau e Bressan, em livro organizado 

em 2014, denominado “Saúde Mental na Escola: O 

que os educadores devem saber”, apresentam um 

conjunto de artigos que discutem de forma 
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pertinente e concisa o tema, expondo os conceitos de 

forma clara, objetiva e didática.  

Bressan et al.(2014), recorrem a OMS para 

definir o que é Saúde Mental na infância e 

adolescência, demonstrando que é 
 [...] a capacidade de se alcançar e manter um 

funcionamento psicossocial e um estado de bem-

estar em níveis ótimos. [...] Ela auxilia os jovens a 

perceber, compreender e interpretar o mundo que 

está a sua volta, a fim de que adaptações ou 

modificações sejam feitas em caso de 

necessidade[...] (World Health Organization, apud 

Bressan et al, p.39, 2014).  

 

 Tratando-se de Saúde Mental, constatamos 

que é um termo complexo, pois envolve vários 

campos encontrando-se presente em múltiplos 

setores. Diz respeito a fatores intrínsecos e 

idiossincráticos a cada sujeito, evidenciando assim a 

enredamento de sua definição.  

Almeida (1995) nos apresenta uma 

passagem que nos ajuda, no sentido de visualizar a 

abrangência deste conceito. 

 
A saúde mental envolve os campos intra-

individual, inter-relacional ou intersubjetivo e, 

ainda, o cultural, enquanto expressão de 

conhecimentos, valores e ideais postos pela 

civilização humana. Evito, deliberadamente, 

discutir a questão da saúde mental a partir de 

conceitos que se referem às normas, as mais 

diversas, ou aos conceitos que envolvem as noções 

de normal e patológico (ALMEIDA, 1995, p. 115). 

 

Diante disso, percebemos que a definição 

de saúde mental não se limita a parâmetros sociais 

de adequação, mas diz respeito a um aglomerado de 

setores da relação do sujeito consigo mesmo, bem 

como, com os ambientes que este se relaciona.  

 Estanislau e Bressan (2014) apresentam que 

a promoção de saúde mental está ligada a atividades 

que favorecem o desenvolvimento de 

potencialidades do indivíduo ou do conjunto de 

pessoas envolvidas, com intuito de consolidar 

aspectos saudáveis naqueles que convivem com o 

transtorno mental.  

Cientes de que o conceito de saúde abarca 

aspectos do corpo e da mente, existem propostas que 

estimulam a promoção da saúde mental por meio de 

treinamentos de habilidades socioemocionais ou 

atividades de estímulo físico. Ainda por meio desse 

viés de saúde mental positiva, aconselha-se que 

sejam realizados cuidados de aspectos pessoais e 

ambientais, objetivando prevenir transtornos mentais 

através de ações positivas que inibam o surgimento 

destes ou reduzam seu impacto. Segundo dados, os 

benefícios resultantes dessas ações são visíveis, o 

que torna pertinente a necessidade de implementar 

tais estratégias de cuidado.  

 

ENTREVISTAS 

 

Para a realização deste trabalho, foram 

entrevistados seis funcionários de uma Escola 

municipal localizada em um bairro periférico da 

cidade de Catalão-GO. De acordo com os 

professores, as atividades são desenvolvidas 

segundo o Horário do Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC), que propõe promover uma troca de 

experiência entre os profissionais, para possibilitar a 

reflexão sobre a prática docente que visa à melhoria 

da atuação individual e coletiva dos educadores. 

Esse plano serve, também, de parâmetro para os 

demais critérios da escola, tais como horários, 

regras, etc. A carga de trabalho é dividida segundo o 

critério de cada professor, visto que o conteúdo já é 

pré-estabelecido e os mesmos o adaptam do modo 

que acharem viável para o ensino-aprendizagem.  

 A compreensão desses docentes sobre a 

atuação profissional se divide entre manejos 

individuais e ações em equipe. Segundo grande parte 

dos entrevistados, a formação não é suficiente para a 

realização adequada das tarefas, visto que alguns 

procuram o aprimoramento de suas atividades em 

cursos de pós-graduação e, mesmo assim, relatam 

sentir-se despreparados em inúmeras situações.  

 Ao serem questionados sobre o motivo de 

ingresso nessa função, alguns professores relataram 

que não possuíam outra opção, enquanto outros 

afirmaram sempre almejar essa profissão. Em suas 

perspectivas profissionais descrevem que enfrentam 

problemas pela falta de auxilio que os desmotivam, 

entretanto alguns buscam aperfeiçoar seu 

conhecimento, para melhor atender as demandas. 

 Dentre as dificuldades encontradas no 

cotidiano escolar, os educadores narram que existem 

problemas estruturais que impossibilitam a 

realização de atividades extraclasse. Outra queixa é 

a falta de recursos para a compra de materiais, além 

da dificuldade dos alunos em seguir o que é proposto 

pelo currículo. Ocorrem também, que alguns se 

sentem incapazes de dar o devido cuidado que 

julgam necessário, encontrando alunos desmotivados 

e indisciplinados, com problemas pessoais e 

familiares. Ao descrever situações desgastantes ou 

causadoras de sofrimento para os alunos, os 

professores relataram questões como abusos, 

separação, pobreza e fome. 

 Questionados sobre a atuação da Psicologia 

nesta área, os funcionários entendem a importância 

da atuação do profissional de Psicologia na escola, 

porém não compreendem seu papel dentro da 

instituição. Confundindo essa atuação como a de um 

agente repressor, que disciplina os alunos e não 

como um interlocutor que favoreça o diálogo entre 

aluno e escola, professores e instituição.  

 Em uma das turmas do Ensino 

Fundamental, estão presentes três alunos que 
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apresentam necessidades especiais, os quais são 

acompanhados por uma docente durante o período 

de aula e intervalos. Foi observado que, durante as 

disciplinas, eles não participam das tarefas 

propostas, nem são envolvidas em tais atividades e 

por isso dormem ou apenas observam os outros. A 

professora de apoio foi transferida para a função por 

problemas pessoais e apenas os auxilia em tarefas 

básicas de higiene e alimentação, deixando de lado a 

questão pedagógica. 

 

DISCUSSÃO 

A escola é um dos principais ambientes 

para educação em saúde mental, sendo um núcleo de 

desenvolvimento de ideias. É nesse lugar, portanto, 

que programas de educação devem ser criados para 

que, dessa forma, temas importantes sejam tratados 

de forma adequada. Sendo necessário promover 

atividades voltadas à saúde mental, direcionadas aos 

docentes, discentes e/ou à comunidade em geral. 

Essas intervenções podem ser realizadas por 

profissionais da saúde ou professores qualificados 

(ESTANISLAU, BRESSAN, 2014). 

Entendendo que professores e 

administradores ocupam um lugar de destaque neste 

núcleo, é indispensável que haja a capacitação destes 

em saúde mental para que ocorra disseminação do 

conhecimento e ampliação do olhar sobre este tema.  

A ideia de promoção e prevenção já existe 

na comunidade internacional que, atualmente, 

incentiva ações direcionadas a essa causa, como por 

exemplo, a proposta de inserir saúde mental nas 

atividades curriculares e extracurriculares da escola. 

De acordo com Estanislau e Bressan (2014), as 

abordagens da saúde mental no ambiente escolar 

deve considerar os seguintes aspectos: perfil da 

escola; os tipos de programas/estratégias; a 

qualidade das evidências científicas; eficácia, 

segurança e custo-benefício e, por último, a 

customização dos programas.  

Diante das ponderações feitas e por meio 

das observações realizadas durante visitas na escola, 

foi notado que existem diversas questões que 

contradizem o que deve ser pensado enquanto saúde 

mental. Tais inconformidades foram observadas em 

diferentes aspectos e descreveremos alguns deles. 

Num primeiro ponto, percebe-se que a 

escola se concentra somente no sucesso acadêmico, 

pois deixa de lado a promoção de bem-estar social e 

emocional de alunos e funcionários, quando não 

realiza atividades que envolvam a todos. Apesar das 

crianças com necessidades especiais estarem 

presentes no meio, não é observado o estímulo do 

desenvolvimento de individualidades e a validação 

de sua cidadania, dando a sensação que, por mais 

que estejam presentes na sala de aula, elas se 

encontram à parte dessa comunidade.  

De acordo com o que foi observado, as 

intervenções devem ser feitas não apenas 

envolvendo as crianças com necessidades especiais, 

mas também todo o conjunto, promovendo uma 

consciência coletiva. Atualmente essas crianças são 

enxergadas enquanto incapazes e colocadas em um 

lugar neutro, desprovidos de suas potencialidades, 

rotulando-as como inábeis e isentando a escola de 

sua responsabilidade.  

A apreensão da rotina dessas crianças na 

escola deixou um questionamento acerca do 

benefício ou não da inclusão, sendo necessário que 

as intervenções sejam monitoradas, avaliadas e 

modificadas em prol da eficácia, para que essas não 

sejam prejudiciais, por não estarem sendo realizadas 

incorretamente. Atualmente, essas crianças não 

participam das atividades da turma, nem mesmo 

realizam exercícios direcionados a uma finalidade, 

deixando em dúvida se a escola leva em 

consideração o processo de aprendizagem e não 

apenas o convívio delas com as demais crianças.  

Durante as visitas, foi notado, também, que 

o modo informal com que o grupo gestor atua 

interfere na não-capacitação desses profissionais de 

modo adequado para lidar com as crianças e o tema 

de saúde mental. Os professores apresentam uma 

boa visão da escola, entretanto, não definem o 

critério para essa boa avaliação, levando-nos à 

crença de que ela se limita apenas à boa convivência 

dos funcionários enquanto um grupo.  

Por meio do relato da professora de apoio, 

percebeu-se que ela compreende sua incapacidade 

para o cargo, mas aceita essa posição, visto que, 

segundo ela, o problema não se restringe a sua 

formação inadequada, mas a problemas estruturais 

que inviabilizam uma melhor integração e diálogo 

das crianças na escola. Esses fatos deixam clara a 

importância de ações descentralizadoras que 

contemplem o empoderamento do indivíduo e da 

comunidade sobre as questões de saúde mental. 

Possibilitando uma ótica sociopolítica dessa 

realidade, diminuindo, assim, as barreiras entre 

teoria e prática, escola e família, indivíduo e 

sociedade. 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Discentes: É proposto que a intervenção 

seja implementada e não tenha data de término, 

criando-se um vínculo entre a escola e os alunos, 

tornando-o um princípio continuado dessa 

comunidade. Essas atividades devem ser 

preferencialmente realizadas e orientadas por um 

psicólogo ou estagiário de psicologia que seja 

comprometido com uma prática educativa e 

humanizada.  

A atividade do brincar apresenta-se como 

um meio em que as crianças se comunicam e 
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interagem. Dessa forma, compreende-se que o 

lúdico serve adequadamente como instrumento para 

estabelecer esse contato. Essa ferramenta será, 

portanto, utilizada como meio de socialização 

educativa.  

Num primeiro momento, propomos realizar 

um levantamento de dados a fim de tomar 

conhecimento acerca das brincadeiras de interesse 

das crianças. As atividades escolhidas devem ser 

realizadas no momento do recreio em três dias 

semanais, sob a supervisão dos profissionais 

responsáveis, no intuito de desestigmatizar a 

presença das crianças e suas supostas 

“incapacidades” em interagir. Outras tarefas poderão 

ser implementadas de acordo com as demandas 

encontradas, tais como contação de histórias que 

envolvam reflexão crítica, jogos e brincadeiras em 

grupo, rodas de conversa e/ou teatro.  

Mensalmente propomos, também, um 

momento de avaliação sobre as atividades, no qual 

as crianças poderão escrever, falar ou desenhar, 

anonimamente ou não, sobre suas impressões a 

respeito das atividades, fazendo com que esse 

diálogo ocorra e traga espaço para que eles sejam 

ouvidos e atendidos adequadamente.  

Docentes: Após a realização das 

observações e entrevistas nos pautaremos em 

aspectos pontuais que se apresentaram nesse contato. 

Dentre eles, três pontos que objetivaremos abordar 

nos prováveis encontros: a instituição, a família e o 

processo de educar. Utilizando o horário do HTPC 

para a realização dos encontros. 

 Pensando em questões relacionadas à 

instituição, e a relação interpessoal entre os 

professores e demais funcionários iremos propor 

uma conversa sobre o texto “Escutatória”, de Rubem 

Alves (1999). Escolhido por se tratar de um texto 

que possibilita discutir temas relacionados a 

dinâmicas interpessoais, pautado em questões do 

cotidiano como um todo, desenvolvendo uma escuta 

mais qualificada e estando atento a demanda do 

outro, considerando que todos tem algo em que falar 

e contribuir, corroborando assim para uma relação 

amistosa e que contribua para a manutenção de uma 

boa qualidade de relacionamento na instituição.  

 Nesse sentido, Ribeiro et al. (2012), nos 

apresenta uma vivência prática com professores do 

ensino médio onde trabalha esse texto e nos mostra 

alguns meios de realizar a intervenção e como essa 

foi bem-sucedida. 

 Em um primeiro momento, iríamos 

preparados caso a dinâmica livre não surtisse o 

efeito esperado, direcionando assim para que os 

participantes escrevam suas impressões acerca do 

texto e de como ele vai de encontro ao dia-a-dia da 

instituição. 

 Ainda de acordo com esse estudo, os 

professores deram um bom feedback relacionado a 

proposta, apresentando a importância deste trabalho 

de falar de si e do trabalho, demonstrando-se abertos 

a novas formas de atuação, visto que estavam 

receptivos a ouvir e discutir o que o outro tinha a 

dizer. Foi ressaltado ainda que alguns professores 

salientaram que usariam a dinâmica como uma 

forma de proporcionar a fala e a escuta com seus 

alunos, resguardada a faixa etária, na sala de aula. 

 
Durante as discussões, observou-se que os 

professores estabeleciam uma relação entre o 

conteúdo do texto sobre uma escuta qualificada e o 

ambiente de trabalho. Relataram que “muitas 

vezes já possuem idéias pré-estabelecidas sobre 

diversos assuntos, com dificuldade para ouvir os 

colegas” (Diário de Campo) (RIBEIRO et al., p. 

920, grifos do autor). 

 

 Nosso objetivo tomando como base o 

estudo anterior não é reproduzir fielmente uma 

experiência já realizada, mas obter um aporte teórico 

de que o funcionamento desta forma produziria 

algum efeito. Neste sentido, consideramos que a 

proposta de falar de si e do ambiente laboral auxilia 

na melhoria da saúde mental desses profissionais, 

visto que o trabalho está diretamente relacionado aos 

processos de subjetivação e aos papéis que 

assumimos em nossa vida, o que sempre interferem 

em outros campos da vida do trabalhador, neste caso 

na vida dos educadores. 

 Nesse sentido, nosso primeiro grupo com os 

professores não abordará especificamente qualquer 

aspecto, pois achamos necessário e pertinente 

estabelecer um processo prévio de confiança, 

vínculo e integração com o quadro de funcionários 

da instituição, para que se sintam acolhidos e 

compreendam o recinto do grupo como um espaço 

de falar, de ressignificação e de exposição de suas 

concepções relacionadas ao cotidiano escolar e as 

questões que os afligem. 

 Os três temas elencados (a instituição, a 

família e o processo de educar) são de grande 

complexidade e estão constantemente inter-

relacionados com os processos afetivos e singulares 

dos professores, pois encontram-se intimamente 

ligados ao processo identitário de ser/estar professor. 

Sendo assim, ao trabalharmos questões 

relacionadas à família, objetivaremos conhecer 

como a instituição lida com esse grupo social, de 

que forma ele participa do cotidiano da escola e 

como essa interfere no processo que escola visa 

estabelecer, para que desta forma possamos 

compreender qual seria o melhor método de 

trabalhar essa temática. 

Outro fator que achamos digno de nota são 

os processos educativos e como se estabelece a 

inter-relação professor-aluno-família-instituição, 

pois nas entrevistas foi um aspecto levando pelos 

professores como causador de desgaste em sua 
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saúde. Assim, observamos que os professores 

atribuem a não aprendizagem ao processo de 

indisciplina que segundo eles advém da falta de 

limites e estrutura do meio familiar. Desta forma, 

questionamentos pertinentes são o que os 

professores e a instituição entendem por indisciplina, 

o processo de ser criança e de desenvolvimento, e 

como estes interferem no desdobramento da 

aprendizagem. São questões importantes e delicadas 

que mexem no núcleo estruturante da escola e da 

relação professor-aluno. 

Consideramos que são muitos os locais  

passíveis de intervenção na escola, e que causam 

problemas neste espaço, entretanto é interessante 

notar que é um trabalho que deve ser realizado com 

cuidado e preparação, pois está intimamente 

relacionado a diversos fatores intrínsecos ao 

processo como um todo. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ajudando-nos principalmente a entender e 

descobrir o campo da psicologia escolar, seus 

fazeres e limites, este trabalho foi de grande auxilio 

no processo de aprendizado, apresentando-nos 

também vários desafios, visto que foi realizado em 

uma escola que se situava um pouco distante, o que 

dificultou a locomoção dos discentes e apresentou as 

barreiras físicas e sociais que a instituição e as 

pessoas que ali residem sofrem. 

 Alguns aspectos pontuais que observamos 

foram que a temática de saúde mental não é 

trabalhada na escola, o que deixa muito a desejar 

sobre sua atuação perante este tema. Achamos 

pertinente que uma abordagem efetiva, prática e 

consistente seja realizada na instituição, visto que, 

tanto os alunos, quanto os professores e até mesmo a 

escola são estigmatizados, acarretando desta forma 

alguns aspectos que podem corroborar para prejuízo 

na saúde mental de ambos. 

 Outro aspecto digno de nota é a falta de 

conhecimento de todos os integrantes do cenário da 

escola sobre a atuação da psicologia e 

principalmente do psicólogo escolar. Isso ocorre 

pois pautam seus comentários e atitudes centrados 

em uma psicologia elitizada, individualista e que não 

compreende os indivíduos em um contexto, mas sim 

que visa a lógica do setting fechado e que só é 

necessário para tratar problemas pontuais 

relacionados a aspectos comportamentais e 

familiares dos alunos, pois como afirmamos no 

início deste trabalho, acreditamos em uma psicologia 

escolar que rompa com práticas excludentes e que 

esteja em favor da autonomia dos atores do cenário 

escolar.  

Concebemos que a psicologia deve estar a 

serviço de uma lógica que fuja da descriminação e 

medicalização do indivíduo, servindo de instrumento 

para que este estabeleça diálogo saudável com a 

realidade, de acordo com suas peculiaridades e 

subjetividade. Assim, defendemos que a Psicologia 

Escolar deve estar a serviço da emancipação dos 

atores escolares, não corroborando em nenhuma 

instancia com práticas excludentes e estigmatizantes. 
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Resumo: O campo culturalmente é marcado por relações patriarcais e heteronormativas, constituído dentro de 

um padrão de família cristã conservadora. Ser gay dentro desse contexto , pode ser um grande desafio para a 

constituição de uma identidade sexual saudável. Essa é uma pesquisa qualitativa que utiliza entrevista 

semiestruturada e busca compreender a constituição de um homem, de 23 anos, gay e camponês  (D.), a partir 

da imersão em sua trajetória de vida. D. aponta que o contato com sua sexualidade gerou conflitos pelo fato 

dele não se imaginar constituindo alguns aspectos da vida (casar, ter filhos) no espaço rural, fazendo com que 

ele migrasse para o espaço urbano. Assim, a hetoronormatividade/homofobia, a ausência representatividade e a  

inexistência de espaços para discussão das diversidades sexuais no campo, levaram esse jovem a se retirar do 

seu território material, afetivo e subjetivo de origem, causando a desterritorialização. D. passou a buscar nos 

meios urbanos grupos que possuíam vivências relacionadas à sexualidade em comum, acreditando que na s 

cidades estaria mais protegido de práticas homofóbicas já que as cidades são destaques de narrativas gay s 

historicamente. Porém, acabou se deparando com uma realidade oposta, muito pelo choque cultural no meio 

urbano. Pode-se perceber que a trajetória de D. como gay no e do campo é constituída pelo não lugar — ao 

mesmo tempo em que não foi possível constituir-se enquanto homem gay no campo, sendo vítima da 

heteronormatividade, também não foi possível vivenciar plenamente  sua sexualidade na cidade, não se 

encaixando em uma cultura urbanocêntrica.  

 

Palavras-chaves: Gay. Homofobia. Heteronormatividade. Campo. Migração gay. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 Os discursos e pesquisas sobre sexualidade 

predominantemente buscam compreender esse 

fenômeno focalizando nas comunidades gays 

urbanas, construindo narrativas pensadas dentro 

desse território. A população gay que vive no 

campo/ no espaço rural são invisibilidades nesse 

movimento, suas vivências e especificidades 

territoriais são raramente discutidas (BOSO, 2013; 

SUMMERS; GIANOULIS, 2015).  

O campo culturalmente é marcado por relações 

patriarcais, heteronormativas, constituído dentro de 

um padrão de família cristã conservadora. Assim, 

há uma construção de masculinidade normativa e 

heterocêntrica de “como deve ser um homem do 

campo” (associada a uma ideia de masculinidade 

patriarca, onde ser homem está associado à 

brutalidade, força e ausência de sensibilidade). De 

acordo com Paiva (2015) essas questões são até 

mais intensas nesse território. 

Na lógica que a 

heterossexualidade é 

normatizada em todos os 

ambientes, uma comunidade 

campal tem enraizada 

questões como o machismo e 

a heteronormatividade de 

forma mais intensa que o 

ambiente urbano, por conta de 

questões geográficas e de 

valores socioculturais  

(PAIVA, 2015, p.75). 

Além disso, o campo sofre com ausência de 

políticas sociais de modo geral, inclusive políticas 

de diversidade, a ausência de acesso a determinadas  

fontes de informações também dificultam as vidas 

desse espaço.  

Assim, ser gay, ir contra ao padrão de 

heteronormatividade, dentro desse contexto, pode 

ser um grande desafio para a constituição de uma 

identidade sexual saudável (DAHL, SCOTT; 

PEACE, 2015; TARDIN, 2012).  Sendo o objetivo 

desse estudo compreender esses desafios, 

imergindo na trajetória de vida de um homem do 

campo gay.  

 

2. METODOLOGIA 

 

 Pesquisa qualitativa que utiliza entrevista 

semiestruturada (CRESWELL, 2010), e busca 

compreender a constituição de um homem, de 23 

anos, gay e camponês (que vamos chamar de D.), a 

partir da imersão em sua trajetória de vida no 

campo.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 D. discorre sobre a descoberta da sua 

sexualidade “a gente já sofre racismo por ser negro, 
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se você é gay é mais um preconceito que você 

sofre, e ainda você é do campo. [...] eu me reprimi 

muito, foi muito conflituoso, eu vim a ter depressão 

nessa fase da adolescência”.  

D. aponta que a descoberta de sua sexualidade 

causou conflitos, levando a um sofrimento psíquico, 

causado por todas as contradições sociais que 

estigmatizam a homossexualidade, colocando a 

heterossexualidade enquanto norma universal 

(DAHL, SCOTT; PEACE, 2015), assim a repressão 

externa leva a uma repressão interna de sua própria 

sexualidade.  

É interessante compreender como D. descreve 

uma tripla opressão, por ser negro, dentro de uma 

sociedade estruturada no racismo, por ser do 

campo, um lugar historicamente marginalizado 

pelas perspectivas urbanocentrada/capitalistas, e ser 

gay, inferiorizado pela cultura 

heteronormativa/homofóbica. Ser do campo e 

vivenciar essa homossexualidade são desafios 

associados, Boso (2013) aponta que há associação 

da metronormatividade (TEIXEIRA, 2015) e da 

vivência dessa homossexualidade, pois o contexto 

do campo, que é historicamente marginalizado 

pelas políticas de proteção e que é marcado pela 

normatividade, leva os sujeitos a terem menos 

oportunidades de vivenciarem com segurança e 

respaldo sua sexualidade, relacionado também a 

própria ausência de informação e 

representatividade.  

Ademais, há uma dificuldade de se consolidar 

grupos de minorias sexuais no espaço rural, 

respaldada pela ideia de que a homossexualidade 

está associada somente a cidade, tendo em vista que 

as narrativas da homossexualidade 

hegemonicamente se constituem no urbano 

(TEIXEIRA, 2015; DAHL, SCOTT; PEACE, 2015; 

PAIVA, 2015), levando o sujeito a ter maior 

dificuldade na descoberta da homossexualidade, 

esse fenômeno é denominado 

““metronormatividade”: o urbano como referência 

absoluta para uma suposta vida de liberdade e 

satisfação sexual” (TEIXEIRA, 2015, p.23, grifos 
do autor).   

Outra fala de D. chama atenção: “quando eu 

estava entrando em contato com minha sexualidade 

foi o que me veio tirar do campo. Por esse conflito, 

porque senão eu tinha ficado. [...] por conflitos 

assim eu pensei “nossa, então eu vou ter que ir 

embora do campo, eu não vou casar aqui”. Eu senti 

isso”. Nessa fala, D. aponta que o contato com sua 

sexualidade e todos os conflitos gerados pelo fato 

dele não se imaginar constituindo alguns aspectos 

da vida (casar, ter filhos) enquanto gay naquele 

território, fez com que ele imigrasse para o espaço 

urbano. Assim, a hetoronormatividade/homofobia, 

a ausência de outros homossexuais  

(representatividades) e a inexistência de espaços 

para discussão das diversidades sexuais  no campo, 

levaram esse jovem a se retirar do seu território 

material, afetivo e subjetivo de origem, causando a 

desterritorialização desse sujeito.  

Summers e Gianoulis (2015) e Boso (2013) 

apontam para esse aspecto da migração gay do 

campo para a cidade, compreendendo que há um 

isolamento social desse sujeito no meio rural, já que 

o rural é uma paisagem esvaziada de pessoas 

homossexuais. Assim, esse sujeito passa a buscar 

nos meios urbanos grupos que possuem vivências 

relacionadas à sexualidade em comum, acreditando 

que nas cidades estará mais protegido de práticas 

homofóbicas já que as cidades são destaques de 

narrativas gays historicamente. 

Percebe-se aqui a sexualidade como 

determinante no processo de migração, es se 

determinante nos estudos sobre migração muitas 

vezes é invisibilizado.  

 

Tradicionalmente, os estudos 

migratórios partem de 

pressupostos heterossexistas  e 

genéricos: os migrantes são 

tratados como uma massa 

universal de sujeitos 

heterossexualizados e sem 

distinções de gênero, que 

migram apenas por questões 

econômicas. Por esta 

perspectiva, a sexualidade não 

só não motiva a migração 

como não seria afetada por 

esta (TEIXEIRA, 2015, p.25). 
Assim, pode-se notar que a sexualidade, 

quando diz respeito a constituição da 

homossexualidade, pode ser um determinante 

central no processo de migração para a cidade. 

Sobre esse processo migratório, D. aponta “a 

experiência de visitar uma cidade grande e ter 

odiado”, demostrando que o lugar que escolheu ir 

para vivenciar sua sexualidade não foi o que 

esperava, se sentido deslocado nesse território. 

Afirmando uma perspectiva dos  autores Summers e 

Gianoulis (2015) e Boso (2013) que afirmam que 

essa migração desenvolve efeitos negativos, na 

medida em que os gays urbanos não compartilham 

das mesmas raízes culturais dos gays do campo, 

fazendo com que esse gay do campo possa ser 

vítima de preconceitos a sua cultura do campo, o 

que pode ter levado D. a “ter odiado” a cidade , 

além dos impactos negativos em sua subjetividade e 

afetividade, já que esse sujeito abandonou seus 

modos de vida e familiares na expectativa de se 

encaixar em uma cultura gay urbana que acaba não 

o acolhendo. Ademais, esse processo migratório 

pode fazé-lo passar por dificuldades financeiras a se 

manter em uma cidade, levando esse sujeitos a 
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passar por situações de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Além disso, D. teve que lidar com a frustração 

em estar em uma cidade, onde pensou ser mais 

protegida da heteronormatividade e homofobia, e 

perceber que as coisas não são desse jeito, na 

medida em que a cultura tanto da cidade ou do 

campo ainda é impregnada por práticas de 

homofobia e preconceito. Já que a 

heterossexualidade enquanto norma e os machismo 

são questões que perpassam todos os ambientes 

(PAIVA, 2015).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Podemos perceber que a trajetória de D. como 

gay no e do campo é constituída pelo não lugar — 

ao mesmo tempo em que não foi possível 

constituir-se enquanto sujeito no campo, sendo 

vítima da heteronormatividade, também não foi 

possível vivenciar plenamente na cidade, não se 

encaixando em uma cultura urbanocêntrica.  

Assim, consideramos que é importante pensar, 

pesquisar e discutir sobre a diversidade sexual no 

campo, para que esse sujeitos possam vivencia-las 

de forma plena e saudável, não se submetendo a 

processos migratórios para cidades que não estão 

preparadas para acolhé-los.  
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Resumo: O objetivo desse estudo foi sistematizar o conhecimento produzido acerca da sexualidade na velhice. 
Este trabalho é uma Revisão Integrativa de Literatura (RI) que sintetizará informações acerca do tema abordado, 
sobre a sexualidade na velhice. Para tanto, utilizou-se os seguintes passos na constituição da RI: 1) escolha de 
um tema; 2) busca na literatura com estabelecimento nos critérios de inclusão e exclusão; 3) extração e 
organização das informações de interesse; 4) análise crítica; 5) interpretação dos resultados, e por fim, 6) síntese 
do conhecimento produzido. Sistematizar o conhecimento produzido acerta da sexualidade na velhice foi o 
objetivo do estudo dessa RI, que mostrou uma produção de tecnologia ativa, com resultados satisfatórios em 
relação a sexualidade e a infecção do vírus HIV por idosos, tendo atenção ao idoso e a atuação do profissional 
de saúde, percebeu a falta de informação da população idosa e uma dificuldade de se estabelecer o uso do 
preservativo no seu cotidiano. 

 
Palavras-chave: Sexualidade. Enfermagem. Idoso. 
_________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Sexualidade é um assunto muito complexo 
quando retrata o idoso, pois, existe uma barreira 
histórica vinda da família podendo ela ser proveniente 
de uma educação repressora contribuindo para 
dificultar o diálogo sobre a temática. Logo, devido 
aos valores impostos pela sociedade, os idosos podem 
possuir uma dificuldade em expressar seus desejos e 
problemas (COELHO et al., 2011).  

O envelhecimento e a sexualidade devem ser 
encarados como um novo desafio onde os indivíduos 
devem se adaptar aos prazeres possíveis desse novo 
corpo, alma e mente. A sexualidade não desaparece 
com o envelhecimento, o idoso deve se adaptar e 
compreender suas limitações. A orientação da equipe 
de enfermagem é fundamental para que o casal possa 
descobrir novas e interessantes formas de prazer 
(COELHO et al., 2011).  

Devido ao aumento no número de e o 
desenvolvimento de relacionamentos amorosos entre 
os mesmos, surge uma problemática, o aumento do 
número de casos de idosos com infecções 
sexualmente transmissíveis (IST). Portanto é 
necessária uma atenção maior dos profissionais de 
saúde quanto a criação de espaços de socialização e 
discussão sobre este assunto (LAROQUE et al., 
2011). 

Como culturalmente existe um tabu em relação a 
vida sexual pode-se observar que no Brasil há uma 

falta muito grande de programas de prevenção de 
infecções sexualmente transmissíveis, principalmente 
da AIDS, com produção apenas de materiais áudio 
visuais para os idosos, sendo insuficiente para suprir 
toda a assistência em saúde (ARAÚJO; MONTEIRO, 
2011).  

É necessário que se faça o desenvolvimento de 
programas de saúde pública visando esse tema 
especificamente, promovendo uma educação em 
saúde da população idosa quanto a proteção e 
prevenção em relação as infecções sexualmente 
transmissíveis. A discussão sobre os riscos e a 
vulnerabilidade, entretanto é um desafio muito 
grande, pois, para que isso aconteça essa população 
tem necessidade de saber e entender todo processo 
biológico e cultural envolvido (uso de preservativos 
como prevenção (MASCHIO, 2011). 

O objetivo desse estudo foi sistematizar o 
conhecimento produzido acerca da sexualidade na 
velhice. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Este trabalho é uma Revisão Integrativa de 

Literatura (RI) que sintetizará informações acerca do 
tema abordado, sobre a sexualidade na velhice. Para 
tanto, utilizou-se os seguintes passos na constituição 
da RI: 1) escolha de um tema; 2) busca na literatura 
com estabelecimento nos critérios de inclusão e 
exclusão; 3) extração e organização das informações 
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de interesse; 4) análise crítica; 5) interpretação dos 
resultados, e por fim, 6) síntese do conhecimento 
produzido (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 
2008).  

A primeira etapa foi realizada por sete 
pesquisadores de forma independente, selecionando 
investigações nas bases de dados da Scientific 
Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Bases de Dados de Enfermagem 
(BDENF), Medical Literature Analysis and Retrieval 
Sistem on line (MedLine) utilizou-se os descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS) “sexuality AND 
nursing AND aged”. Para a PubMed foram utilizados 
descritores “sexuality” [Mesh] AND “nursing” 
[Mesh] AND “aged” [Mesh]” 

Como critérios de inclusão, optou-se por artigos 
completos, disponíveis gratuitamente de forma 
eletrônica e completos na língua portuguesa, inglesa 
e espanhol que abordem a Sexualidade na velhice, 
publicados entre 01 de janeiro de 2006 à 01 de maio 
de 2016. Trabalhos que foram encontrados repetidos 
nas bases de dados foram rejeitados. 

      Os passos percorridos na seleção dos artigos 
utilizados estão na Figura 1. Posteriormente, realizou-
se uma busca intensiva manual (hand search) visando 
uma maior abordagem sobre os artigos que se 
enquadram no assunto proposto por esta RI. 

Em seguida foi realizado uma tabela separando 
as principais informações dos artigos, sendo elas seu 
título, autores, ano de publicação, em qual base de 
dado foi encontrado, qual a origem do artigo, 
delineamento do estudo, quantidade de amostra, qual 
instrumento a pesquisa utilizou, qual o nível de 
evidência científica da pesquisa, quais foram os 
principais resultados e uma síntese da conclusão 
(URSI, 2005). 

O nível de evidência foi classificado como: nível 
I- a partir de estudos cujo o resultado seja metanálise 
de estudos clínicos monitorados e com randomização; 
nível II- resultados de estudos com desenho 
experimental; nível III- resultado de pesquisas que 
não foram experimentais mas se aproximaram; nível 
IV- cujo o trabalho não foi realizado de forma 
experimental, com abordagem qualitativa ou 
descritivo; nível V- com resultados de relatórios 
provenientes de estudos de caso ou relatos baseados 
em experiências; nível VI- cujo o resultado seja 
relacionado a opiniões de especialistas de acordo com 
a legislação ou normas (STETLER et al., 1998). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A amostra desta RI resultou em quatro artigos na 
LILACS, a partir destes textos foi realizado uma 
Hand Search adicionando mais um trabalho que se 
encaixou nos critérios de inclusão. Na base de dados 
SCIELO apenas um se encaixou no propósito da 

revisão, totalizando em 6 artigos para análise final. 
Em números percentuais 66,6% dos artigos estavam 
na LILACS e 16,6% dos artigos pela Hand Search e 
16,6% dos artigos estava no SCIELO totalizando em 
7 artigos para análise final.  

 
Figura 1. Fluxograma de buscas realizadas na 

seleção dos artigos, posteriormente, realizou-se uma 
busca intensiva manual (hand search) visando 
ampliar gama de textos encontrados. 

 

 
Organização: Tarley Santos Oliveira, (2017) 
 

No ano de 2011 tiveram 57,1% de publicações, 
em 2010 teve 14,2 e em 2008 14,2%.  É 100 % dos 
artigos apresentaram nível de evidencia IV que são 
evidencias baseadas em opiniões de especialistas ou 
com base em normas ou legislação. Todos os artigos 
foram estudos desenvolvidos com idosos na língua 
portuguesa. 

A sexualidade não desaparece com o 
envelhecimento, pelo contrário, é um momento em 
que se torna diferente. Os idosos necessitam se 
adaptar aos prazeres possíveis nesse corpo e alma 
(COELHO et al., 2010). É de extrema importância 
que a enfermagem venha melhorar o cotidiano das 
pessoas da terceira idade e que contribua da melhor 
forma possível (MORAES et al., 2011).  

Araújo e Monteiro (2011) identificaram que além 
dos idosos possuírem uma vida sexual ainda ativa, 
eles não possuem conhecimento sobre métodos de 
prevenção além disso foi identificado que muitos 
profissionais ignoram esta temática, assim, se 
desenvolveu uma problemática neste grupo de 
indivíduos deixando-os vulneráveis e propícios a 
contrair IST’s e AIDS (MASCHI et al., 2011). 

Em um outro grupo de idosos foi identificado que 
os mesmos sabiam sobre os riscos de IST’s e como 
preveni-las, mas haviam receio em fazê-lo por 
acreditar em mitos sobre o processo de contágio e 
infecção. Neste grupo destacou o fato de que nenhum 
indivíduo relatou ter recebido orientações em relação 
ao tema de algum profissional da saúde (LAROQUE 
et al., 2011). 

Lazarotto (2008) também identificou essa 
escassez de conhecimento acerca do processo das 
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infecções. Além disso ressalta a importância de 
manter dados epidemiológicos a respeito do 
conhecimento do idoso quanto a temática e indica a 
utilização da QHIV3I em todas as áreas do Brasil. 

Torna-se, dessa forma, importante o 
desenvolvimento de programas da saúde pública que 
aborde a temática com idosos que ainda tem vida 
sexual ativa e deve ser feita com apoio de material 
audiovisual (MASCHI et al., 2011). Além disso é 
importante visar não apenas instruir a população mas 
também os profissionais de saúde, capacitando-os 
para que possa haver uma troca de informações com 
a sociedade de forma eficiente (ARAUJO; 
MONTEIRO, 2011). 

 
4. CONCLUSÃO 

 
Esta RI alcançou o objetivo proposto, sendo ele a 

sistematização do conhecimento produzido sobre a 
sexualidade na velhice, podendo observar a carência 
e necessidade de atenção de profissionais da saúde 
nessa área. 

Ao fim do estudo considerando o número de 
orientações metodológicas que foram encontrados 
nos últimos dez anos, percebe a importância de 
prevenção e educação em saúde em relação a Aids e 
IST’s. Sendo de extrema importância que novos 
trabalhos sejam realizados pelas equipes de saúde, 
adjacente com a criação de metodologias áudio 
visuais para essa população, que facilite seu 
entendimento. 

 

REFERENCIA  

ARAÚJO, O. L. C.; MONTEIRO, S. C. A. Qual a 
perspectiva da pessoa idosa em relação ao 
HIV/AIDS?, Revista Kairós, 2011. Disponível em 
:< 
http://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view
/9914>. Acesso em: 11 mai. 2016. 

COELHO, P. N. D.; DAHER, V. D.; SANTANA, F. 
R.; SANTO E. Percepção de mulheres idosas sobre 
sexualidade: Implicações de gênero e no cuidado de 
enfermagem, Revista RENE, Fortaleza, 2010. 
Disponível em:< 
http://www.revistarene.ufc.br/vol11n4_pdf/a18v11n
4.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2016. 

LAROQUE, F. M.; ALFFELDT, B. A.; CARDOSO, 
H. D.; SOUZA, L. G.; SANTANA, G. M. 
Sexualidade do idoso: comportamento para a 
prevenção de DST/AIDS, Revista Gaúcha de 
enfermagem, Rio grande do sul, 2011. Disponível 
em:< 
http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v32n4/v32n4a19.pdf 
>. Acesso em: 11 mai. 2016. 

LAZAROTTO, R. A.; KRAMER, S. A.; 
HADRICH, M.; TONIN, M.; CAPUTO, P.; SPRIZ, 
E. O conhecimento de HIV/aids na terceira idade: 
estudo epidemiológico no Vale dos Sinos, Revista 
ciência e saúde, Rio Grande do Sul, 2008. 
Disponível em:< 
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v13n6/a18v13n6.pd
f>. Acesso em: 11 mai. 2016. 

MASCHI, M. B. M.; BALDINO, P. A.; SOUZA, R. 
F. P.; KALINKE, P. L. Sexualidade na terceira 
idade: medidas de prevenção para doenças 
sexualmente transmissíveis e AIDS, Revista 
Gaúcha, Rio Grande do sul, 2011. Disponível em:< 
http://www.seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermag
em/article/view/18605/0>. Acesso em: 11 mai. 2016. 

MENDES, K. D. A.; SILVEIRA, R. C. R. P.; 
GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: Método de 
pesquisa para a incorporação de evidências na saúde 
e na enfermagem. Texto Contexto Enfermagem, 
Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, dez. 2008. 
Disponível em:< 
http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n4/18.pdf>. Acesso: 
06 ago. 2017. 
 
MORAES, M. K.; VASCONSELOS, P. D.; SILVA, 
R. S. A.; SILVA, C. C. R.; SANTIAGO, M. M. L.; 
FREITAS, L. S. A. C. Companheirismo e 
sexualidade de casais na melhor idade: cuidando do 
casal idoso, Revista de Geriatria e gerontologia, 
Rio de Janeiro, 2011. Disponível em:< 
http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v14n4/a18v14n4>. 
Acesso em: 11 mai. 2016. 

STETLER, C. B.; MORSI, D.; RUCKI, S.; 
BROUGHTON, S.; CORRIGAN, B.; 
FITZGERALD, J. et al. Utilization-focused 
integrative reviews in a nursing service. Applied 
Nursing Research, Florianopolis, v. 11, n. 4; p. 
195-206, dez. 1998. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9852663>. 
Acesso em: 11 mai. 2016. 
 
URSI, E. S. Prevenção de lesões de pele no 
perioperatório: revisão integrativa da literatura. 
Ribeirão Preto (São Paulo): Universidade de São 
Paulo - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 
2005. Disponível em:< 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n1/v14n1a17.pdf>. 
Acesso em: 11 mai. 2016. 
 
RESPONSABILIDADE AUTORAL 
“O(s) autor(es) é(são) o(s) único(s) responsável(is) 
pelo conteúdo deste trabalho”

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 1060
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Resumo: Este trabalho é parte o da dissertação do Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) que
desenvolveu uma metodologia que leva, de forma interdisciplinar, ao aluno do ensino básico, conhecimentos sobre
progressões, gráfico de uma função e planilha eletrônica, além de informar e alertar os mesmos acerca de doenças
causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Usa como ferramenta principal, um aplicativo de planilha eletrônica aliada
à modelagem matemática em Dinâmica Populacional. Trabalha de forma indissociável os seguintes conteúdos:
Progressões (Matemática), Dinâmica Populacional (Matemática, Biologia, Geografia), Saúde (Biologia - doenças
causadas pelo mosquito Aedes aegypti) e Informática (planilha eletrônica). A proposta de ensino desenvolvida na
dissertação tem como público alvo alunos do 1o ano do ensino médio e parte de um sistema de equações diferenciais
que é discretizado de forma a tornar posśıvel a compreensão do modelo matemático a alunos do referido ano. Em
seguida são apresentadas algumas recomendações metodológicas com vistas a orientar o professor na aplicação da
dinâmica.

Palavras-chave: Dinâmica Populacional. Gnumeric. Modelagem Matemática.

1. INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios enfrentados pelo
professor do ensino médio é o desinteresse e
desmotivação do aluno, seja pela falta de recursos
para se desenvolver um bom trabalho e, às vezes,
falta de capacitação dos profissionais de ensino.
Em particular a Matemática tende a ser uma
disciplina com pouca aceitação no âmbito escolar,
principalmente quando se abordam conteúdos que
se baseiam em fórmulas prontas desatreladas da
realidade dos alunos.

Frente a isso, muitos professores têm se
desdobrado, tentando inovar sua prática em sala
de aula, buscando meios nos quais tenham a
atenção dos alunos para que possam desenvolver
seu trabalho e consigam atingir seus objetivos
didáticos, ou seja, a aprendizagem do aluno.

Visando uma prática efetiva, principalmente
na área de Matemática, professores ingressos
no PROFMAT (mestrado profissional em Ma-
temática), têm desenvolvido seus trabalhos de
forma a tornar o ensino de Matemática nas es-
colas públicas mais interessante, despertando a
curiosidade e o interesse dos alunos, minimizando
o desgaste das partes envolvidas no processo de
ensino-aprendizagem. Seus trabalhos são direcio-
nados ao atrelamento de conteúdo e prática, bus-
cando inicialmente, o nascimento das teorias, bem
como suas aplicações e ainda buscando a interdis-
ciplinaridade de conteúdo.

Um dos temas que tem tido destaque nas
dissertações do PROFMAT são as Sequências
numéricas, mais precisamente as Progressões
Aritméticas (PA) e Progressões Geométricas
(PG). Especificamente no ensino de progressões,
dentre as diversas dissertações apresentadas nos
trabalhos do PROFMAT nos últimos quatro
anos podem-se destacar a dissertação de Fonseca
(2013b), que apresenta uma proposta alternativa
para o ensino de progressões relacionadas a
funções. Seguindo a mesma linha, Arruda (2013)
trabalha o ensino de juros compostos, progressão
geométrica e função exponencial, e Chiconato
(2013) mostra a relação entre a despoluição de
um lago e uma progressão geométrica.

Partindo de uma motivação mais art́ıstica
Fonseca (2013a) mostra os aspectos estruturais
e históricos que relacionam a música e a ma-
temática, fazendo uma abordagem interdiscipli-
nar para a aplicação de médias, logaritmos e,
em especial, progressões, no ensino médio. Já
Ferri (2014), procura apresentar uma abordagem
mais matemática explorando a relação entre Pro-
gressões e Funções, partindo da variação e carac-
terização das funções do tipo exponencial e lo-
gaŕıtmica, e chegando às técnicas de ajuste de
curvas no uso de modelagem matemática.

O conteúdo de Progressões é abordado fre-
quentemente associado a outros conteúdos, den-
tre eles aparecem os estudos de Dinâmica de Po-
pulações. Maligeri (2013), por exemplo, apre-
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senta as equações de recorrência no ensino médio,
exemplificando-os com modelos de dinâmicas po-
pulacionais. Também Tavoni (2013) apresenta os
modelos de crescimento populacional de Malthus
e Verhulst como uma motivação para o ensino de
logaritmos e exponenciais.

Numa abordagem mais aplicada de dinâmica
de populações Marques (2013) faz a modelagem
matemática da população brasileira com sua frota
de carros, enquanto que Freitas (2015) particula-
riza para a população teresinense apenas. Não fi-
cando restrito aos modelos de Malthus e Verhulst,
nem à população de seres humanos, Mouzart
(2013) disserta sobre o modelo de Pielou para
o problema da dinâmica populacional de células
canceŕıgenas.

De maneira geral, percebe-se que há uma
grande preocupação dos profissionais da educação
básica (professores) em relação ao ensino atual de
Matemática nas escolas públicas bem como nas
escolas privadas, levando então, a uma constante
busca de meios alternativos ao processo ensino-
aprendizagem. Acima, foram apresentadas
algumas propostas de trabalho para o professor
do ensino médio, podendo ser aplicadas em sala
de aula, com intuito de levar o aluno a despertar
seu interesse, e ainda compreender o conteúdo
proposto e até mesmo, em muitos casos, poder
aplicar seu aprendizado no seu cotidiano. Essa
prática tem levado a matemática a ser abordada
de forma interdisciplinar.

1.1. A Abordagem Interdisciplinar.

Interdisciplinaridade é uma palavra que tem
sido bastante usada quando se trata de educação
e, de acordo com os PCN (Parâmetros Curricula-
res Nacionais), a interdisciplinaridade na perspec-
tiva escolar, faz uso dos conhecimentos de várias
disciplinas para resolver um problema concreto ou
compreender um determinado fenômeno sob dife-
rentes pontos de vista, ou seja, tem uma função
instrumental, visto que recorre a um saber direta-
mente útil e utilizável para responder às questões
e aos problemas sociais contemporâneos. Por ou-
tro lado, na reformulação da proposta curricu-
lar do Ensino Médio, a interdisciplinaridade deve
ser compreendida a partir de uma abordagem
relacional, em que se propõe que, por meio da
prática escolar, sejam estabelecidas interconexões
e passagens entre os conhecimentos através de
relações de complementaridade, convergência ou
divergência (PCN: MATEMÁTICA, 2016).

Quando se trata de saúde, a interdisciplina-
ridade com a matemática também pode se fazer

presente. Em particular, focaliza-se, neste tra-
balho, na Dengue, Zika e Chikungunya, que são
doenças transmitidas pela picada do mosquito
Aedes aegypti. Nesse contexto, a Matemática
pode ser uma aliada importante quando se tra-
balha com uma técnica chamada de Modelagem
Matemática por meio de Equações Diferenciais e
de Recorrência. Essa técnica permite que se faça
o estudo da dinâmica populacional do mosquito
com intuito de estabelecer uma estratégia efici-
ente de combate-lo e, consequentemente, comba-
ter as doenças que ele transmite.

Devido à grande quantidade de cálculos
que a Modelagem Matemática por fórmula de
recorrência exige, é interessante lançar mão da
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
Essa tecnologia permite ao estudante ocupar-se
mais com a modelagem matemática do que com
as operações aritméticas decorrentes do modelo.

1.2. O Uso da TIC no Ensino de Ma-
temática.

Os recursos tecnológicos se fazem presente no
cotidiano das pessoas e inevitavelmente não se
pode viver alheio a tais recursos. É muito comum
nas mais recentes gerações o uso de celulares,
computadores e tablets, recursos facilitadores
de informação e comunicação. A educação
básica vem enfrentando sérios problemas devido
principalmente a não adequação à realidade dos
alunos no que diz respeito às TIC. Visando uma
prática eficiente em sala de aula, a qual prenda
a atenção e auxilie na aprendizagem do aluno,
percebe-se que a inserção de recursos inovadores
e tecnológicos é de fundamental importância.

De acordo com Giraldo (2012), os recursos
dispońıveis nas planilhas eletrônicas como ma-
nipulação e operações com grandes quantida-
des de dados numéricos, articulação entre diver-
sas formas de representação, ferramentas lógicas
e ferramentas estat́ısticas possibilitam diversas
aplicações no ensino de Matemática.

Ao entrarem em contato com a simbologia
algébrica, os alunos do ensino básico apresen-
tam dificuldades com os diferentes significados
dos śımbolos (variáveis, incógnitas, constantes,
parâmetros) e com as regras sintáticas a que
estão sujeitas esses śımbolos. Como as plani-
lhas eletrônicas possuem um sistema simbólico
próprio, a própria experiência concreta de codi-
ficação e manipulação da simbologia nesse sis-
tema, especialmente a verificação de erros de co-
dificação indicados pelo software, pode ajudar
os alunos a entenderem os significados e regras
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sintáticas dos śımbolos.
No ensino de progressões, as planilhas

eletrônicas possibilitam a articulação de diver-
sas formas de representação, que podem ser cons-
trúıdas concretamente no software pelo próprio
aluno, em cada situação. Essas representações
podem também ser utilizadas para a resolução
numérica de equações, ou mesmo de sistemas de
equações, especialmente em situações que envol-
vam modelos aproximados, permitindo a procura
de soluções aproximadas em um determinado in-
tervalo. De forma geral as planilhas podem ser
empregadas com dados extráıdos de situações
concretas, que podem ser coletados pelos próprios
alunos. As ferramentas estat́ısticas e gráficas dis-
pońıveis nas planilhas eletrônicas possibilitam a
representação desses dados de diferentes formas
numéricas e gráficas, e a análise, comparação e in-
terpretação dessas representações, visando à for-
mulação de conclusões e hipóteses (GIRALDO,
2012).

2. O MODELO MATEMÁTICO DA
DINÂMICA POPULACIONAL DO
MOSQUITO AEDES AEGYPTI.

O ponto de partida da pesquisa é o modelo
matemático proposto por Esteva e Yang (2005),
no qual, o ciclo de vida do mosquito Aedes
aegypti é dividido em duas fases, sendo a fase
aquática (ovos, larvas e pupas) e a fase alada
(mosquitos adultos: machos, fêmeas imaturas ou
não acasaladas e as fêmeas férteis ou acasaladas).

Adota-se aqui, a seguinte notação para
formular o modelo que descreve a dinâmica
populacional do mosquito:

Na fase aquática tem-se:
A(t): tamanho da população de mosquitos na

fase aquática;
Na fase alada tem-se:
I(t): tamanho da população de mosquitos

fêmeas imaturas (não acasaladas);
F (t): tamanho da população de mosquitos

fêmeas fertilizadas (acasaladas);
M(t): tamanho da população de mosquitos

machos (macho natural);
Conforme Esteva e Yang (2005), considera-se

neste modelo as taxas de mortalidade referentes a
cada estágio do ciclo de vida do mosquito, sendo:

µA: taxa de mortalidade na fase aquática;
µI : taxa de mortalidade das fêmeas imaturas;
µF : taxa de mortalidade das fêmeas

fertilizadas;
µM : taxa de mortalidade dos machos

naturais.

A taxa de oviposição da fêmea fertilizada
é proporcional à sua população, dependendo
ainda do número de criadouros bem como da
disponibilidade de alimentos, sendo dada por

φ

(
1 − A(t)

C

)

onde: φ é a taxa de oviposição intŕınseca e C é a
capacidade do meio com relação a disponibilidade
de nutrientes, espaço etc.

Chamando-se ainda de γ a taxa per capita da
mudança de fase dos mosquitos da fase aquática
para fase alada, sendo que uma proporção r são
de fêmeas e (1 − r) são de machos.

A mudança de fase das fêmeas imaturas
para a fase fertilizada depende principalmente do
número de encontros com os machos naturais.
Assim, representa-se por β proporção de fêmeas
imaturas que se tornam férteis e acasalam com
mosquitos machos naturais.

Dessa forma, frente a essas condições, segue o
modelo matemático que descreve a dinâmica da
população do mosquito Aedes aegypti, no qual
não existe a presença de controle:





dA
dt = φ

(
1 − A(t)

C

)
F (t) − (γ + µA)A(t)

dI
dt = rγA(t) − βI(t)M(t) − µII(t)
dF
dt = βI(t)M(t) − µFF (t)
dM
dt = (1 − r)γA(t) − µMM(t)

(1)
Para análise do modelo em uma planilha

eletrônica, o mesmo deve ser escrito na forma
de tempo discreto, pois cada linha da planilha
representa um instante no tempo, e as fórmulas
que são programadas calculam o estado no
instante seguinte, a partir do instante atual, o que
leva à necessidade de discretização do sistema (1)
em uma fórmula de recorrência.

2.1. O Modelo Discretizado

Para que seja de fácil compreensão aos alu-
nos do ensino médio, o sistema de equações dife-
renciais (1) que descreve a dinâmica populacional
do mosquito da dengue é discretizado através do
método de Euler pois o mesmo não altera subs-
tancialmente o formato original do sistema. O in-
conveniente desse método é que os intervalos de
tempo a serem utilizados deverão ser muito pe-
quenos para que o sistema não se torne instável.
Assim os parâmetros do modelo devem ser esco-
lhidos de tal forma que a instabilidade numérica
não se desenvolva.

Escrevendo cada uma das derivadas em seu
formato finito, centrado no instante atual t, e
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isolando os termos no instante t+∆t, e fazendo-se
∆t = 1, chega-se a:





A(t+ ∆t) = ∆t
[
A(t) + φ

(
1 − A(t)

C

)
F (t)

− (γ + µA)A(t)]

I(t+ ∆t) = ∆t [I(t) + rγA(t)
− βI(t)M(t) − µII(t)]

F (t+ ∆t) = ∆t [F (t) + βI(t)M(t)
− µFF (t)]

M(t+ ∆t) = ∆t [M(t) + (1 − r)γA(t)
− µMM(t)]

(2)
O sistema pode ser programada em uma

planilha eletrônica, onde cada coluna corresponde
cada uma das variáveis A, I, F e M , e
cada linha representa o valor das variáveis em
um determinado instante. A relação entre o
instante atual e o instante seguinte é dado pelas
fórmulas (2). Após a dedução em sala de aula
das equações, o professor pode levar os alunos
aos computadores e explorar as simulações com
diferentes parâmetros.

A seguir são apresentadas algumas ori-
entações metodológicas.

3. AS AULAS

A abordagem pode ser feita em quatro etapas
de tal forma que o conteúdo seja apresentado de
forma gradual e haja tempo para que o estudante
absorva cada novo conceito e ferramenta.

A primeira etapa, com um tempo estimado
de 150 minutos tem como objetivo permitir ao
aluno, o aprendizado das funções básicas do
aplicativo de planilha eletrônica, principalmente,
a manipulação de fórmulas e a representação
gráfica de dados de uma planilha. Além de fazer
o aluno compreender o conceito de função e de
progressão geométrica através da simulação de
um modelo bem simples. Sugere-se o modelo de
Malthus.

Recomenda-se que o professor, em 50
minutos, trabalhe:

• O aplicativo de planilha eletrônica.

• As partes da tela do aplicativo.

• As instruções de movimentação pela plani-
lha.

• Alguns comandos básicos como inserção e
formatação de textos e dados numéricos na

planilha, inserir e copiar fórmulas, construir
gráficos.

Num momento posterior o professor poderá
(em 50 minutos):

• Apresentar o modelo de Malthus e efetuar
sua simulação usando a planilha.

• Confeccionar uma tabela fazendo um compa-
rativo com os dados reais.

• Introduzir o conceito de função por meio da
simulação do modelo de Malthus.

• Representar graficamente o modelo.

Pode-se reservar um terceiro momento (de 50
minutos) para:

• Introduzir o conceito de progressão
geométrica por meio da simulação do
modelo de Malthus.

• Buscar reconhecer uma progressão
geométrica a partir dos resultados obti-
dos da simulação do modelo.

A segunda etapa tem por objetivo, além de
trabalhar a planilha, permitir ao aluno, explorar
graficamente a evolução de uma população
através de modelos mais realistas e um pouco
mais complexos, sugerem-se os modelos de
Verhulst, Schaefer e Presa-Predador. Além de
evidenciar a importância de se inserir um fator de
retirada no modelo como proposto por Schaefer.

Nesse sentido o professor pode reservar um
momento (de 50 minutos) para:

• Mostrar o uso do modelo de Verhulst para
estimar a evolução populacional de uma
cidade, a partir dos dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica (IBGE)
e confeccionar uma tabela fazendo um
comparativo com os dados reais.

• Apresentar a equação como uma função e
representar graficamente o modelo.

Outro momento (de 50 minutos) pode-
se trabalhar um modelo com duas variáveis,
recomenda-se um modelo Presa-Predador que é
bastante intuitivo. Assim pode-se:

• Simular o modelo Presa-Predador.

• Representar graficamente o modelo.

Num terceiro momento pode-se:

• Simular o modelo Presa-Predador de Schae-
fer.
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• Representar graficamente o modelo.

A terceira etapa tem por objetivos informar
e alertar os alunos acerca das doenças causadas
pelo mosquito Aedes aegypti, dar ciência aos
mesmos de toda nomenclatura envolvida na
modelagem matemática do vetor assim como
seus significados, conhecer o ciclo de vida do
mosquito e, por fim, compreender a formulação
do modelo matemático da dinâmica populacional
desse mosquito.

Essa etapa compreende uma aula expositiva.
O professor pode convidar um palestrante da
área da biologia ou da saúde para apresentar os
detalhes do ciclo de vida do mosquito.

Finalmente, a quarta etapa tem por objetivo
fazer com que o aluno faça uso da planilha
eletrônica para simular o modelo matemático e
visualizar graficamente a dinâmica populacional.

Num primeiro momento o professor pode
desafiar os estudantes a usar os parâmetros dados
na tabela 1 e construir uma planilha que simule
a evolução das diferentes fases do mosquito, e
a partir dos dados gerados fazer os gráficos que
mostram a evolução.

Tabela 1. Valores dos parâmetros para a
simulação da dinâmica do Aedes aegypti

φ 6,353

C 3
γ 0,0941
r 0,5
β 0,927
µA 0,04
µI 0,0202
µF 0,0319
µM 0,06

∆t 0,2
fonte (KOILLER et al., 2014)

Num segundo momento, o professor pode
soliciar aos alunos que façam modificações nos
valores dos parâmetros da tabela de tal forma a
reduzir a população do mosquito. O estudante é
incentivado a experimentar diferentes estratégias
em busca da que seria a mais eficiente forma de
controle.

Como exemplo, a figura 1 mostra o gráfico que
resultou da simulação da dinâmica do mosquito
usando os dados da tabela 1. A figura 2 mostra
o mesmo gráfico, mas nesse caso aumentou-se a
taxa de mortalidade do mosquito na fase larval
fazendo-se µA = 0, 15. Esse seria o efeito que se
obteria a partir do combate aos criadouros. A
partir da simulação o estudante poderá observar

as consequências desse tipo de combate (nota-se
uma queda na quantidade de fêmeas férteis, que
são as principais transmissoras dos v́ırus).

Figura 1. Crescimento da população de
mosquitos sem combate às larvas.

Fonte (REIS, 2016)

Figura 2. Crescimento da população de
mosquitos com combate às larvas (µA = 0, 15).

Fonte (REIS, 2016)

Durante todas as atividades, a avaliação po-
derá ser pautada na participação, envolvimento,
desenvolvimento dos conteúdos apresentados du-
rante e ao final das atividades.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentado sugere uma proposta
pedagógica que, em relação ao ensino da Ma-
temática, o torne mais interessante, despertando
a curiosidade dos alunos. Usaram-se como aliadas
as TICs além de trabalhar interdisciplinarmente
o conteúdo, de tal sorte que o aluno possa desen-
volver um senso cŕıtico, ser capaz de desenvolver
racioćınio lógico bem como de abstração e, ainda,
interpretar de forma eficiente as formulações ma-
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temáticas, como por exemplo, as que aqui foram
apresentadas.
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PCN: MATEMÁTICA. MEC: Secretaria
da Educação Fundamental. Braśılia, 2016.
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Resumo: A crise econômica brasileira tem afetado diversos setores do mercado, gerando grande concorrência e 
aceleradas mudanças, exigindo das empresas, estudos de seus processos produtivos, para torná-las mais 
competitivas no mercado. Uma estratégia crescente que os principais gestores estão se atentando é a simulação 
de sistema para avaliar o comportamento do processo, e assim propor melhorias e solucionar gargalos. O setor 
alimentício também passa por grandes transformações e a utilização da simulação se torna interessante e 
indispensável. Assim, o presente trabalho, tem como foco principal um estudo de caso em uma pizzaria situada 
na cidade de Catalão - GO, no qual analisou-se o comportamento do sistema desde o pedido da pizza até no 
balcão de entrega. Desse modo, avaliou-se os tempos em cada etapa do processo de fabricação das pizzas, 
tendo como objetivo principal de estudo, a avaliação do cenário atual da pizzaria, verificando se os recursos 
disponíveis atendem com eficiência a demanda dos clientes, considerando o intervalo de horário mais crítico 
(20:00 às 23:00 horas) e nos dias de maior demanda (sexta à domingo). Na situação avaliada, observou-se que 
os recursos humanos e cada etapa do processo atendem a necessidade de forma satisfatória. 
 
Palavras-chave: Simulação. Modelagem. ProModel. Pizzaria. Produção  

__________________________________________________________________________________________ 
 
1. INTRODUÇÃO 

Devido à grande concorrência do Mercado, as 
empresas precisam otimizar os processos, os 
recursos e as técnicas para obterem vantagens 
competitivas e sendo primordial, a realização de um 
estudo para redução de custos e/ou para visualização 
de oportunidades de melhoria nas empresas 
(PELISSARI, 2007). 

Para um estudo aprofundado dos processos é 
necessário o suporte de um modelo, permitindo que 
sejam realizados testes com base no funcionamento 
real dos mesmos e que resulte num melhoramento 
do desempenho da empresa. Partindo dessa 
premissa, podem ser utilizados modelos e 
simulações que possibilitam tal abordagem e os 
resultados obtidos norteiam o processo decisório 
(SILVA et al, 2010). 

Diversas são as razões para a utilização da 
simulação, seja por um detalhamento mais profundo 
do sistema, possibilitando uma microanálise, ou por 
uso de animações, aproximando visualmente o 
modelo de simulação com o cenário real (FREITAS 
FILHO, 2008). Antes, a análise do comportamento 
do sistema era feito diante de estudos tradicionais, 
com processos simplificados, o uso de feeling e 
pouco recurso tecnológico e computacional. 

Um estudo que faz o uso da simulação pode ser 
viável economicamente, por proporcionar situações 
com maquinários ainda não adquiridos pelas 
companhias, com layouts simplificados, cenários 

otimistas e pessimistas, cenários críticos, afim de 
visualizarem melhorias, como também prever e 
controlar eventuais falhas e paradas.  

Diante do exposto, o presente trabalho aborda 
um modelo de simulação computacional, com o 
objetivo de analisar via simulação computacional, o 
processo de fabricação da pizzaria localizada na 
Cidade de Catalão, estado de Goiás. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Nesta seção, apresenta-se o referencial teórico 
sobre simulação computacional e o ramo alimentício 
com foco no mercado de pizzas. 

 
2.1. Simulação Computacional 

Prado (2010) define a Modelagem de Sistemas 
como um estudo com o objetivo de otimizar 
sistemas e processos, sendo eles de caráter produtivo 
ou não. Neste cenário tem-se a simulação, 
abrangendo detalhes aprofundados sobre o processo 
a fim de analisar o comportamento de cada parte do 
processo (FREITAS FILHO, 2008). 

Para Law e Kelton (2000) e Harrell et al. (2012), 
a simulação é a imitação de um sistema real, 
utilizando um modelo computacional com o objetivo 
de avaliar e melhorar a performance do sistema. Já 
para McHaney (2009), simulação são suposições que 
são desenvolvidas e moldadas a um modelo através 
de relações lógicas, estatísticas ou matemáticas. 
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Prado (2009), define a simulação em engenharia 
como a técnica de solução de um problema pela 
análise de um modelo que descreve o 
comportamento do sistema usando um computador 
digital.  

A Simulação de Sistemas consiste em uma 
técnica que representa o comportamento de um 
cenário real ou não real, baseado em dados 
fundamentais de entrada e que obedecem aos 
princípios estabelecidos. Por mais que sejam 
utilizados cálculos e lógicas matemáticas, a 
simulação não é um modelo matemático, por não 
existir uma expressão que seja capaz de fornecer 
resultados comportamentais dos cenários analisados, 
sendo assim, também não é uma ferramenta de 
otimização, já que a mesma não proporciona aos 
analistas uma solução ótima (CHWIF; MEDINA, 
2015, p. 1-2). 

Conforme defendido por Law e Kelton (2000), o 
presente trabalho apresenta as etapas do processo de 
simulação da seguinte forma:  

1. Formulação do Problema e Planejamento do 
Estudo: estabelecem-se nesta etapa, se o problema, 
os objetivos, o tempo requerido para conclusão do 
projeto, seleção do grupo, hipóteses a serem 
consideradas, estão bem definidos; 

2. Definição do modelo e coleta de dados: o 
modelo conceitual é elaborado através de 
observações e os dados necessários são coletados; 

3. Validação: o modelo conceitual é analisado e 
verificado se todos os requisitos foram atendidos; 

4. Construção do Programa computacional e 
verificação: o modelo é implementado no 
computador, através de linguagem própria para 
softwares de simulação; 

5. Execução das rodadas piloto: a validação do 
modelo feita através de execuções piloto com os 
mesmos parâmetros;  

6. Validação: repete-se a etapa 3 e valida o 
modelo por meio da comparação com o sistema real; 

7. Projeto dos experimentos: verificações dos 
parâmetros da simulação; 

8. Executar rodadas piloto: realizadas inúmeras 
simulações e execuções para que os resultados e 
medidas de desempenho sejam aplicados na análise 
dos resultados; 

9. Análise dos dados de saída: o modelo irá 
gerar dados de saída resultantes da simulação, e 
estes serão analisados, assim como o desempenho 
geral do sistema através de intervalos de confiança.  

 
2.2. Comércio Alimentício de Pizzas no Brasil 

A previsão de vendas para o ano de 2017, no 
ramo alimentício tem tendência de crescimento no 
mercado, independentemente da crise econômica 
(REVISTA PEGN, 2016). Dessa forma, o mercado 
de pizzas segue aquecido, por ser considerado 

uma refeição que possui um m e l h o r  custo 
benefício.  

De acordo com APUESP (Associação Pizzarias 
Unidas do Estado de São Paulo), o Brasil é o 2º 
colocado no ranking mundial do consumo de pizzas, 
perdendo apenas para os norte-americanos. De 
acordo, com o Jornal Brasil (2016), há um consumo 
diário de 1 milhão de pizzas no país, onde 
empregam cerca de 360 mil trabalhadores e geram 
um faturamento próximo a R$ 22 bilhões ao ano. 

O presente trabalho foi realizado em uma 
pizzaria X, localizada na cidade de Catalão – Goiás, 
que está no mercado há mais de dez anos. 
Conceituada regionalmente, possui atualmente um 
quadro de funcionários composto por sete 
empregados regulamentados perante a lei (carteira 
assinada), sendo quatros pizzaiolos, um atendente de 
pedidos, dois garçons e mais dois auxiliares, 
freelancers, que ajudam nos finais de semana, onde 
a demanda tende a ser mais alta. 

Dessa forma, o objetivo do trabalho é explorar a 
técnica de simulação de sistemas na análise de 
operações e processos, modelando o sistema real de 
uma pizzaria X e efetuando análises para obter 
informações sobre cada um dos recursos, a 
utilização destes e o tempo total da entidade no 
sistema, verificando assim se o novo cenário 
adotado pela empresa corresponde as expectativas 
durante o horário de pico, nos principais dias da 
semana. 
 
3. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho, foi utilizada a 
abordagem quantitativa. Esse tipo de abordagem é 
determinado pelo uso de dados coletados da 
empresa, e por se tratar de técnicas estatísticas com 
o intuito de evadir qualquer tipo de mudança na 
análise dos dados (DIEHL, 2004). Sendo assim, 
neste estudo, empregou-se esta abordagem devido à 
necessidade de utilizar métodos e técnicas 
estatísticas (moda, mediana, média, porcentagem, 
desvio-padrão, coeficiente de correlação, dentre 
outros). 

E ao que tange ao desenvolvimento da pesquisa, 
é preciso realizar análise dos dados para verificações 
das hipóteses e o ordenamento da correlação entre as 
variáveis para certificarem os resultados, 
impossibilitando qualquer tipo de divergência ao 
longo do processo da interpretação da problemática 
(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

O estudo em questão é de caráter experimental. 
Este tipo de pesquisa, segundo Gil (2008), tem como 
objetivo definir o objeto de estudo, selecionar as 
variáveis que influenciam o progresso do trabalho, 
determinar os métodos de controle e de análise dos 
efeitos que estas variáveis causam no objeto. 
Partindo do pressuposto, estima-se que a partir do 
desenvolvimento de cada variável que influencia o 
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processo em estudo, é viável planejar soluções de 
melhorias.  

Utilizou-se o ProModel® (Production 
Modeler), software desenvolvido pela ProModel 
Corporation, na versão student. Ele é utilizado na 
modelagem tanto de sistemas de manufatura e 
serviços quanto para processos de negócio, sendo 
um excelente suporte para decisões, auxiliando a 
planejar e elaborar melhorias em diversas áreas da 
indústria (HARREL; GHOSH; BOWDEN, 2010, 
p.365-369). 

Conforme exposto por Harrel; Ghosh; Bowden 
(2010), o ProModel é uma poderosa ferramenta para 
testar e avaliar layouts alternativos, ideias e 
mapeamento de processos antes de uma 
implementação, a utilização de recursos, da 
capacidade produtiva, dos níveis de estoques e 
gargalos, além de outras medidas de desempenho 
que são usadas para avaliar o sistema produtivo. 

 
4. MODELAGEM DO PROBLEMA 

Para o desenvolvimento e conclusão do presente 
trabalho foi realizado um estudo do local, tendo 
como início do projeto as visitas técnicas, para a 
compreensão de todos os processos envolvidos na 
linha de produção da pizzaria. Sendo assim, foi 
acompanhado todo o processo, desde a chegada do 
cliente/ pedido até o produto final. 

A representação dos processos pode ser 
visualizada por uma melhor forma com o uso de 
ferramentas voltadas para a modelagem de 
problemas, como por exemplo os fluxogramas. 

Segundo Barnes (1997), fluxograma é uma 
representação do processo produtivo, apresentando 
as tarefas que são realizadas em cada setor produtivo 
até a obtenção do produto final, tendo como objetivo 
principal auxiliar a análise e compreensão das 
atividades em prol de aplicação de melhorias. 
Paladini et al (2012) complementam, que a 
representação do fluxo do processo permite uma 
visão global de todo o processo, como também 
auxilia na visualização de determinados problemas 
que podem ocorrer no meio do processo, como: 
congestionamento de pessoas e maquinários, 
atividades que são realizadas em paralelos que 
poderiam ser agrupadas; facilitando desta forma, a 
implementação da otimização do processo. 

No ano de 1947, a American Society of 
Mechanical Engineers (ASME) modificou os 
símbolos dotados por Gilbreth na elabolaração do 
diagrama de processo e apresentou os cincos 
símbolos padrões utilizados para a representação do 
processo produtivo (BARNES, 1997). Estes 
símbolos são utilizados até os dias atuais e estão 
dispostos na Tab. 1, com os respectivos significados. 
 
Tabela 1. Simbologia do gráfico de fluxo de 
processos utilizados para processos industriais 

Símbolo DESCRIÇÃO 

 
Operação: Ocorre quando se 
modifica um objeto em qualquer 
de suas características físicas ou 
químicas 

 
Transporte: Ocorre quando um 
objeto ou matéria prima é 
transferido de um lugar para o 
outro. 

 

Espera ou demora: Ocorre quando 
um objeto ou matéria prima 
permanece aguardando 
processamento ou 
encaminhamento. 

 

Inspeção: Ocorre quando um 
objeto ou matéria-prima é 
examinado para sua identificação, 
quantidade ou condição de 
qualidade. 

 
Armazenagem: Ocorre quando um 
objeto ou matéria-prima é mantido 
em área protegida específica na 
forma de estoque. 

Fonte: Adaptado de Peinado e Graeml, (2007). 
 
Considerando os símbolos apresentados na 

Tab.1, é apresentado na Fig. 1 o fluxograma dos 
processos modelados da empresa em questão. 
 
Figura 1. Fluxograma do processo da pizzaria 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.1. Coleta de Dados 
Os dados utilizados no presente trabalho foram 

fornecidos pelos empreendedores da pizzaria. Estes 
dados são coletados diariamente pelos donos do 
estabelecimento e são inseridos no sistema de 
gerenciamento para controle diário e planejamento 
do processo produtivo. 

Os dados coletados foram obtidos, considerando 
todo o processo, tendo como início a chegada do 
pedido até a saída do produto final. Foram coletadas 
as amostras referentes ao período de trinta dias, 
considerando o principal horário de pico da empresa, 
ou seja, das 20hs até as 23hs, nos dias semanais de 
sexta, sábado e domingo. 

Os pedidos são realizados no caixa, no qual o 
tempo que o atendente utiliza para anotar o pedido 
segue uma distribuição triangular, com a duração 
mínima de 0,2 minuto, moda de 0,4 e tempo máximo 
de 1 minuto. 

Os pedidos realizados ficam esperando no 
balcão de espera, para serem retirados pelos 
pizzaiolos. Esta espera possui uma distribuição 
triangular, tendo o tempo mínimo de espera de 0,8 
minuto, moda de 1 minuto e no máximo 2 minutos.  

Os pedidos retirados do balcão de espera são 
direcionados pelos pizzaiolos para o balcão de 
preparo, local onde se inicia o processo da 
montagem da pizza solicitada pelo cliente. O 
preparo da pizza segue uma distribuição triangular: 
tendo como tempo mínimo de preparo 1,5 minutos, a 
moda de 3 minutos e máximo de 5,33 minutos para o 
preparo, dependendo do sabor e tamanho da pizza. 

Finalizada a montagem da pizza, os pizzaiolos 
transportam as pizzas recheadas para o balcão de 
espera do forno, as quais ficam aguardando para 
serem assadas. A espera das pizzas no balcão de 
espera do forno seque uma distribuição triangular, 
tendo o tempo mínimo de espera de 0,22 minuto, 
moda 0,32 minuto e tempo máximo de 0,42 minuto, 
influenciada pela capacidade do forno, de suportar 
até 12 pizzas assadas simultaneamente. 

As pizzas gastam 6.6 minutos para serem 
assadas. Depois de assadas, os pizzaiolos as retiram 
e colocam no balcão de entrega, tendo essa etapa do 
processo uma distribuição uniforme de mínimo de 
0,51 minuto e máximo de 1,1 minutos. Totalizando 
todo o processo, desde a chegada do cliente, o 
pedido da pizza até a entrega da mesma, são gastos 
em média 17,65 minutos. 

 
4.2. Elaboração do Programa Computacional 

O primeiro passo realizado no software 
ProModel® foi a disposição das informações gerais 
coletas no estabelecimento, onde determinou-se que 
as unidades de tempo e distância padrão seriam 
minutos e metros. 

O layout da empresa é apresentado na Fig. 2, 
com a modelagem já inserido no software de 
simulação. 

Como apresentado na Fig. 2, existem 6 locais, 
tendo como início o Caixa onde são recebidos os 
pedidos; posteriormente enviados até a mesa de 
Espera de Pedidos. Cada pizzaiolo adquire um 
pedido e inicia-se a preparação da pizza no Balcão 
de Preparo. Após o preparo da pizza, ela é 
encaminhada para o Balcão de Espera do Forno e, se 
a capacidade do forno não estiver completa, então a 
pizza é enviada ao Forno.  

Após a pizza ser assada, a mesma é 
encaminhada até o Balcão de Entrega do produto 
final, que representa a saída das pizzas. Todos os 
locais possuem capacidade múltipla, ou seja, várias 
pizzas podem serem preparadas juntas, o que é 
justificado pelo fato de que há quatros pizzaiolos 
preparando as pizzas. A regra FIFO (First in First 
out) indica que a seleção de entidade na entrada de 
cada local é feita dando prioridade para a mais 
antiga. 
 
Figura 2. Layout do sistema produtivo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Ao concluir a primeira parte do programa, a 

declaração dos locais; é então necessária a 
declaração da entidade “pedidos”, que representa o 
sabor e o tamanho desejado pelo cliente. A entidade 
“pizza”, que representa massa pré-assada, recheada e 
a pizza assada também é declarada.  

O próximo passo é construir as chegadas. Neste 
estudo a única chegada cadastrada foi “pedidos”, 
sendo que a primeira chegada ocorre no tempo 
inicial da simulação. 

Após o tratamento dos dados, verificou-se que a 
chegada dos pedidos de pizza segue uma 
distribuição triangular referente a quantidade, com o 
valor mínimo de 1 pizza, a moda de 3 pizzas e no 
máximo 4 pizzas. É ilimitada a ocorrência das 
chegadas, com uma frequência que segue uma 
distribuição triangular com mínimo de 2 minutos, 
moda de 4 minutos e no máximo 6 minutos. 

O próximo passo, após definida a chegada da 
entidade no processo é declarar os recursos 
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utilizados para o desenvolvimento de todo o 
processo, sendo estes o atendente e os pizzaiolos.  

Considerando que os pizzaiolos preparam e 
transportam as pizzas de uma estação para outra, os 
mesmos são considerados como recursos dinâmicos, 
pois se movimentam no sistema de uma estação a 
outra, e consequentemente são criadas as redes e 
caminhos entre cada estação. O recurso caixa, 
também é considerado como um recurso dinâmico, 
pois o mesmo é responsável por receber os pedidos e 
encaminha-los até o Balcão de Espera de Pedidos. 

 
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS E 

DISCUSSÕES 
Com base no cenário real, destaca-se os 

relatórios apresentados pela extensão Output Viewer 
4.0 a fim de diagnosticar o processo em questão e 
apontar possíveis mudanças para melhorar o 
andamento e o bom êxito do processo. 

A fim de validar a simulação, foram seguidos 
passos chaves que possibilitaram a coerência da 
proposta de modelagem com a realidade do 
processo. Em primeiro lugar, foram realizadas 
execuções piloto no software que possibilitaram 
detectar erros e discrepâncias tanto nos dados 
coletados como no processo de simulação, 
evidenciando maior veracidade ao modelo. Em 
seguida, verificou-se a coerência dos valores 
elencados no software e a forma como foram 
dispostos, observando o quão próximo à realidade se 
encontrava o modelo. 

A análise de resultados foi realizada com base 
na sequência de relatórios apresentados pelo 
software. Observando os relatórios emitidos, pode-se 
perceber a quantidade de saídas e relacioná-las ao 
tempo de produção médio. Conforme a Tab. 2, 
observa-se a divisão entre a quantidade de pizzas 
que saíram do processo no tempo estudado, e o 
tempo médio de distribuição conforme a produção 
naquele dia, após efetuadas as 100 replicações. 
 

Tabela 2. Relação de saídas e tempos  

Nome Total 
de 
Saídas 

Tempo Médio 
no Sistema 
(Min) 

Tempo Médio 
em Operação 
(Min) 

Pizza 93 17,65 12,70 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A Tab. 2, relata a produção realizada durante 

cerca de 3 horas, cujo o período equivale ao tempo 
de maior fluxo de pedidos na pizzaria, o período das 
20h às 23hs, nos dias de sextas-feiras, sábados e 
domingos. Com a simulação obteve-se uma 
produção de 93 pizzas, sendo produzidas em média à 
17,65 minutos, tempo este que se refere ao momento 

em que o pedido é feito no balcão de pedidos até a 
pizza ser retirada para ser entregue ao cliente. O 
tempo médio em operação foi de 12,70 minutos, 
remetendo ao tempo médio de lógica de movimento, 
abordando cerca de 4,95 minutos, isto é, o tempo 
médio em que a entidade se moveu entre um 
processo e outro. Esse tempo é considerado o tempo 
em que a entidade espera para ser processada e os 
tempos de movimentação dos funcionários 
(pizzaiolos e atendente). 

No que tange aos resultados do recurso, a Fig. 3, 
elucida o comportamento dos cinco recursos que a 
empresa disponibiliza para realizar o processo. 

 
Figura 3. Porcentagem de estado dos recursos 

 
Fonte: Promodel®. 

 
Nota-se que a empresa dispõe de boa 

distribuição de funcionários a fim de atingir os 
objetivos do processo, que em suma, não se percebe 
a ociosidade em grande escala dos funcionários, em 
torno de 23%; o que em caso de aumento da 
demanda, ambos os pizzaiolos conseguiriam atender 
os pedidos diminuindo a sua ociosidade. A média do 
tempo ocupado pelos quatros pizzaiolos é de 
59,67%, representando por Pizzaiolo. O Pizzaiolo 1 
tem 62,01% do tempo ocupado, o Pizzaiolo 2 com 
58,81%, o Pizzaiolo 3 com 64,06% e por fim, o 
Pizzaiolo 4 com cerca de 53,79% do tempo ocupado. 

Essa abordagem abrange também a 
movimentação do funcionário em transportar a 
entidade pizza entre os locais, como por exemplo, do 
balcão de preparo até o balcão de espera para o 
forno. 

No que diz respeito ao tempo de utilização em 
cada processo, o que aborda suas capacidades, a Fig. 
4, possibilita a verificação dos resultados nesse 
cenário.  

A maioria dos processos são bem servidos 
diante da demanda de produção que deve ser 
atendida e que, em suma, estão parcialmente 
ocupados.  

O balcão de preparo traz uma média de 87,47% 
de ocupação, essa elevada porcentagem é limitada a 
quantidade de pizzaiolos disponíveis, de forma que 
sempre há um ou mais pizzaiolos preparando as 
pizzas. Vale observar que em apenas 7% do tempo, 
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o balcão do preparo ficou completamente ocupado, 
ou seja, todos os quatros pizzaiolos se encontravam 
no balcão. 

A empresa, recentemente investiu no aumento 
da capacidade do forno, em que nesse cenário são de 
doze pizzas sendo assadas simultaneamente. Embora 
o forno esteja 96,55% ocupado, o mesmo não 
apresenta uma porcentagem em que esteja 
completamente cheio, ou seja, em 96,55% do tempo 
havia entre uma e onze pizzas no forno, não 
chegando o mesmo a ficar completamente cheio com 
as doze pizzas. 

 
Figura 4. Porcentagem de utilização dos processos 

 
Fonte: Promodel®. 

 
6. CONCLUSÕES 

Por meio dos resultados obtidos nos relatórios 
gerados pelo software ProModel®, pode-se concluir 
que o sistema com os quatros pizzaiolos consegue 
atender de forma satisfatória e eficiente toda a 
demanda. Conclui-se também, que caso haja um 
aumento da demanda dos pedidos de pizzas, os 
recursos (atendente e pizzaiolos) conseguirá atender 
todas as etapas do processo com eficiência, isso 
implicaria na diminuição do tempo ocioso destes. 

Em relação aos processos, ao analisar o processo 
Forno pode-se notar que o mesmo realiza o 
procedimento de forma suficiente, atendendo todos 
os pedidos com eficiência nos horários de maior 
movimentação da pizzaria (20h às 23hs) dos dias de 
maior demanda (sextas-feiras à domingo). 

Partindo desse pressuposto, pôde-se aferir que 
foi alcançado o objetivo inicial proposto, de 
explorar a técnica de simulação de sistemas na 
análise de operações e processos em uma pizzaria, 
abordando a análise das informações dos recursos; 
a utilização destes e o tempo total da entidade no 
sistema; a verificação do novo cenário adotado pela 
empresa; correspondem as expectativas durante o 
horário de pico, nos principais dias da semana. 

Destaca-se ainda com o presente estudo, a 
importância da utilização da modelagem 
computacional, para auxiliar na tomada de decisão, 
de uma forma mais confiável. Vale ressaltar, que 
durante a busca bibliográfica de trabalhos científicos 
interdisciplinares de mesmo cunho, teve-se 

dificuldades em encontrar aplicações diretamente 
relacionadas à simulação de operações em 
ambientes produtivos do ramo alimentício. Desta 
forma, do ponto de vista acadêmico, o presente 
trabalho reforça a importância no desenvolvimento 
de pesquisas no mesmo campo de aplicação, 
aproximando a comunidade acadêmica com a 
sociedade que se está inserida. No ramo 
empresarial, destaca-se a contribuição tanto para a 
empresa em estudo quanto para outras empresas 
que tenham interesse em utilizar a técnica de 
simulação no ambiente de produção. 

Como sugestões futuras, sugere-se que novos 
cenários sejam estudados e analisados a fim de 
identificar qual a demanda máxima suportada nesta 
configuração de recurso pessoal e físico, e quais os 
principais recursos críticos. 
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Resumo: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, é o principal órgão coletor de informações 

econômicas, sociais e demográficas, é o coordenador do sistema estatístico nacional, responde, através da 

Coordenação de Índices de Preços- COINP, pelo Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor- SNIPC, 

em que os principais produtos são o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, e o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. O objetivo desse trabalho é levantar dados sobre INPC e IPCA, fazer 

uma análise de ambos na atual conjuntura. O acumulado em 12 meses do INPC chegou a 11,3% em 2016 e em 

2017, no mês de março, o índice chegou a 4,7%, portanto apenas 12,9% dos acordos salariais foram inferiores a 

inflação. É importante ressaltar que o IPCA é utilizado para medir o índice de inflação oficial existente no país. 

Nota-se uma queda sistemática do IPCA a partir de setembro de 2016.Este fato pode ser explicado pela 

desaceleração da atividade econômica. No acumulado, nos últimos seis meses, o índice ficou abaixo dos 5%. 

 

Palavras-chave: Economia. Consumidor. Índices. Impactos. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O IBGE realiza desde 1979, coletas de dados 

através de pesquisas diretas com a população, com o 

intuito de apresentar os índices de preços ao 

consumidor por meio do Sistema Nacional de 

Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC. 

São produzidos, a partir do SNIPC, o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 

IPCA com período de coleta que se aproxima ao do 

mês civil. 

Questiona-se o que são os Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC e o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e como 

esses resultados impactam diretamente no consumo 

da sociedade. 

Para atender as questões colocadas, o objetivo 

desse trabalho é levantar dados sobre INPC e IPCA, 

fazer uma análise de ambos na atual conjuntura. 

 

2. FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA 

 

2.1 Sistema Nacional De Índices de Preços ao 

Consumidor – SNIPC 

 

Os índices de preços ao consumidor até o ano de 

1978 eram calculados pelo Ministério do Trabalho, a 

partir da data tal, a responsabilidade foi transferida 

para o IBGE (ECONOMIABR,2017). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- 

IBGE, é o principal órgão coletor de informações 

econômicas, sociais e demográficas, é o coordenador 

do sistema estatístico nacional, responde, através da 

Coordenação de Índices de Preços- COINP, pelo 

Sistema Nacional de Índices de Preços ao 

Consumidor- SNIPC, em que os principais produtos 

são o Índice Nacional de Preços ao Consumidor- 

INPC, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA. (IBGE, 2006) 

Para que os índices tenham um nível máximo de 

qualidade, os dados são coletados com a maior 

precisão possível. Para isso, o IBGE conta com o 

esforço conjunto de um grupo de técnicos de campo, 

técnicos de escritório e informantes. Este grande 

grupo é representado pelas famílias, que fornecem 

informações para o levantamento dos produtos que 

vão em sua cesta, e que prestam informações 

mensais sobre os aluguéis. Os estabelecimentos, os 

varejistas, as escolas, e hospitais, entre outros, 

também disponibilizam informações sobre os preços 
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dos produtos consumidos em um período 

mensal.(IBGE,2006) 

Além desses colaboradores estão também os 

grupos técnicos especializados em processamento de 

dados, ou seja, é um trabalho realizado com 

competência e responsabilidade, em razão da 

apresentação dos índices calculados com precisão 

que serão disponibilizados à população e que 

apontam o rumo da situação econômica do país.  

Os dados por sua vez, são calculados através da 

média geométrica onde se calcula a variação de 

preços de cada subitem, que se constitui na menor 

agregação do índice que possui ponderação 

explícita. A partir daí é aplicada a fórmula de 

Laspeyres, obtendo-se todos os demais níveis de 

agregação da estrutura item, subgrupo, grupo e, por 

fim, o índice geral da região. 

(ECONOMIABR,2017) 

O sistema abrange as regiões metropolitanas do 

Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, 

Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e 

Curitiba, além do Distrito Federal e do município de 

Goiânia. É a partir da agregação dos índices 

regionais referentes a uma mesma faixa de renda que 

se obtém o índice nacional, são produzidos através 

desses resultados o IPCA e o INPC (IBGE,2017).  

 

2.1.1 Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC 

 

O objetivo do INPC é calcular os seus índices 

abrangendo as famílias, população-objetivo, com 

rendimentos mensais estabelecidos entre 1 (um) e 5 

(cinco) salários-mínimos (aproximadamente 50% 

das famílias brasileiras), essas quantidades de 

salários-mínimos foram modificadas no ano de 

2011, haja vista que os anos que antecederam a este 

eram considerados o valor entre 1 a 6 salários 

mínimos, essa mudança ocorreu em função da 

elevação real da renda do brasileiro evitando, assim, 

o desequilíbrio da faixa salarial, cujo chefe é 

assalariado em sua ocupação principal e residente 

nas áreas urbanas das regiões 

(PORTALBRASIL,2017a). 

Ao estabelecer a população-objeto é necessário 

estabelecer a sua cesta padrão. Para isso é realizada 

a Pesquisa de Orçamentos Familiares- POF. A mais 

recente foi realizada no período de julho de 2011 a 

junho de 2012, no qual seu principal objetivo foi 

redefinir para cada área analisada os produtos que 

compõem as cestas originais das regiões 

pesquisadas, realizado através da pesquisa de Estudo 

Nacional de Despesas Familiares- ENDEF (1974-

1975). 

Para calcular então o valor da cesta padrão, é 

necessário relacionar as quantidades de bens e 

serviços adquiridos, durante o período estipulado 

pelo IBGE, entre os dias 1º e 30 de cada mês, visto 

que trabalhar com quantidade envolve muitas 

variáveis problemáticas, devido a forma em que a 

POF é realizada, é comum trabalhar com o valor 

gasto pela população-objetivo em cada produto 

consumido, uma vez que estes valores são 

estabelecidos, obtém-se um elemento equivalente à 

cesta padrão, o chamado Sistema de pesos, ou seja, 

esse sistema é composto através do cruzamento de 

dois parâmetros: a pesquisa de preços nas onze 

regiões de maior produção econômica, cruzada com 

a POF (PORTALBRASIL,2017a). 

A cada cinco anos uma POF é realizada pelo 

IBGE em todo o território brasileiro afim de servir 

como novos anos-base que permite atualizar os 

pesos (participação relativa do valor da despesa de 

um item consumido em relação à despesa total) dos 

produtos e serviços nos orçamentos familiares 

(PORTALBRASIL,2017a). 

Segue abaixo a Figura 1, no qual se destaca o 

peso do INPC/IBGE 2011-2012: 

 

 
Figura 1. Peso dos Grupos de Produtos e Serviços- 

INPC/IBGE-(2011/2012) 

 
FONTE: IBGE e Base de Dados do Portal     

Brasil,2013. 

 

Para o cálculo do INPC são considerados os 

grupos de produtos e serviços: alimentação e 

bebidas; artigos de residência; comunicação; 

despesas pessoais; educação; habitação; saúde e 

cuidados pessoais; transportes e vestuário. Os 

mesmos são subdivididos em outros itens. 

O INPC é utilizado para os reajustes salariais, 

com o intuito de manter o poder de compra (quanto 

uma unidade de moeda poderá ser usada para 

adquirir bens e serviços) do consumidor perante a 

inflação (o aumento persistente e generalizado no 

valor dos preços).  Mas nem sempre a perda do 

poder de compra se dá pelo aumento dos produtos 

no supermercado, pode ser por outros fatores como o 

desemprego. 

Segundo o IBGE, em 2016, o poder de compra 

ou rendimento médio real habitual do trabalhador 

brasileiro caiu 4,2% no segundo trimestre, em 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 1074



   

 

 

comparação com o mesmo período de 2015, ou seja, 

70% das negociações salariais ficaram abaixo do 

INPC, sendo assim o brasileiro viu seu rendimento 

encolher (ABDALA,2017). O acumulado em 12 

meses do INPC [Figura 2] chegou a 11,3% em 2016 

e em 2017, no mês de março, o índice chegou a 

4,7%, portanto apenas 12,9% dos acordos salariais 

foram inferiores a inflação. Portanto, os reajustes 

salariais voltaram a superar altas de preço após 

longas perdas salariais (PERRIN,2017). 

 
Figura 2. INPC acumulado (%) (2016/2017) 

 
Fonte: IBGE, 2017. 

 

 

2.1.2 Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo- IPCA  

 

O objetivo do IPCA é calcular os seus índices 

abrangendo as famílias com rendimentos mensais 

estabelecidos entre 1 (um) e 40 (quarenta) salários-

mínimos, equivalente a aproximadamente 90% das 

famílias brasileiras. Além do IPCA o IBGE realiza 

também o IPCA-15 que consiste no cálculo mensal 

dos índices de preços pesquisados que estão 

estabelecidos na tabela de produtos e serviços 

determinados. (PORTALBRASI,2017b). 

O IPCA é calculado pelo IBGE entre o período 

do dia 1º ao dia 30, ou 31 dependendo do mês de 

referência. Os grupos de produtos e serviços 

considerados para a pesquisa são os mesmos 

utilizados no INPC (PORTALBRASIL,2017b). 

O IPCA também é medido pelo POF, da mesma 

maneira que o INPC, o que difere entre as duas são 

os pesos dados aos grupos de serviço e as 

localidades analisadas. 

Segue abaixo a Figura 3 que demonstra o peso 

dos produtos e serviços determinados na pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Peso dos Grupos de Produtos e Serviços- IPCA 

 
FONTE: IBGE e Base de Dados do Portal Brasil, 2017 

 

 

 

 

 
Figura 4. IPCA acumulado (%) (2016/2017) 

 
Fonte: IBGE, 2017. 

 

É importante ressaltar que o IPCA é utilizado 

para medir o índice de inflação oficial existente no 

país. Nota-se uma queda sistemática do IPCA a 

partir de setembro de 2016.Este fato pode ser 

explicado pela desaceleração da atividade 

econômica. No acumulado, nos últimos seis meses, 

o índice ficou abaixo dos 5%. 

 

2.2 A Contextualização do Estado Político e 

Econômico do Brasil 

 

No atual momento a economia brasileira está 

em estado crítico, visto que o produto interno bruto 

(PIB- soma das riquezas produzidas no país) sofreu 

nos últimos tempos duas quedas consecutivas, 

apresentando a pior recessão da história na economia 

brasileira, segundo os dados do IBGE (CAMPOS, 

TORRE,2017).  

Segundo Luíz Antônio Saade (apud CAMPOS, 

TORRE,2017), houve esse arrefecimento 

principalmente por conta da queda acentuada no 

consumo, visto que este representa mais de 60% do 

PIB. A inadimplência da população em massa, a 

inflação e a queda do crédito com o aumento das 

taxas de juros foram responsáveis por essa redução 

no consumo. 
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Dada essa situação, causa-se na sociedade e por 

consequência na economia o chamado efeito 

dominó, onde a queda do consumo leva a um menor 

investimento por força de demanda, e os serviços 

acabam diminuindo também. 

Neste período, pela primeira vez desde 1996, 

todos os setores da economia sofreram com taxas 

negativas, por exemplo agropecuária, indústria e 

serviços.  

Juntamente com a crise econômica, o país 

sofreu também com uma crise política o que fez com 

o que o senário brasileiro se tornasse cada vez mais 

instável, tornando lenta a aprovação e a tomada de 

decisão para mitigar os efeitos da recessão. 

Com o intuito de conter a alta da inflação, o 

Banco Central subiu as taxas de juros, e com essa 

situação resultou-se em uma queda de crédito, com 

isso a diminuição do consumo também. 

Altamente endividadas, as famílias tiveram que 

reajustar seus orçamentos, cortando gastos, e 

consumindo somente o essencial provocando, 

portanto, a queda do consumo e consequentemente 

resfriando o fluxo economia. O desemprego também 

causou o recuo no setor de serviços, batendo 

recordes negativos nesse período. 

 

2.3 Os impactos causados diretamente pelo 

Índice de preços estabelecidos no Brasil 

 

Como já citado no trabalho o IPCA mede a 

inflação brasileira. A mesma impacta de várias 

formas a vida do consumidor.  

Em reportagem escrita por BCredi publicada no 

dia 03/08/2017, foi noticiado a maior queda do 

IPCA desde 1998, o que significa que em quase 20 

anos a deflação brasileira não teve um índice tão 

baixo quanto o de julho (BCREDI,2017)  

O IPCA está presente em vários produtos e 

serviços que são essenciais para os consumidores 

finais, entre eles, alimentos e bebidas, artigos para 

casa, comunicação, educação, habitação, saúde e 

meio de transportes. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Lakatos e Marconi afirmam que a utilização de 

métodos científicos não é exclusiva da ciência, 

sendo possível usá-los para a resolução de 

problemas do cotidiano. Destacam que, por outro 

lado, não há ciência sem o emprego de métodos 

científicos (LAKATOS, MARCONI,2003, p 83). 

Esse trabalho foi realizado através de pesquisa 

exploratória, buscando familiarizar-se com o tema 

abordado, buscando assim sua definição e sua linha 

de seguimento, utilizando método comparativo, de 

forma a buscar dados concretos comparados aos 

atuais, envolvendo levantamento bibliográfico e 

material publicado em sites especializados na 

temática, como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

 

Ao encerrarmos este documento onde 

abordamos os assuntos sobre o Sistema Nacional de 

Índices de Preços ao Consumidor, cabe reforçar a 

importância que esses dados representam para a 

economia brasileira, visto que são eles que medem a 

taxa de inflação (IPCA) e os reajustes salariais do 

país (INPC). 

Sobre a economia do país as projeções para esse 

ano é que a mesma voltará a crescer, porém não será 

o suficiente para que o ano feche com todos os 

setores de produção obtendo resultados positivos 

segundo Eduardo Araújo (apud CAMPOS, 

TORRE,2017) . Uma das alternativas apontadas por 

Marcelo Loyola Fraga (apud CAMPOS, 

TORRE,2017) economista e coordenador geral da 

faculdade Pio XII, é que o governo terá que investir 

em infraestrutura, assim ele criará empregos, com 

isso a economia começará a se reerguer, além disso 

reformas políticas devem continuar acontecendo. 
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Resumo: Este artigo analisa dois tipos de sociedade, a Simples Irregular e a Comandita Simples.  Serão abordados 

os aspectos gerais em relação à formação das sociedades, a relação dos sócios, o papel dos administradores, a 

resolução das sociedades, a dissolução, assim como a distinção entre Sociedade Simples Irregular e Sociedade 

“de Fato”, através do entendimento da doutrina jurídica. Desta forma, pretende-se sintetizar os questionamentos 

acerca das sociedades supracitadas, demonstrando suas vantagens e desvantagens. A metodologia utilizada no 

trabalho consiste em pesquisas bibliográficas e documentais, sobretudo, por meio de acervos virtuais. Exposto a 

análise, considera-se que ambas as sociedades estudadas, segundo doutrina jurídica, são consideradas como não 

viáveis para a realização de negócios, no entanto, ainda utilizadas.    

  

Palavras-chave: Sociedade Simples Irregular, Sociedade “de fato”, Comandita Simples.   

   
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO: INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA   

  
  

1.  INTRODUÇÃO   

   

Segundo “Pimentel (2007) a Sociedade Simples 

é de natureza contratual, com ato devendo ser 

registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, tem-se trinta dias para lavratura, pelo 

em prazo superior, reputa-se como sociedade em 

comum, durante o tempo que funcionou sem o 

devido registro.  Uma sociedade sem registro na 

junta comercial é chamada pela doutrina de 

sociedade simples irregular quando se encontra em 

processo de regularização, ou  

“de fato” quando não pode ser regularizada por haver 

alguma proibição. ”  

Alguns autores adotam a proposta de Waldemar 

Ferreira (1961), que distingue sociedade simples 

irregular de sociedade “de fato”. O referido autor 

classifica como sendo sociedade simples irregular, 

aquela, que tem ato constitutivo escrito, embora não 

o tenha registrado; já a sociedade “de fato” é 

descrita como sendo aquela, que se quer possua ato 

constitutivo escrito. Na verdade, tal distinção só tem 

peso, quando se fala sobre o cabimento de ação 

entre sócios, para declarar a existência da sociedade 

(art. 987, CC).   

Já a sociedade por comandita simples, tem como 

característica a exigência de subscrever 

detalhadamente em contrato social as duas categorias 

de sócios: os comanditados (pessoas físicas, 

responsáveis solidária e ilimitadamente pelas 

obrigações sociais) e os comanditários (pessoas físicas, 

obrigados somente pelo valor de sua quota). “Esta 

sociedade obriga-se a manter, durante a vida social, as 

duas categorias de sócios, e a falta de uma delas, por 

mais de 180 dias, acarreta a dissolução de pleno direito 

da sociedade. ” (NEGRÃO, 2014).   

   

1.1. Problemática   
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Com base nisso, questiona-se quais são as 

principais vantagens e desvantagens demonstradas por 

cada uma dessas sociedades.   

   

1.2. Objetivos   

   

Conhecer os tipos societários epigrafados, com a 

verificação de sua incidência no mundo empresarial 

contemporâneo, levando em consideração suas 

vantagens e desvantagens.   

   

1.3. Estrutura do Trabalho   

    

Serão analisados e comparados o tipo de 

Sociedade Simples Irregular e Sociedade em 

Comandita Simples, mostrando algumas vantagens e 

desvantagens.  

  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

   

2.1. Sociedade por Comandita Simples   

   

Comanditar, segundo o dicionário Aurélio, tem 

como significados:   

1 – Entrar com fundos para, ou gerir os negócios 

de (uma sociedade em comandita);   

2 – Encarregar da administração dos “fundos de 

uma sociedade em comandita”.   

Segundo o significado, é notável que exista dois 

tipos de pessoas, que fazem parte da sociedade, sendo 

uma caracterizada como investidora e outra como 

gestora dos negócios. O art. 1045, CC, nos traz o 

seguinte: a sociedade em comandita simples possui 

duas categorias distintas de sócios, os comanditados, 

pessoas físicas, responsável solidária e 

ilimitadamente pelas obrigações sociais. E os 

comanditários, pessoas físicas ou jurídicas obrigados 

somente pelo valor da quota.   

       Há relatos que a sociedade em comandita nasceu 

do contrato de encomenda, praticado na Idade Média, 

principalmente nas cidades italianas e no comércio 

marítimo, denominado contrat de comand. 

Command deriva da palavra latina commendare, que 

significa confiar.   

Alguns historiadores dizem que esse tipo de 

sociedade surgiu a partir dos séculos X e XI no 

quadro de comércio marítimo no Mediterrâneo (Do 

italiano 'accomandita', 'commenda', depósito ou 

guarda), advindo do empréstimo marítimo, no qual 

um financiador emprestava dinheiro ou mercadorias 

a um capitão de navio por uma ou mais viagens. O 

financiador associava-se ao capitão do navio, para 

que comerciasse em seu próprio nome e risco, 

partilhando com ele os lucros sem suportar as perdas 

senão até o limite do que contribuiu em capital ou 

mercadoria.   

 Esse tipo de contrato permitia escapar mais 

facilmente à proibição dos juros do empréstimo 

marítimo; e assim, “a busca pela frutificação do 

capital contribuiu para o nascimento de uma 

responsabilidade limitada ao capital investido. ” 

(LOIOLA,2010)   

 Com relação ao Nome Empresarial, Firma Social, o 

mesmo é formado a partir de um, alguns ou todos os 

nomes dos sócios comanditados. Devesse usar a 

expressão "e companhia", por extenso ou 

abreviadamente (Art. 1.157, CC).    

 Aos comanditados, cabem os mesmos direitos e 

obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. 

(Art. 1046, par. único, CC).   

Os comanditários podem ser pessoas físicas e 

jurídicas, eles não podem administrar a empresa, e  

ficam responsáveis somente pelas cotas,  

(responsabilidade limitada). Caso seu nome constar na 

firma social ou ele participar da administração, 

caracteriza-se como sócio comanditado e responderá 

como tal. Porém o sócio comanditário poderá fiscalizar 

as operações e ser nomeado como procurador da 

sociedade para fim especifico, segundo o art. 1047, 

parágrafo único, CC.    

Importante ressaltar, também, que o sócio 

comanditário não é obrigado à reposição de lucros, 

recebidos de boa fé e de acordo com o balanço (art. 

1049, caput, CC). Obs.: diminuído o capital social por 

perdas supervenientes, não pode o comanditário 

receber quaisquer lucros, antes de reintegrado aquele 

(art. 1049, par. único, CC).   

   

2.1.1 Contrato Social Comandita Simples   

   

Pelo presente instrumento 

particular, ..... [nome completo e por 

extenso de um sócio], .....  

[nacionalidade], ..... [estado civil], ..... 

[profissão], CPF nº ....., Cédula de 

Identidade RG nº ....., residente e 

domiciliado na Rua ..... nº ....., na 

cidade de ....., Estado de ....., ..... [nome 

completo e por extenso do outro sócio], 

..... [nacionalidade], ..... [estado civil], 

..... [profissão], CPF nº ....., Cédula de 

Identidade RG nº ....., domiciliado e 

residente na Rua ..... nº ....., na cidade 

de ....., Estado de ....., e ..... [nome 

completo e por extenso do outro sócio], 

..... [nacionalidade], ..... [estado civil], 

..... [profissão], CPF nº ....., Cédula de 

Identidade RG nº ....., domiciliado e 
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residente na Rua ..... nº ....., na cidade 

de ....., Estado de ..... [se houver outros 

sócios, proceder da mesma forma que 

acima, escrevendo o nome completo e 

por extenso e fazendo a sua 

qualificação detalhada], têm, entre si, 

justa e contratada a constituição de 

uma sociedade sob a forma de 

comandita simples, sendo solidários os 

sócios ..... e ..... [nomes completos e por 

extenso dos sócios solidários] e 

comanditário o sócio ..... [nome 

completo e por extenso do sócio 

comanditário], que se regerá pelas 

cláusulas e condições seguintes e, nas 

omissões, pela legislação que 

disciplina a matéria:  Cláusula 1ª - A 

sociedade girará sob o nome 

empresarial [firma ou denominação 

social] de ..... & Cia., da qual somente 

poderão fazer uso os sócios solidários 

..... e ..... [nomes completos e por 

extenso dos sócios solidários] e 

exclusivamente para os negócios da 

própria sociedade. [...].  

Anexo I. – fonte: Sebrae SC.   

   

2.2. Diferenças Previstas Entre O Código  

Comercial e Código Civil (Comandita  

Simples)   

   

Conforme “Loiola (2010) a Sociedade em 

Comandita Simples, encontrava-se prevista nos 

artigos 311 a 314 do Código Comercial; atualmente 

em desuso, por muitos inconvenientes, dentre eles, 

cita-se o investimento financeiro, por parte dos sócios 

comanditários, apenas como injeção de capital, sem 

direito a participação administrativa. ” Desta forma 

importante para o início da empresa e consequente 

crescimento, no entanto, passando a ser considerado 

peso morto, pelos sócios comanditados, após a 

estabilização da sociedade em âmbito comercial.  

Assim temos:   

Artigo 311 a 314 do Código Comercial:    

1º - Tipos de sócios: Sócios comanditários 

(prestadores de capital, responsáveis pela 

integralização do capital prometido, com 

responsabilidade proporcional ao passivo da 

sociedade) e sócios comanditados ou em nome 

coletivo (responsável solidária e ilimitadamente 

pelas obrigações sociais, de forma subsidiaria ao  

patrimônio social);   

2º - Gerência; pode ser exercida por qualquer 

sócio comanditado. Na falta da menção no contrato 

social comanditados a exercem.   

3º - Na sociedade em comandita não é necessário 

que se inscreva no Registro do Comércio o nome do 

sócio comanditário, mas requer-se essencialmente 

que se declare no mesmo Registro a quantia certa do 

total dos fundos postos em comandita.      

   

Artigo 1045 a 1051 do Código Civil:    

1º - Sócios Comanditários obrigados somente pelo 

valor de sua cota, e sócios comanditados, responsáveis 

solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, de 

forma subsidiaria ao patrimônio social (art. 1045, CC).   

2º - Tem que constar no Contrato Social os nomes 

de todos os comanditados e comanditários, e suas 

respectivas quotas, e o nome da firma Social (será 

utilizado o nome de um ou mais comanditados).   

3º - Gerência: pode ser exercida por qualquer sócio 

comanditado, alguns ou todos, conforme o contrato 

social definir. Na omissão de contrato, compete 

separadamente à cada um dos sócios. Ao sócio 

comanditário, contudo, se permite participar das 

deliberações da sociedade, fiscalizar as operações, ser 

constituído procurador da sociedade para negócios 

determinados e com poderes especiais.    

4º - Outras Características; ausente uma das 

categorias de sócios por mais de cento e oitenta (180) 

dias, a sociedade se dissolve.   

   

2.3. Dissolução da Sociedade por Comandita  

Simples em Caso de Morte    

   

 Por “Coelho (2014) morrendo sócio comanditado, 

dá-se a dissolução parcial da sociedade, a menos que o 

contrato social expressamente estipule o ingresso dos 

sucessores (CC, art. 1.028, I). Se falecer comanditário, 

a sociedade, em princípio, não se dissolve. Continuará 

com os sucessores, aos quais cabe indicar um 

representante (CC, art. 1.050). ” Apenas se previsto de 

modo expresso no contrato, os sobreviventes poderão 

liquidar as quotas do comanditário falecido. Varia, 

assim, de acordo com a espécie de sócio falecido, a 

natureza personalista ou capitalista da sociedade, no 

tocante às consequências da morte de sócio: entre os 

comanditados, ela é “de pessoas”, salvo se o contrato 

dispuser em contrário, e, entre os comanditários, é “de 

capital”, a menos que disposto em sentido diverso no 

contrato.   

   

2.4. Falência no Caso de Sociedade por  

Comandita Simples   
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 Quando a empresa não obtém o pagamento de seus 

compromissos com os credores e seu ativo 

correspondente é inferior a seu passivo, e sem 

condições de quitar suas obrigações, a falência é 

determinada. A falência traz com ela a quitação dos 

débitos da sociedade empresária com seus credores e 

para que isso ocorra todos os bens patrimoniais da 

empresa são executados. Nesta mesma linha de 

pensamento, resta-nos a esclarecer se na Sociedade de 

Comandita Simples, a lei autoriza a declaração de 

falência. Para responder tal indagação é necessário que 

seja destacado a Lei nº 11.101/2005 que trata da 

recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária, especificamente 

o que estabelece o artigo 81, verbis:  Art. 81, § 1º - A 

decisão que decreta a falência da sociedade com sócios 

ilimitadamente responsáveis também acarreta a 

falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos 

jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, 

por isso, deverão ser citados para apresentar 

contestação, se assim o desejarem.   O disposto no 

caput deste artigo aplica-se ao sócio que tenha se 

retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da 

sociedade, há menos de 2 (dois) anos, quanto às dívidas 

existentes na data do arquivamento da alteração do 

contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data 

da decretação da falência.    

(Art. 81, § 2º) - As sociedades falidas serão 

representadas na falência por seus administradores 

ou liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e, 

sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações 

que cabem ao falido.    

 Verifica-se então que a lei supramencionada, só 

autoriza que seja declarado falido o sócio 

ilimitadamente responsável, o que ocorre nos casos 

raros de sociedades em nome coletivo e comandita 

simples, quais sejam, os sócios comanditados, pois 

conforme já foi mencionado, necessariamente, 

pessoas físicas que respondem solidária e 

ilimitadamente pelas obrigações sociais, 

colaborando com capital ou não. Na ocorrência de 

falência, com responsabilidade ilimitada, todos os 

bens da sociedade e do sócio são recolhidos pelo 

síndico, sendo que os sócios permanecem sujeitos 

aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação 

à sociedade falida.   

   

2.5. Sociedade Simples Irregular   

   

  Segundo  definição  do artigo  981  do  Código 

Civil: “Celebram contrato de sociedade as pessoas 

que reciprocamente se obrigam a contribuir, com 

bens ou serviços, para o exercício de atividade 

econômica e a partilha, entre si, dos resultados”. 

Para a constituição de uma sociedade basta a 

pluralidade de pessoas, a atividade a ser exercida e 

o animus de estar em sociedade.   

 Ao contrário do que muitos pensam, o registro não 

é elemento para constituição da sociedade, mas sim 

para o nascimento da pessoa jurídica, nos termos do 

artigo 45 do Código Civil, que determina que: 

“Começa a existência legal das pessoas jurídicas de 

direito privado com a inscrição do ato constitutivo 

no respectivo registro, precedida, quando 

necessário, de autorização ou aprovação do Poder 

Executivo, averbando-se no registro todas as 

alterações por que passar o ato constitutivo”.   

 As sociedades que não têm registro ou que perderam 

o registro porque esse foi feito de forma errada são 

chamadas de sociedades não personificadas, que têm 

como maior expoente na sociedade em comum ou 

sociedade simples irregular regulamentada pelos 

artigos 986 a 990 do Código Civil.    

 Segundo “Martins (2014), uma sociedade simples 

irregular é uma sociedade com contrato social não 

registrado. ” Os problemas que nascem dessa conduta 

omissa são graves. Sob a perspectiva tributária, por 

exemplo, a irregularidade não impede a incidência de 

tributos atinentes ao exercício da atividade 

empresarial. Isso poderá dar ensejo futuramente à 

cobrança retroativa de tributos gerando prejuízo fiscal.    

De acordo com “Francischini (2007), em virtude 

da situação de irregularidade e por não haver 

personalidade jurídica envolvida, a lei determina que 

os sócios dessa sociedade respondam ilimitada e 

solidariamente pelas dívidas da sociedade não havendo 

qualquer benefício de ordem. ”    

Isso significa que todo e qualquer sócio pode ser 

acionado para o pagamento das dívidas pela sociedade, 

não necessitando que seja acionado primeiro quem 

contratou pela sociedade.   

Entretanto, os art. 988 e 989 do CC determinam que os 

bens e dívidas sociais constituam patrimônio especial, 

do qual os sócios não titulares em comum e  

que esses bens respondem pelos atos de gestão 

praticados por qualquer dos sócios. Ou seja, eles têm 

preferência na execução de débitos contraídos pela 

sociedade.    

Segundo “Cegala et al. (2017), embora a existência 

jurídica não esteja plenamente reconhecida, a 

existência fática pode ser facilmente demonstrada 

pelos terceiros que se relacionarem com esses entes. ” 

Através de qualquer meio de prova – qualquer 

documento, ou mesmo por intermédio de testemunhas 

– o interessado poderá demonstrar a existência da 

sociedade em comum. Já para os sócios, nas relações 

internas e externas, a única prova admitida para o 

mesmo fim é a escrita (de acordo com o art. 987, CC).   
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A sociedade simples irregular é a sociedade 

contratual em formação.    

   

2.6 Sociedade Simples Irregular Versus  

Sociedade De Fato (Diferença)   

   

Segundo a Magistratura/SP – Jus Brasil (2002), 

atualmente, sociedade de fato e sociedade simples 

irregular são consideradas espécies do gênero 

sociedades em comum. Dessa forma é importante 

diferenciá-las, pois o sistema jurídico reserva 

tratamento diferenciado a ambas as espécies.  Isso é 

essencial à medida que o empresário (maior 

interessado) raramente consegue observar a 

peculiaridade de cada uma. Embora tratadas, na 

maioria das vezes como expressões sinônimas, são 

conceitos que não se confundem.  Partindo dessa 

premissa, deve-se compreender que sociedade “de 

fato” é aquela que não possui ato constitutivo, ao 

contrário da sociedade simples irregular que se 

evidencia por possuir ato constitutivo, mas não levado 

a registro.   

Por “Coelho (2014), estas sociedades também 

se distinguem pelo cabimento ou não de ação entre 

os sócios para a declaração da existência do vínculo 

societário. ” Na leitura do artigo 987 do CC, 

verificasse que aquele que integra uma sociedade 

“de fato” não pode conseguir tal ação, mas, aquele 

que compõe sociedade simples irregular, pode.   

    

2.7   Falência   no   Caso   de   

Sociedade Simples Irregular   

   

Disserto que a Lei 11.101/05 pode ser aplicada 

ao empresário irregular ou a sociedade empresária 

irregular, uma vez que a conceituação de empresário 

não abrange a regularidade do órgão competente.   

Entretanto, estando a sociedade em situação 

irregular, enquanto perdurar tal situação, não poderá 

pedir a falência de outro empresário ou requerer o 

processamento de sua recuperação judicial no caso 

de necessitar, conforme dispõem o artigo 97, § 1º e 

artigo 48, caput, da Lei nº 11.101, de 9 de novembro 

de 2005 (Nova Lei de Falências).  

Assim, a prova da existência dessa atividade 

empresarial por parte de terceiros poderá ser 

exercida por qualquer meio permitido, mas em caso 

de sociedade, os sócios nas relações entre si ou com 

terceiros somente por escrito podem provar a 

existência da sociedade, mas os terceiros podem 

prová-la de qualquer modo, na hipótese de se 

requerer a falência do devedor, sem que este esteja 

regularizado na Junta Comercial, o juiz designará 

uma audiência de justificação, na qual o credor, 

requerente da falência, poderá fazer as provas de 

que o devedor é empresário, juntando as 

testemunhas no prazo determinado pelo juiz, ou 

conforme artigo 407 do CPC (Código Processo 

Civil).   

   

2.8 Vantagens e Desvantagens de Cada  

Sociedade   

   

  2.8.1 Sociedade Simples Irregular  

  

Segundo “Colaço (2017) por não existir legislação 

específica e reguladora da constituição das sociedades 

irregulares, não há nada que impeça a existência da 

mesma, pois toda sociedade que se constitui enquanto 

não tiver o registro no órgão competente, Junta 

Comercial, é considerada irregular,  

deixando de ser após a obtenção do registro. ”    

Há um pormenor que só existe nesse tipo de 

sociedade, este torna os sócios responsáveis solidários 

e ilimitadamente, ou seja, quando dois ou mais sujeitos 

passivos singulares exercem a atividade em conjunto, 

mas a responsabilidade de cada um, perante terceiros e 

entre si é ilimitada.   

Esta consequência de responsabilidade ilimitada 

torna-se um risco demasiadamente sério, pois os sócios 

respondem pelos débitos contraídos pela sociedade. A 

única facilidade (não confundir com vantagem) é a 

dissolução, liquidação e partilha, por não necessitar de 

outro documento que não seja a ata, em que 

deliberaram a sociedade.  Conforme “Lopes (2015), os 

efeitos perniciosos da falta de regular registro não 

param por aí. O status de irregular impede, ainda, de 

negociar e operar com instituições financeiras, 

participar de licitações e, posteriormente, contratar 

com a administração pública, enfim, praticar uma série 

de atos que são imprescindíveis ao cotidiano e bom 

andamento da atividade de qualquer empresário. ”   

Além dessa sanção existem outras de natureza 

fiscal e administrativa, como implicações na inscrição 

da sociedade no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas) e nos cadastros estaduais e municipais, bem 

assim na matrícula do empresário perante o INSS 

(Instituto Nacional da Seguridade Social), podendo, 

assim, dar ensejo à cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação tributária instrumental. 

Os sócios nas relações entre si ou com terceiros, 

somente por escrito podem provar a existência da 

sociedade, mas os terceiros podem prová-la de 

qualquer modo. Isto faz com que atuar em um 

empreendimento na forma de sociedade em comum 

não é um bom negócio, dificultando sobremaneira as 

relações com terceiros, sobretudo quando houver 

necessidade de usar o direito na busca e proteção dos 
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interesses da sociedade, a exemplo de cobrança judicial 

e outras questões, o que não poderá ser concretizado, 

haja vista a inexistência da pessoa jurídica. Para 

complicar a situação, a sociedade não tem força contra 

terceiros, porém terceiros têm força contra a sociedade.    

   

2.8.2   Sociedade em Comandita Simples     

   

Já a Comandita Simples é uma forma de permitir 

que uma sociedade de pessoas sem o capital necessário, 

participe de grandes empreendimentos mediante 

associação com terceiros que possam injetar capital de 

risco.  

A responsabilidade subsidiária solidária e 

ilimitada dos administradores (sócios comanditados) 

pode se constituir num diferencial competitivo da 

empresa perante seus clientes e um fator de aumento 

de credibilidade perante seus fornecedores, pode ter 

como sócios, pessoas físicas quanto jurídicas, mas 

estas últimas só como comanditários  

(responsabilidade limitada). Pode, por este motivo, 

suprir a lacuna deixada pela eliminação destas 

personalidades, de sociedades de capital comuns e  

indústrias, com mais garantia e menos 

responsabilidade para os investidores.   

Dependendo do teor do contrato social, há a 

possibilidade de continuidade da empresa em caso de 

morte, interdição ou exclusão de sócio, podendo ser 

transformada em outro tipo societário, ressalvados os 

direitos dos credores. Pode ainda, ser enquadrada 

como microempresa (ME) e empresa de pequeno 

porte (EPP) e optar pelo Simples Nacional, mediante 

o atendimento de algumas condições.   

E como desvantagem somente os sócios 

comanditados podem administrar a sociedade, o que 

exige preparação gerencial dos mesmos, sob pena de 

arcarem com um risco excessivo em face de sua 

responsabilidade subsidiária solidária e ilimitada, os 

sócios só podem ceder ou transferir suas quotas a 

estranhos se todos os outros concordarem.   

Pelas inovações do projeto do Código Civil: Os 

sócios comanditários podem ser funcionários 

públicos, comerciantes individuais.    

  

3.  MÉTODO   

   

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, 

exploratório e descritivo, segundo Marconi e Lakatos 

(2011), estudos exploratórios que tem por objetivo 

descrever determinado fenômeno.   

   

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

   

Em síntese do que foi exposto, considera-se que, 

toda sociedade, deve cumprir as determinações 

legais, para uma melhor conduta comercial. No 

entanto, foi avaliada uma grande parte operando 

como sociedade simples irregular, ou seja, sem 

vínculo de registro perante os órgãos competentes 

(Junta Comercial), isto ocorre devido ao processo 

complexo para a regularização das empresas. 

Permanecer na ilegalidade é um risco 

demasiadamente grave, visto que a única vantagem 

desta sociedade é a simplificação da dissolução da 

mesma.   

A sociedade em comandita simples diferencia-se da 

sociedade simples irregular, considerando ser 

regularizada, e possui dois tipos distintos de sócios, 

comanditados e comanditários conforme o art. 1045, 

CC. Apenas o comanditado, pode ser administrador e 

assume todas as responsabilidades, entretanto em 

contrato social, todos os sócios deverão estar 

relacionados em suas respectivas categorias. A única 

obrigação do comanditário é contribuir com a 

formação do capital social, com dinheiro e bens, não 

podendo este atuar na administração da empresa. 

Atualmente a sociedade em comandita simples já é 

algo em desuso, visto que existem outros tipos de 

sociedades mais atuais e que se enquadram melhor no 

cenário comercial do país.   

Este estudo fica aberto para maiores 

aprofundamentos, visto que, foi um resumo, do 

entendimento dos autores estudantes de 

administração. Espera-se que este artigo auxilie e 

incentive novas análises e pesquisas do tema 

abordado.   
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Resumo: Na última divulgação da Organização Mundial de Saúde, cerca de 39 milhões de pessoas vivem com 

deficiência visual no mundo. Objetivando-se auxiliar o deficiente a se locomover em locais que não possuem 

sinalização adequada ou rotas acessíveis para deficientes visuais, sem a necessidade de utilização de bengala, 

foi desenvolvido um protótipo, o SPDV (Sonar Para Deficientes Visuais) baseado no sistema de ecolocalização 

de morcegos e golfinhos. Através da emissão de pulsos ultrassônicos é possível determinar a distância de um 

obstáculo em relação a uma pessoa. Para o desenvolvimento do protótipo, utilizou-se uma placa protoboard 

para Arduíno, sensores ultrassônicos HC-SR04 e mini alto-falantes. Todos os materiais foram aplicados a uma 

camisa de forma que o vestuário pudesse cobrir uma área de 360º em torno no deficiente. De acordo com a 

posição do obstáculo em relação ao deficiente, um sinal sonoro diferente é emitido, permitindo ao deficiente se 

localizar e desviar com segurança do obstáculo. O protótipo desenvolvido apresentou baixo custo de produção, 

fácil manutenção e utilização, podendo vir a ser uma opção viável de tecnologia assistiva para deficientes 

visuais. Além disto, se encaixa em um novo nicho do mercado: a wearable technology, permitindo a inclusão 

dos deficientes no meio social. 

Palavras-chave: Acessibilidade. Arduíno. Deficientes visuais. Wearable technology.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  

Os deficientes visuais constituem um grupo de 

pessoas que possuem baixa ou nenhuma visão. A 

perda de visão pode ser decorrente de problemas 

genéticos como glaucoma, catarata ou outras 

patologias; ou em decorrência de fatores externos 

como acidentes, por exemplo (MAIOLA e 

SILVEIRA, 2009; LUSSEYRAM, 1983). 

O Brasil possui mais de 6,5 milhões de pessoas 

com deficiência visual. Estes deficientes estão  

categorizadas em: Cegos (mais de 500 mil) e Baixa 

visão ou Visão subnormal (quase 6 milhões), (IBGE, 

2015). Quando projeta-se estes dados em escala 

mundial, este número chega a quase 40 milhões 

(OMS, 2013).  

O direito a acessibilidade para deficientes 

visuais está estabelecido pela Lei nº10.098/2000 e 

regulamentado pelo Decreto nº 5296/2004. Contudo,  

a rigorosidade no monitoramento do cumprimento 

da lei por vezes é falho, gerando grandes 

dificuldades para os portadores de necessidade. 

A quantidade de recursos disponíveis que 

melhoram a acessibilidade dos deficientes visuais 

ainda é muito pequena. Alguns recursos como 

sinalização específica e sinais sonoros apesar de 

serem conhecidos, devido ao alto custo de 

implantação, estão restritos a um pequeno número 

de deficientes. Assim, estas pessoas utilizam-se de 

bengalas ou cães-guia para auxiliar sua locomoção. 

Mesmo com estes recursos, obstáculos na altura do 

tórax e/ou cabeça apresentam grande risco ao 

deficiente (ALVES, 2014). 

Com o intuito de melhorar o deslocamento do 

deficiente visual, utilizou-se a plataforma de 

prototipação Arduíno e módulos ultrassônicos para 

construir um protótipo capaz de fazer o 

reconhecimento da área em torno do deficiente a fim 

de detectar obstáculos que poderiam causar colisão 

na região do tórax e/ou cabeça.  

O trabalho analisou diferentes cenários como 

forma de validar a eficiência do protótipo. Outro 

aspecto importante apresentado é o baixo custo de 

produção. 

2. TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

Tecnologia assistiva é uma área que engloba o 

desenvolvimento de produtos, estratégias, práticas, 

recursos, serviços e metodologias que promovam a 

integração de deficientes visuais, visando sua 

independência, qualidade de vida e autonomia na 
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sociedade (BAGGIO et al, 2015; VALENTIM, 

2016). 

Nos últimos anos, surgiram no mercado diversos 

produtos “wearable” ou em tradução livre – 

produtos “vestíveis” – que nada mais são do que 

produtos que propõem uma integração cada vez 

maior da tecnologia ao ser humano. A constante 

criação de novos produtos e atualizações 

tecnológicas desenvolveu um novo conceito, a 

wearable technology (MCCANN e BRYSON, 

2009). Este conceito foi aplicado neste projeto tendo 

como foco os deficientes visuais. 

Alguns produtos de tecnologias assistivas já 

foram desenvolvidos e comercializados para atender 

as necessidades dos deficientes visuais, porém, não 

obtiveram boa aceitação devido a sua complexidade 

de utilização e/ou pelo custo de produção e 

manutenção dos equipamentos. Outro fator a ser 

considerado é a área de proteção em que estes 

produtos atuam, normalmente a região abaixo da 

cintura (SANTOS, 2014; ALVES, 2014). 

3. SONAR PARA DEFICIENTES VISUAIS 

(SPDV) 

O protótipo desenvolvido, o SPDV, tem como 

objetivo oferecer segurança ao deficiente visual 

fazendo um escaneamento contínuo do ambiente ao 

redor da pessoa de modo a localizar obstáculos 

próximos que possam trazer riscos de colisão 

durante o deslocamento. Em caso de proximidade 

com um obstáculo um sinal sonoro é emitido como 

forma de alertar para um risco de colisão. 

3.1. Especificação dos Dispositivos do SPDV  

O dispositivo consiste em cinco sensores 

ultrassônicos, para detectar obstáculos, interligados 

em uma placa Arduíno, conforme apresentado na 

Fig. 1. Dois alto-falantes também se conectam ao 

circuito para emitir um sinal sonoro que identifique 

a posição do obstáculo. 

Figura 1. Componentes eletrônicos do circuito SPDV  

 
Fonte: Autor, 2017 

O Arduíno é uma placa de prototipação 

eletrônica e foi utilizada como processador do 

circuito SPDV. O modelo utilizado foi o Arduíno 

UNO R3 (possui um microcontrolador que atua 

como processador modelo ATMEL ATMEGA328, 

com clock de 16 MHz. Possui 32KB de memória 

flash e 2KB de memória RAM). O Arduíno O 

dispositivo está representado na Fig 2. 

Figura 2. Arduíno UNO R3  

 
Fonte: Autor, 2017 

Os sensores ultrassônicos podem calcular a 

distância de um objeto a um referencial com uma 

precisão na casa de milímetros. O modelo utilizado 

no SPDV foi o sensor HC-SR04 (ângulo de 

cobertura de até 15º e uma distância de detecção de 

2 a 400cm com precisão de 3mm, além de uma 

frequência ultrassônica de 40 kHz), conforme 

representado na Fig. 3. 

Figura 3. Sensor ultrasônico HC-SR04  

 
Fonte: Autor, 2017 

Para a alimentação do circuito foram utilizadas 

duas baterias de LI-PO (íon-polímero) com 3.7 V 

cada fornecendo uma voltagem total de 7 V. Essas 

baterias forneceram uma autonomia ao circuito  

superior a 2 horas de uso contínuo.  

Os alto-falantes utilizados possuem um diâmetro 

de 10 mm, resistência de 8 Ω e potência de 0.5 W. O 

sinal sonoro produzido atingiu o volume máximo 

equivalente a 68 dB.  

 

3.2. Fixação do Circuito SPDV ao Vestuário 

O circuito SPDV foi fixado com linha de costura 

em uma camisa de algodão, de modo a minimizar a 

oscilação na posição dos sensores e a cobrir a maior 

área possível ao redor do deficiente em função do 

seu deslocamento, conforme demonstra a Fig. 4. 

Considerando-se que normalmente o deslocamento 

de uma pessoa ocorre frontalmente, foram colocados 

dois sensores na parte da frente, um em cada manga 

e um na parte de trás da camisa. 
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Figura 4. Visão superior da disposição dos sensores 

 
Fonte: Autor, 2017 

A placa de Arduíno foi fixada sobre bolso 

frontal da camisa. Assim, o bolso pode ser utilizado 

para guardar a bateria do protótipo. Os alto-falantes 

foram instalados abaixo da gola da camisa e 

protegidos de possíveis respingos de suor ou água. A 

Figura 5 ilustra a posição de fixação dos dispositivos 

do circuito.  

Figura 5. Fixação do circuito SPDV no vestuário 

 
Fonte: Autor, 2017 

3.3. Funcionamento do SPDV 

Uma vez ligado, inicia-se o envio de pulsos 

ultrassônicos emitidos sequencialmente pelos 

sensores de forma contínua e cíclica. Uma vez 

recebido o eco, o Arduíno consegue calcular a 

distância da pessoa em relação ao obstáculo. Em 

seguida, o dispositivo faz um teste de condição: caso 

a distância esteja dentro do intervalo limite entre o 

obstáculo e o deficiente, um sinal sonoro é emitido. 

A interrupção do sinal sonoro só ocorre quando o 

deficiente se desloca de tal maneira que a distância 

volte a ficar fora do intervalo limite de captura dos 

sensores. 

O sinal sonoro emitido utiliza uma escala de oito 

bits. Desta maneira, é possível a emissão das notas 

DÓ, RÉ, MI e FÁ, conforme demonstrado na Tab. 1. 

Para facilitar o reconhecimento da orientação do 

obstáculo pelo deficiente, cada nota foi atribuída a 

um dos sensores utilizado no SPDV, com exceção 

dos dois sensores frontais que emitirão a mesma 

nota. 

Tabela 1. Disposição das notas segundo área de 

detecção. 

Orientação Nota 

Esquerda DÓ 

Direita RÉ 

Frente MI 

Posterior FÁ 
Fonte: Autor, 2017 

Para facilitar o reconhecimento da orientação no 

qual o obstáculo se encontra, o sistema conta com 

dois alto-falantes instalados: um do lado esquerdo e 

outro do lado direto. Assim, quando houver um 

obstáculo do lado direito, além de soar a nota RÉ, 

somente o alto-falante da direita irá emitir a nota de 

modo a fornecer um aviso mais eficiente para ser 

compreendido pelo deficiente. Em caso de 

obstáculos frontais ou posteriores, os dois alto-

falantes emitem a nota. 

 

3.4. Programação do SPDV 

A linguagem de programação utilizada na 

codificação foi C++. O algoritmo ou, no caso, o 

Arduíno Sketch, tem como estrutura básica: a 

inicialização de variáveis (podendo ocorrer também 

em qualquer parte do código) e inclusão de 

bibliotecas logo no início; um laço de setup para 

definir as portas de entrada e saída do micro 

controlador e definir os níveis lógicos para o laço de 

repetição tais como: entradas digitais ou analógicas. 

Por fim um loop, de modo que o Sketch volta à 

primeira linha do laço de repetição e executa tudo 

novamente, conforme representa na Fig. 6. 

No caso do SPDV foi utilizada a biblioteca dos 

sensores ultrassônicos (ultrassonic.h). 
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Figura 6. Codificação do SPDV 

 
Fonte: Autor, 2017 

       A biblioteca ultrassonic.h conta com funções de 

cálculo e conversão de medidas próprias uma vez 

que os valores gerados pelo sensor ultrassônico são 

medidos em tempo de envio de pulso sônico e 

resposta do eco desse pulso, sendo assim pode se 

considerar a seguinte fórmula: 

  
      

 
                                                                     

Onde: 

D = a distância em centímetros; 

ϵ = o tempo do pulso emitido pelo trigger recebido 

pelo echo; 

Vs = velocidade do som (340,29 m/s ou 1224 

Km/h). 

A divisão por dois faz-se necessária, pois, o 

pulso emitido pelo trigger percorre a distância até o 

objeto, e depois a distância do objeto até o sensor, 

somando assim duas vezes a mesma distância. 

No projeto foi utilizado a IDE (Integrated 

Development Environment) fornecida pelo site da 

plataforma Arduíno (www.arduino.cc). O software é 

livre e disponível para download. 

3.5. Montagem do Ambiente de Testes 

Os testes ocorreram em ambiente controlado em 

sua fase inicial (obstáculos foram cobertos de 

espuma para não machucar), para maior adaptação 

do protótipo ao ambiente. Foram considerados dois 

testes, sendo: primeiro com uma pessoa sem 

deficiência alguma, porém, com visão delimitada 

por venda; o segundo com um deficiente com 0% de 

visão. 

O ambiente utilizado na fase inicial dos testes 

continha objetos acima do nível do tórax e que 

poderiam vir a colidir com o deficiente no dia a dia, 

tais como: armários, prateleiras, motores de ar 

condicionado instalados de maneira errada, placas de 

trânsito e outdoors em locais inadequados. 

Os obstáculos foram dispostos em uma sala de 

modo a identificar (através de marcações no chão) a 

distância de detecção do SPDV de cada objeto, para 

calibração dos sensores.  

4. RESULTADOS 

Nos dois testes realizados percebeu-se que 

conforme o deficiente caminha, os sensores acabam 

se deslocando de suas posições definidas, porém não 

houve interferência na precisão dos sensores. Como 

foi definido uma distância mínima de um metro para 

o acionamento do aviso sonoro os sensores 

cumpriram com seu propósito identificando todos os 

obstáculos no caminho. 

Verificou-se também que o deficiente visual 

conseguiu-se descolar com maior segurança dentro 

do ambiente e, assim que o sinal sonoro era 

disparado, imediatamente ele parava. A velocidade 

de deslocamento do não-deficiente era menor, bem 

como o tempo de resposta ao sinal sonoro (0.8 s a 

mais do que o deficiente visual). 

Uma adversidade encontrada é em relação a 

altura do utilizador do SPDV. Os dois primeiros 

testes foram realizados com pessoas com 1.72 e 1.68 

m de altura. Nestes casos, considerando-se a altura 

média de 1,70m, o equipamento conseguiu 

identificar obstáculos a partir de 1.30m do chão. 

Quando um novo teste foi realizado com um não-

deficiente de 1.30 m, o SPDV identificou objetos a 

1m do chão. Assim, existe uma perda de 0.10 m 

explicado pelo limite do ângulo de cobertura de 

máximo de 15º ter ficado mais restrito a pessoa de 

menor estatura. 

Nos dois primeiros testes, por meio de sensores 

instalados nos pés, verificou-se um deslocamento do 

não-deficiente de 75 m em 4 minutos no ambiente 

planejado. A colisão com os objetos (apesar de 

lenta) ocorreu por 6 vezes, sendo 4 delas por objetos 

que colidiram com o ombro esquerdo da pessoa. No 

teste com o deficiente visual o deslocamento 

aumentou para 94 m, considerando-se os mesmos 4 

minutos. Além, da velocidade de deslocamento ter 

sido maior, houve somente 1 colisão com objeto, 

atingindo o abdômen da pessoa. 
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5. CONCLUSÕES 

O SPDV mostrou-se uma alternativa viável e 

bastante acessível, contado com uma tecnologia 

atual e conceitos futuros da wearable technology. 

Os testes do protótipo demonstraram que o 

SPDV possui um grande potencial para detectar 

objetos com precisão e alertar de forma eficiente o 

deficiente visual. Apesar da perda de 0.10m ocorrida 

no teste com variação de altura, mesmo assim, o 

equipamento possui área de cobertura suficiente para 

dar segurança ao usuário do equipamento durante 

seu deslocamento. 

Quando o equipamento foi utilizado por um 

deficiente visual, este apresentou respostas rápidas 

aos avisos sonoros. 

O custo final aproximado do protótipo foi de           

U$ 30,00. Pelo benefício fornecido ao deficientes 

visuais, pode-se ser considerado baixo, pois, 

equipara-se ao custo de uma bengala longa, porém, 

com área de cobertura restrita e somente abaixo da 

cintura. 

Acredita-se que um aumento no número de 

sensores, bem como a diminuição de suas 

dimensões/peso possam fornecer maior área de 

cobertura, bem como mais segurança ao usuário. 

, 
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Resumo: Objetivou-se nesse estudo sistematizar o conhecimento produzido acerca do tema suicídio do idoso. 

Este trabalho é uma Revisão Integrativa de Literatura (RI) cujo o objetivo é condensar e reunir informações 

acerca do tema abordado, nesse caso o suicídio do idoso. Para isso, utilizou-se os seguintes passos na constituição 

da RI: 1) seleção do tema; 2) rastreamento na literatura selecionando trabalhos a partir de critérios para inclusão 

e exclusão; 3) organização e extração das informações de maior importância dentro dos critérios estabelecidos; 

4) análise crítica; 5) interpretação dos resultados, e por fim, 6) síntese do conhecimento produzido. Nesta RI não 

foi encontrado pesquisas brasileiras acerca do tema, o que demonstra a necessidade de mais ênfase no assunto, 

tendo como foco formas de prevenção, apoio ao idoso e o aperfeiçoamento de instrumentos quanto a identificação 

do risco quanto ao ato. Foi notado na China os pensamentos e valores familiares que pesam ao idoso quanto ao 

impedimento de realizar o suicídio, algo que deve ser utilizado em grupos de apoio ou programas contra o 

suicídio. Existe a ênfase na necessidade de apoio a idosos com diagnóstico recente de demência ou distúrbios 

mentais que possam ser caracterizados como fator de risco.  

 

Palavras-chave: Suicídio. Idosos. Enfermagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento da expectativa de vida no país e 

no mundo sobressaltou de 62,7 em 1980 para 

73,9 anos em 2013 (ONU, 2014). A população 

idosa irá quadruplicar até 2060, saindo de 14,9 

milhões (7,4 % do total), em 2013, para 58,4 

milhões (26,7% do total), em 2060 (IBGE, 2014). 

Com os processos de limitações fisiológicas 

advindas do envelhecimento, é essencial que haja 

uma boa aceitação do indivíduo idoso consigo 

mesmo. Muitas vezes as mudanças de hábitos e 

incapacidade de exercer tarefas que antes eram 

capazes, faz com que muitas vezes o idoso venha 

a desenvolver um quadro de tristeza, podendo 

evoluir para depressão e até mesmo suicídio 

(SOUZA, et al., 2014). 

O suicídio segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) faz cerca de um milhão de 

vítimas por ano em todo o mundo. Este, pode se 

dar pelo comportamento suicida através de 

pensamentos, suicídio consumado ou tentativa; 

ou por meio de agressões e/ou atos violentos 

praticados contra si mesmo (mutilações) 

(MINAYO; CAVALCANTE, 2010). 

A palavra suicídio é proveniente do latim Sui 

(si mesmo) e Cidium (matar), é caracterizada 

como uma forma de violência extrema ao próprio 

indivíduo (MIRANDA; SÁNCHEZ; PÉREZ, 

2016).  

Os fatores de risco que implicam diretamente 

em tentativas de auto- extermínio, são fatores 

sóciodemográficos como desemprego, baixa 

escolaridade, estado civil e isolamento social, 

também há incidência de fatores clínicos como a 

presença de distúrbios mentais como depressão, 

esquizofrenia, uso abusivo de álcool e usuários 

de drogas (VASCONCELOS-RAPOSO et al., 

2016). 

O suicídio no idoso vem sendo estudado 

amplamente e constitui um grave problema de 

saúde pública atual. Sua complexidade demanda 

de fatores que devem ser estudados mais a fundo 

para que se entendam as peculiaridades que 

levam o indivíduo ao autoextermínio (SOUZA et 

al., 2014). 

Assim, objetivou-se nesse estudo sistematizar 

o conhecimento produzido acerca do tema 

suicídio do idoso. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho é uma Revisão Integrativa de 

Literatura (RI) cujo objetivo é agrupar 

informações acerca do tema abordado, nesse caso 
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o suicídio do idoso. Para isso, utilizou-se os 

seguintes passos na constituição da RI: 1) seleção 

do tema; 2) rastreamento na literatura 

selecionando trabalhos a partir de critérios para 

inclusão e exclusão; 3) organização e extração 

das informações de maior importância dentro dos 

critérios estabelecidos; 4) análise crítica; 5) 

interpretação dos resultados, e por fim, 6) síntese 

do conhecimento produzido (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A primeira etapa foi realizada por 

pesquisadores de forma independente, 

selecionando investigações nas bases de dados da 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO), Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem on line 

(MedLine), Bases de Dados de Enfermagem 

(BDENF) utilizou-se os descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS) “Suicide” AND “aged” AND 

“nursing”. Para a PubMed foi utilizado os 

descritores do Medical Subject Headings (MeSH) 

“Suicide” AND “aged” AND “nursing”. 

Após a leitura de cada artigo selecionado 

preencheu-se uma tabela com as informações 

extraídas de interesse, sendo elas: título do artigo, 

autores, ano da publicação, país de origem, em 

qual base de dados foi encontrado, qual a 

amostra, delineamento do trabalho, instrumentos 

aplicados no percorrer do trabalho e índex 

pesquisado pelos integrantes do estudo no início 

da pesquisa, quais foram os principais resultados 

encontrados, nível de evidência científica e 

síntese das conclusões (URSI, 2005). 

O nível de evidência foi classificado como: 

nível I- ênfase do resultado metanálise de estudos 

clínicos que foram randomizados e controlados; 

nível II- resultado através de um desenho 

experimental; nível III- trabalhos quase 

experimentais; nível IV- trabalhos que não 

tiveram foco em um estudo experimental, 

descritivo ou com abordagem metodológica 

qualitativa; nível V- artigos realizados como  

relatórios de casos ou relatos de experiências; 

nível VI- resultados realizados através da opinião 

de especialistas ou com fundamento em normas 

ou legislação (STETLER et al., 1998). 

Os passos percorridos na seleção dos artigos 

utilizados estão vislumbrados na Tabela 1. 

Posteriormente, realizou-se uma busca intensiva 

manual (hand search) visando uma maior 

abordagem sobre os artigos que se enquadram no 

assunto proposto por esta RI. 

 

Tabela 1: Seleção de pesquisas 

 

 
Organização: Tarley Santos Oliveira, (2017) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra desta RI, resultou em um total de 

quatro artigos, sendo todos no PubMed (100%), 

nenhum hand search (0%). Com o intuito de 

organizar e estruturar os achados dessa RI  

Os artigos selecionados ao todo descrevem 

sobre o suicídio em Instituições de Longa 

Permanência (ILPIs), explorando instrumentos 

de identificação de pensamentos suicidas e 

suicídio associado também com a depressão nas 

casas de repouso (WONGPAKARAN; 

WONGPAKARAN, 2012; WONGPAKARAN; 

WONGPAKARAN 2013), o suicídio em 

pacientes com demência (SEYFRIED et al., 

2011) e quanto a prevenção do suicídio em 

idosos (CHEN; TSAI; LEE; LEE, 2014). 

Quanto a origem dos estudos, observa-se que 

três pesquisas (75%) são provenientes da Ásia, 

25% Norte Americano, predominando estudos 

asiáticos. Em 25% das pesquisas houve 

abordagem qualitativo descritivo, 50% corte 

transversal, 25% estudo de coorte, portanto 

caracterizando dois artigos como nível I, um 

como nível II e um com nível IV de evidência de 

acordo com a classificação hierárquica proposta 

por Stetler et al. (1998). 

 Não foi selecionado pesquisas com 

indivíduos com menos de 60 anos (SEYFRIED 

et al., 2011; WONGPAKARAN; 

WONGPAKARAN, 2012; WONGPAKARAN; 

WONGPAKARAN, 2013; CHEN, TSAI, LEE, 

LEE, 2014). Não foram utilizados artigos que 

ultrapassassem cinco anos de sua publicação de 

acordo com os critérios de inclusão dessa RI 

(STETLER et al., 1998).  

Em uma pesquisa identificou maior 

incidência de suicídio em homens idosos do que 

em mulheres, apresentando discrepância de três a 

cinco vezes mais entre ambos os sexos. Isso se 

deve ao fato de que maioria dos homens sentem 

dificuldade em lidar com as limitações advindas 

do processo de senescência (SOUZA et al., 

2014). 

Acresça-se a isto, a tradição sociocultural de 

provedor do lar estereotipada no sexo masculino. 

Sendo assim, quando se veem limitados a 
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realizarem tarefas que antes realizavam 

cotidianamente, há certo sentimento de 

inutilidade e incapacidade que trazem prejuízos 

para a saúde emocional (SOUSA et al., 2013). 

Foi identificado diferenças nas pesquisas 

quanto aos instrumentos.  Em algumas delas e 

indivíduos que possuíam depressão e outro 

comprometimento cognitivo, não foi 

considerado como preditor, para pensamentos e 

intenções suicidas (WONGPAKARAN; 

WONGPAKARAN, 2013). Contudo em outro 

estudo que relaciona o suicídio com demência, a 

depressão estava ligada ao risco de suicídio 

(SEYFRIES et al., 2011) Outros autores 

defendem que o tratamento da depressão é uma 

prevenção ao suicídio (CHEN; TSAI; LEE; LEE, 

2014). 

Prescrições de ansiolíticos foram 

caracterizados como fator de risco de suicídio. 

Neste estudo o auto- extermínio, foi cometido 

por indivíduos mais novos, a maioria deles, 

aqueles que haviam recebido um novo 

diagnóstico de demência. 73%, dos que 

cometeram suicídio armas de fogo, (SEYFRIES 

et al., 2011). 

Na China uma pesquisa observou seis 

categorias para que os idosos não cometessem o 

suicídio, sendo questões sociais como família, 

religião, medo ou acreditar que seria uma 

humilhação aos filhos, outros afirmavam viver 

em harmonia com a natureza ou até mesmo 

nunca pensaram nesta questão ou por acreditar, 

que infligir as suas vidas, não resolve os 

problemas. Esses fatores encontrados podem ser 

utilizados em programas contra o suicídio 

(CHEN; TSAI; LEE; LEE, 2014). 

 

CONCLUSÃO 

 

Nesta RI não foi encontrado pesquisas 

brasileiras acerca do tema, o que demonstra a 

necessidade de mais ênfase no assunto, tendo 

como foco formas de prevenção, apoio ao idoso 

e o aperfeiçoamento de instrumentos quanto a 

identificação do risco quanto ao ato. Foi notado 

na China os pensamentos e valores familiares que 

pesam ao idoso quanto ao impedimento de 

realizar o suicídio, algo que deve ser utilizado em 

grupos de apoio ou programas contra tentativas 

de auto- extermínio. Existe a ênfase na 

necessidade de apoio a idosos com diagnóstico 

recente de demência ou distúrbios mentais que 

possam ser caracterizados como fator de risco.  

Deve ser realizado mais pesquisas acerca do 

tema que ainda possui variadas incógnitas, 

quanto aos instrumentos mais eficazes e formas 

de prevenção, detectando o que é importante e 

necessário para que mantenham a qualidade da 

saúde mental. 
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Resumo: O uso abusivo de álcool e outras drogas é uma situação complexa que vem sendo estudada em 

diferentes áreas. Destaca-se que a compreensão desse fenômeno deve iniciar com o reconhecimento de que é um 

problema multifatorial. Nesse aspecto, a diversidade de propostas de intervenção têm emergido como tema 

relevante para o estudo dessa situação, uma vez que a forma como as intervenções são conduzidas impactam, 

direta ou indiretamente, nos processos de tratamento. Desse modo, o presente trabalho objetivou delinear 

alguns temas trabalhados em um grupo ofertado a usuários de álcool e outras drogas no contexto de um Centro 

de Atenção Psicossocial. Os dados foram coletados no período de junho e julho de 2017, por meio 

de observações em prontuários. A partir desta coleta realizou-se análise de conteúdo, modalidade temática. Os 

resultados apontaram que as temáticas mais utilizadas foram: As redes de apoio e vínculo, estratégia de 

redução de danos e infecções sexualmente transmissíveis. Conclui-se com esse trabalho que as propostas de 

intervenção devem ser elaboradas de maneiras coesas, sendo necessários a corresponsabilização e o 

protagonismo do usuário de álcool e outras drogas na sua construção. 

 

Palavras-chave: Abuso de substâncias psicoativas. Assistência Integral à Saúde. Processos grupais. Saúde 

mental.  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  
 O consumo excessivo de drogas constitui um 

grave problema social e de saúde pública na maioria 

dos países, podendo desencadear múltiplas 

consequências negativas sobre o desenvolvimento 

emocional, cognitivo e físico das pessoas. Dados do 

relatório das Nações Unidas sobre drogas e crimes 

(UNODC) revelaram que, em 2013, 246 milhões de 

pessoas, cerca de 5% da população mundial em 

idade entre 15 e 64 anos, fizeram uso regular de 

drogas ilícitas. Destas, cerca de 27 milhões, 

aproximadamente 0,6%, apresentaram dependência 

química ou transtornos mentais em decorrência do 

uso dessas substâncias (UNODC, 2014). 

No Brasil, devido à elevada proporção do 

consumo abusivo de álcool e outras drogas, o 

Ministério da Saúde (MS) propõe uma oferta de 

tratamento que leve em consideração o cuidado 

integral desses indivíduos, garantindo liberdade e 

autonomia, com vistas à atenção humanizada e 

centrada nas necessidades de cada sujeito. Para tal, 

foram planejadas ações focadas na perspectiva de 

redução de danos que enfatizam a reabilitação e 

reinserção social, bem como a articulação e o 

fortalecimento dos serviços que prestam 

atendimento a esse público (BRASIL, 2003). 

Nesse sentido, com a finalidade de expandir e 

articular o acesso a pontos de atenção no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), que prestam 

atendimento às pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 

o MS regulamentou a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS). Ela é composta por Centros de Apoio 

Psicossocial (CAPS); Centros de Apoio Psicossocial 

– álcool e drogas (CAPSad); Atenção Básica de 

Saúde; Equipe de Consultório na Rua; Centros de 

Convivência; Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU); atenção hospitalar e os Serviços 

de Atenção em Regime Residencial. Tais ações têm 

como diretrizes resgatar a singularidade do 

indivíduo; garantir liberdade, autonomia e atenção 

humanizada; oferecer assistência multiprofissional; e 

proporcionar inclusão social (BRASIL, 2011). 

Convém esclarecer que a classificação de drogas 

adotada nesta pesquisa foi a elaborada pela 

Associação Americana de Psiquiatria e publicada na 

quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM-5) em 2014. Este 
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abarca 10 classes distintas, a saber: álcool, cafeína, 

cannabis, alucinógenos, inalantes, opioides, 

sedativos, estimulantes, tabaco e outras substâncias 

desconhecidas. Ainda segundo esse manual, o baixo 

controle sobre a frequência, a quantidade de 

substâncias, a dificuldade em se afastar de atividades 

que envolvam risco à integridade física ou 

psicológica e o prejuízo nas atividades sociais ou 

interpessoais constituem padrões de 

comportamentos patológicos relacionados ao uso 

(APA, 2014). 

Desse modo, o presente trabalho objetivou 

delinear alguns temas trabalhados em um grupo 

ofertado a usuários de álcool e outras drogas no 

contexto de um Centro de Atenção Psicossocial. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com dados 

secundários. O local foi um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) de uma cidade de médio porte 

da região central do Brasil, no estado de Goiás. O 

CAPS em questão é um serviço especializado em 

atenção à saúde mental para atendimento à 

população com transtorno mental grave e 

persistente, e que também mantém um grupo de 

acompanhamento a indivíduos com transtornos 

relacionados ao abuso de substâncias psicoativas.  

O foco do estudo foram os temas emergidos nas 

sessões de grupos com indivíduos que abusam de 

álcool e outras drogas, foram reuniões semanais, 

com participação de dez a doze pessoas, com 

coordenação de uma psicóloga e uma docente da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Os grupos 

ocorreram entre os anos de 2016 a 2017, e a fonte de 

dados foram as anotações dos mesmos realizadas em 

prontuários e registro de atividades grupais do 

serviço.  

Os dados foram coletados no período de junho e 

julho de 2017, por meio de observações em 

prontuários. A partir desta coleta realizou-se análise 

de conteúdo, modalidade temática (BARDIN, 2009), 

inicialmente com a leitura flutuante, codificação e 

elaboração de hipótese para temas centrais, 

agrupamento do material empírico conforme 

convergências e idiossincrasias para a constituição 

final das categorias temáticas.  

Este estudo faz parte de uma pesquisa maior 

aprovado pelo Comitê de Ética com Seres Humanos 

da Universidade Federal de Goiás por meio do 

protocolo n 523.834 em atenção à Resolução 466 de 

2012 (Brasil 2012). Por se tratar de uma pesquisa 

com dados secundários dispensaria Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), contudo 

pelo fato de ser um CAPS com vínculo à pesquisa e, 

em especial a este projeto de pesquisa, todos sujeitos 

que se inserem neste grupo são convidados a 

participarem com sujeitos de pesquisa e, após 

orientação acerca da mesma assinam o TCLE.  

 

3. RESULTADOS 

Do processo de análise emergiram as seguintes 

categorias temáticas propostas na figura 1. 

 

FIGURA 1 Categorias temáticas emergidas no 

processo de análise de conteúdo. Centro de Atenção 

Psicossocial. Goiás, Brasil Central 2017 

 

 

 
 

 

A primeira categoria temática ‘As redes de 

apoio e vínculo’ constituiu-se do agrupamento das 

falas quanto as redes de proteção e de risco diante do 

abuso de álcool e outras drogas. Os riscos eminentes 

selecionados foram a convivência com pessoas e 

grupos que facilitavam o acesso e oferta da 

substância; frequentar ambientes aversivos; relações 

familiares disfuncionais; conflitos interpessoais. 

Como proteção relatou-se proximidade com outras 

pessoas em busca de ajuda; relações familiares 

reestabelecidas; apoio de parceiros, grupos 

religiosos e sociais. 

Em relação a segunda categoria temática 

‘Estratégia de Redução de danos’ observou-se os 

relatos de conhecimento prévio de algumas ações 

orientadas por esse modelo, como concepção de 

drogas que podem ser menos nocivas para a saúde 

em meio social, mudança de hábitos protetoras para 

uso abusivo, relações sociais mais saudáveis. Em 

especial para mudanças de hábitos tem-se a 

identificação de gatilhos como locais, uso de outras 

substâncias, meio social, prática de atividades 

físicas, espiritualidade e alimentação saudável. 

Quanto a terceira categoria temática ‘Infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) e Aids’ os 

registros selecionados referiram-se as falas durante o 

grupo quanto a vivência em ter se contaminado com 

essa classe de morbidade, em especial a gonorreia e 

sífilis, ou pelo conhecimento de alguma pessoa de 

seu ciclo social tenha se contaminada. Por esse 

motivo, várias intervenções educativas foram 

aplicadas no decorrer do período de coleta de dados, 

Redes sociais 
de apoio e 

vínculo 

IST 

Aids 

Estratégias 
de redução 
de danos  
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entre elas os mitos e verdades acerca das IST; 

orientações especiais sobre agentes causadores, 

sintomatologia, tratamento e prevenção das IST. 

 

4. DISCUSSÃO 

Os resultados dessa investigação corroboram 

com outros estudos que também discutem a 

relevância das redes de apoio nas ações de 

intervenção ofertadas as pessoas que fazem uso 

abusivo de álcool e outras drogas. Nessa perspectiva, 

Elicker et al. (2015) apontam que a efetividade em 

ações de prevenção ao uso de drogas está associada 

à forma como as relações interpessoais são 

constituídas. Essas, por sua vez, representam um 

instrumento terapêutico decisivo no cuidado de 

pessoas que abusam de álcool e outras drogas 

(CARDOSO; MALBERGIE, 2013).  

Além disso, estudos da área têm demonstrado 

que prejuízos nas interações interpessoais tornam 

esse público mais suscetível a manifestações de 

ideação suicida, baixo autocontrole e frequente 

demonstração de atitudes agressivas (LAMIS; 

BALLARD; PATEL, 2014; ALIANE; 

LOURENÇO; RONZANI, 2006). A literatura 

especializada, frequentemente, evidência a 

associação entre situações de violência interpessoal 

e relacionamento interpessoal conflituoso e abuso de 

drogas (CLARK et al., 2014; ANDRADE et al., 

2012; CASTRO; CUNHA; SOUZA, 2011).  

As estratégias de redução de danos foi outro 

tema que emergiu durante a realização dos grupos. 

Tais ações visam minimizar as consequências 

adversas criadas pelo consumo de drogas, tanto na 

saúde quanto na vida econômica e social dos 

usuários. Dessa forma, Passos e Souza (2011) 

apontam que ao respeitar as idiossincrasias do 

sujeito essa modalidade de intervenção gera 

diminuição ou mudança nos padrões de uso, 

substituição por substâncias que causem menos 

problemas e até a abstinência.  

Nessa perspectiva, Lima, Dimenstein, e Macedo 

(2015) reconhecem a abordagem da redução de 

danos como uma alternativa promissora no cuidado 

da pessoa que faz uso abusivo de álcool e outras 

drogas. Ademais, ações de redução de danos 

minimizam as situações de vulnerabilidade e a 

exposição a riscos físicos e sociais (SILVEIRA, 

2016; MACIEL; VARGAS, 2015). 

A frequência em que o tema de IST foram 

abordados nos grupos com pessoas que buscaram 

ajuda terapêutica, em parte justifica-se pela 

constância que essa classe de morbidade ocorre em 

suas vidas ou em seu ciclo relacional. Entre as IST 

destaca-se as infecções pelo Vírus da Hepatite B 

(HBV), Vírus da Hepatite C (HCV) e Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) (DEGENHARDT; 

HALL, 2012). O uso abusivo de algumas drogas, 

como o crack representam maior risco para a 

contaminação de agentes causadores de IST, pelo 

fato, de muitas vezes associações com o ato sexual 

desprotegido ou de violência sexual (GUIMARÃES 

et al., 2016). 

A vulnerabilidade da população usuária de 

álcool e outras drogas à adquirir uma doença 

infecciosa também associa-se ao aumento de 

possibilidade de exposição a circunstância de risco, 

relações íntimas com múltiplos parceiros, em um 

contexto de baixa proteção individual, tanto quanto 

aos uso de preservativos como a ter 

companheiros(as) portadores de IST (RIBEIRO et 

al., 2006; GUIMARÃES et al., 2015). Condição 

relevante para elaboração de estratégias de 

intervenção junto a esses indivíduos e, que na 

presente investigação fora sempre uma demanda 

seguida pela preocupação dos mesmos em relação ao 

tema.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como resultado da análise desta pesquisa 

destaca-se que os temas mais frequentes abordados 

nos grupos foram os relacionados à rede de apoio, ao 

modelo de atenção conduzido pela redução de danos 

e a vivência da maior vulnerabilidade para IST/Aids.  

Ao considerar, de forma geral, que as pessoas 

com transtornos devido ao uso abusivo de álcool e 

outras drogas frequentemente apresentam muitas 

resistências para iniciar e permanecer em tratamento, 

trabalhar assuntos de seu interesse e que tenham 

significados em suas vivências diárias, abordando, 

concomitantemente, a dinâmica das relações 

interpessoais pode contribuir para um melhor 

planejamento de intervenções adequadas, tanto em 

nível de condução do tratamento quanto na gestão de 

recursos humanos e materiais necessários para 

atender esse público. 

Por fim considera-se que com esse trabalho que 

a elaboração de propostas de intervenção, deve 

envolver o fortalecimento das habilidades 

individuais, da capacidade de escolha, do 

conhecimento, da cultura e respeito às diferenças e 

diversidades de cada sujeito para tal faz-se 

necessária a corresponsabilização e o protagonismo 

do usuário de álcool e outras drogas construção 

dessas intervenções. 
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Resumo: O presente artigo tem por interesse construir uma análise das três teorias de ensino aprendizagem
julgadas pelos autores como as mais utilizadas por educadores que lecionam no ensino fundamental. A teoria
freiriana vista a partir do livro Pedagogia da Autonomia (2015), o behaviorismo radical visto no pensador
Skinner e a teoria sociocultural a partir de Vygotsky com enfoque em seus estudos sobre o processo de apredi -
zagem. Para este fim, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o que vem a ser uma teoria de ensino e
aprendizagem bem como sobre as três vertentes desta teoria aqui analisadas.

Palavras-chave: Teorias de ensino aprendizagem, Paulo Freire, Skinner, Vygotsky 

_______________________________________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO 

Todo educador tem consigo alguma teoria de en-
sino e aprendizagem, que considera a melhor es-
tratégia a ser aplicada em sala de aula. É a partir 
desta teoria que o planejamento de aula é feito, 
suas formas e técnicas de ensino são executadas 
e seu olhar severo ou compreensivo ao corrigir 
alguma avaliação respondida pelo aluno é reve-
lado. Dentro dessa possibilidade de escolhas, se 
inserem as palavras de Bigge (1997) “o homem 
não só quis aprender como também, frequente-
mente, sua curiosidade o impeliu a tentar apren-
der como se aprende” estes dizeres podes ser 
vistos na jornada que todo aluno graduando em 
licenciatura passa ou passará ao estudar matérias
pedagógicas onde as mais diversas teorias de en-
sino e aprendizagem serão para ele apresenta-
das. 
Para refletir sobre qual teoria é a melhor a ser 
utilizada, é interessante entender primeiro o atu-
al cenário de ensino fundamental público. Desta 
forma, é possível imaginar como cada teoria se 
comportaria em sala de aula. Para isso, nesta 
parte vamos nos ater a dados pesquisados na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) e as pesquisas quantitativas encontradas 
no Censo Escolar da Educação Básica (CEEB) 
do ano de 2016, bem como os anos anteriores, 
realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação
Nacional (LDB), de 1996, organiza a educação
em dois níveis: a educação básica e a educação
superior. A educação básica se subdivide em três
etapas: educação infantil, ensino fundamental e

ensino  médio.  O  ensino  fundamental,  dentre
essas três etapas, é a que tem uma maior duração
(09  anos)  sendo  pensando  para  crianças  e
adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos como
consta  em documentos  de  consulta  do  Fórum
Nacional de Educação do ano de 2013. Por este
se  encontrar  entre  as  duas  outras  duas  etapas
deve  servir,  além  de  suas  outras  atribuições,
como  uma  ponte  entre  o  início  que  visa  a
alfabetização e desenvolvimento das habilidades
de socialização do indivíduo (educação infantil)
e o fim, que se interessa pelo aprimoramento de
tudo que já foi lecionado ao estudante (ensino
médio).  Nesta  etapa  o  aluno  do  ensino
fundamental  passará  por  vários  processos
cognitivos  que  desenvolverão  desde  a
capacidade sensorial  até o desenvolvimento do
raciocínio lógico (MUNARI, 2010). Seus gostos
e  interesses  também estarão  se  desenvolvendo
cabendo  ao  educador  saber  utilizar  esses
aspectos a seu favor.
Apesar  de  ser  uma  fase  incrível  do
amadurecimento cognitivo humano, o educador
deve  lidar  diariamente  com  problemas
relacionados  as  condições  da  escola,  como  a
falta  de  estrutura  e  recursos  didáticos,  as
relações  interpessoais  com  os  demais
profissionais do cenário da escola como outros
educadores supervisores e diretores e, é claro a
relação com seus alunos e familiares.
Alguns  destes  problemas  de  ordem  estrutural,
podem  ser  facilmente  notados  nos  seguintes
dados  encontrados  no  CEEB do  ano  de  2016
quando existiam um total de 178,8 mil escolas
no país que ofertavam alguma etapa do ensino
fundamental. Apenas 103,3 mil das escolas que
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ofertam alguma etapa do ensino fundamental de
todo o Brasil possuem biblioteca ou uma sala de
leitura, apenas 19,79 mil a mais do que havia em
2008. Outro exemplo é o esporte onde apenas
112,76  mil  escolas  de  quadras  de  esporte,  em
2008 já existiam 74,28 mil quadras. Os valores
baixos  se  repetem  ao  tratar  de  salas  de
informática e banheiros adequados a alunos com
deficiência  ou  mobilidade  reduzida.  Isto
comprova que,  apesar  dos dados apresentarem
uma  melhora  em  relação  aos  anos  anteriores,
estes números mostram que o ambiente escolar
ainda  não  consegue oferecer  meios  pra  que  o
aluno desenvolva suas individualidades.
 Neste cenário se encontra o educador que deve
inspirar  seus  educandos  apesar  da  falta  de
recursos dentro da escola. Não deixar que seus
educandos se desmotivem ou desinteressem pela
busca de um bom aprendizagem deve ser uma
estratégia em continuo-a e em conjunto com os
demais  sujeitos que cercam este cenário como
os  demais  funcionários  da  escola  e  os
responsáveis por aluno. Desta forma, o objetivo
deste  artigo  é  refletir  sobre  qual  a  melhor
teoria de ensino e aprendizagem a ser usada por
todos os sujeitos que marcam o cenário escolar
priorizando  os  educadores  do  ensino
fundamental que são foco neste texto.
 
2. METODOLOGIA

Visando conhecer mais sobre teorias de ensino
aprendizagem aplicáveis ao ensino fundamental,
foi elaborado uma pesquisa bibliográfica sobre o
tema  por  meio  de  livros  e  artigos  bem como
uma análise de notas estatísticas realizadas pelo
INEP. Desta forma pôde ser feita uma análise de
três  teorias  de  ensino  aprendizagem,  julgadas
por  nós  a  partir  de  observações  vivências  e
diálogos  com  educadores  como
as  preferidas  ou  as  mais  utilizadas  no  ensino
fundamental. 

3.TEORIAS  DE  ENSINO  E
APRENDIZAGEM

Antes de se adentrar no tema se faz necessário
tratar sobre a dualidade destas teorias, ou seja, o
que se entende por ensino e o que se entende por
aprendizagem. Ao refletir sobre essa dualidade
pode  se  perceber  que  esse  tipo  de  teoria  está
ligado a um ciclo contínuo onde o ensino visa a
aprendizagem  e  a  aprendizagem  requer  um
ensino. 
O  aprendizado  é  a  tentativa  humana  de
sistematizar algum conhecimento, uma maneira
particular  de  ver  as  coisas  ou  de  resolver
problemas. O ensino por sua vez é o estímulo e

a  vontade  de  que  o  conhecimento  seja
compartilhado com outros sujeitos. 

3.1  Teoria  Freiriana:  a  pedagogia  da
autonomia 

Um  dos  livros  mais  conhecidos  do  pensador
Paulo Freire é a Pedagogia da autonomia (2015).
Sua construção é similar a um manual onde se
encontram dicas valiosas sobre o que é ensinar e
o que esta prática exige.  Contudo seu trabalho
não se resume a um simples manual endereçado
a um típico específico de leitor, mais que isso
sua  teoria  se  preocupa  com a  relação  entre  o
educador e o educando mostrando a importância
da  junção  de  uma  teoria  de  ensino  e
aprendizagem  bem  construída  e  as  práticas
pedagógicas.
 Freire tem por ideal  um educador crítico que
apesar da imposição do trabalho cotidiano e da
escola  não  seja  um  educador  transferidor  de
conhecimentos.  Trazendo  ao  educando  a
possibilidade de se tornar  mais que um objeto
dentro da sala ou um número para a escola no
momento  em  que  a  sua  curiosidade  é
alimentada. Não é de interesse desta teoria que o
ambiente  da  sala  de  aula  seja  marcado  por
monólogos e respostas decoradas uma vez que
para  um  bom  aprendizado  seja  necessário
absorver  o  que  foi  ensinado  a  partir  de
experiências  reais  ou  fatos  observados  pelo
educando  como  o  atual  cenário  político  ou  a
mudança  das  estações,  a  partir  destas
experiências o educador deve construir uma aula
didática  que  seja  propícia  a  uma  troca  de
informações,  indagações,  opiniões  e
questionamentos  que  devem  partir  tanto  do
educando  como  do  educador.  Contudo,  esta
troca de saberes não é feita de qualquer forma, é
preciso  admitir  que  apesar  do  empoderamento
que ha de se dar ao educando ao entender que
este  ainda  não  tem  em sua  bagagem  todo  os
referenciais  teóricos,  científicos  e
metodológicos  que  o  educador  adquiriu  ao  se
instruir  para  tal  profissão  além da  experiência
que este adquiriu ao passar do tempo como um
sujeito agente da mudança, transformação e na
percepção de mundo.
 Para  que  todos  estes  desenvolvimentos
aconteçam,  é  necessário  que  haja  práticas  de
ensino  que  reconheçam  a  individualidade  do
aluno prestigiando seus conhecimentos prévios e
empoderando  as  emoções  que  o  auxiliem  a
desenvolver  conhecimentos  sobre  os  mais
variados assuntos. A paixão para alguma área de
estudo, a insegurança de que alguma resposta ou
argumento esteja certo ou errado ou até mesma a
raiva  e  a  indignação,  talvez  as  duas  mais

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 1099



importantes destas emoções para o aluno, devem
ser estimuladas pelo educando de forma que se
confirmem  motivos  para  estas  emoções  e
maneiras  de  estimulas  através  dos  estudos  e
aprendizados como pode se notar ao ler teorias,
ensaios e teses engajados em causas sociais. O
que  estas  emoções  não  podem  é,  perder  seus
limites  se  tornando  explosões  de  sentimentos
nocivos ao sujeito e aos que o cercam (FREIRE,
2015). 
Por último, é preciso respeitar a autonomia do
educando.  Este  respeito  não  vem  como  uma
imposição, forçado, mas surge naturalmente ao
passo  que  o  educador  entende  e  absorve  que
para se educar é necessário o uso dá ética em
todos os momentos. Uma ética que respeite os
educandos  com  a  sua  rebeldia  legítima  ao  se
deparar com algum fato revoltante, que entenda
os gostos e anseios dos educandos, ética que dê
autonomia e uma progressiva independência do
auxílio  do  educador  de  forma  que  este  possa
perceber  seu  educando  como  um  sujeito
capacitado  a  desenvolver  as  mais  diversas
tarefas.  Deste  modo,  se  torna  possível  uma
experiência prazerosa para educando e educador
construída a partir de interesses e curiosidades.
É isto uma educação autônoma, não é somente
deixar o educando a esmo mas lhe dar condições
para  que  este  se  torne  um  sujeito  autônomo.
Para  isto  o  educador  faz  todo  um  trabalho
humanista que não tem por interesse ditar regras
mas entender as capacidades de seus educandos
incentivando-as  e  construindo  junto  com  seu
grupo  de  educandos  uma  educação  ética
possível  a  todos  e  com  momentos  que
possibilitem o destaque e alegria de cada um. 

3.2 Skinner e a teoria behaviorista

O  behaviorismo  ou  comportamentalismo  tem
por  interesse  de  estudo  comportamento,
entendendo este como um conjunto de reações
que um sujeito pode ter em resposta a estímulos
externos. Desta forma a individualidade de cada
sujeito não é levada em consideração. De toda
forma  o  behaviorismo  não  surge  como  uma
teoria de ensino aprendizagem mas como uma
possibilidade de estudo na área da psicologia.
Um dos conceitos mais importantes desta teoria
é  o  do  comportamento  operante  que  pode ser
definido como um processo no qual se pretende
condicionar uma ação de um indivíduo, podendo
assim  aumentar  a  recorrência  desta  ação  ou
extingui-la. Deste termo surgem outros dois: os
reforços que tem como fim a recorrência de uma
ação e a punição que procuram extinguir  uma
ação.

 Os  reforços  se  dividem  em  dois  tipos:  os
reforços  positivos  e  os  reforços  negativos.  Os
positivos podem ser entendidos como um bom
estimulo  que  acrescentam  algum  agrado  ao
indivíduo.  Por  exemplo,  uma criança  se  sente
desmotivada  a  fazer  seu  “dever  de  casa”,  o
professor ao perceber isto promete uma bala a
criança  caso  ela  faça  o  dever.  Caso  a  criança
faça o dever o professor lhe dá a bala e com o
tempo  a  criança  se  sente  motivada  a  fazer  o
dever de casa por ter  em mente a  certeza que
ganhará  a  bala,  que neste  caso  atua como um
reforço  positivo  da  situação.  Em  oposição  ao
reforço positivo existe o negativo que retira algo
do  cenário  na  intuição  que  se  repita  alguma
ação.  Por  exemplo,  um casal  está  preocupado
com seu filho por este não estar  se dedicando
aos estudos e ficar horas a fio no celular, como
forma do filho retornar a uma rotina de estudos
os  pais  restringem  o  uso  do  celular  do  filho
somente após o filho realizar a rotina de estudos.
Novamente,  pode  se  perceber  que  existe  um
reforço  para  que  uma  ação  volte  a  acontecer
com  a  diferença  desta  se  dar  pela  retirada,
mesmo que momentânea, de algum comum ao
indivíduo.
 A  punição  é  último  dos  três  conceitos  que
envolvem  o  comportamento  operante.  Sua
utilização  se  dá  quando  se  tem a  intenção  de
extinguir  uma  ação,  desta  forma,  quando  se
extingue uma ação do indivíduo se diz que este
foi punido. Uma construção de Skinner que tem
grande  uso  ainda  hoje  são  as  máquinas  de
estudo,  uma  máquina  que  Skinner  criou
contendo perguntas de múltipla escolha devendo
o  aluno  optar  pela  resposta  correta  tornando
possível  que  outra  pergunta  aparecesse.  Para
Skinner através deste mecanismo o aluno ficaria
em constante uso de um reforço positivo. Apesar
destas máquinas não existirem mais esse sistema
de questões e respostas corretas é utilizado até
hoje em diversos portais  de estudo online.  Ao
pensar nestas máquinas individualizadas em sala
de aula surge uma questão em mente: qual é o
papel  de  um  professor  behaviorista?  Skinner
(1972) é  direto em relação a esta  questão,  ele
afirma que  o  professor  deve  observar  a  partir
destas  máquinas  as  dificuldades  do  aluno  e  a
partir desta percepção reforçar o estudo que não
foi  perfeitamente  consolidado  para  isto  o
professor deve fazer uso de uma aula que seja
estimulativa  e  eficaz  na  consolidação  deste
aprendizado do aluno.
 Outro  ponto  de  importância  é  a  repetição  do
ensino que deve fazer com os alunos de modo
que  o  já  foi  anteriormente  ensinado  pelo
professor  passe  por  manutenções,  fixações  e
aprofundamentos  tornando  o  aluno  apto  a
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resolver  situações  similares.  Estas  situações,
muitas  das  vezes  propostas  nas  máquinas  de
ensinar já teriam se tornado um conhecimento
prévio  ensinado  pelo  professor  não  tirando
assim  sua  função  como  educador  mas  a
tornando  mais  prática  e  valorosa  (SKINNER,
1972).  

3.3 Vygotsky e a teoria sociocultural 

Lev Smenovitch Vygotsky foi um pensador que
formulou um esquema sobre como acontece a
aprendizagem.  Além  disto  ele  foi  um  dos
primeiros  a  entender  a  diferencia  entre  o
processo  de  aprendizagem  da  criança  e  a
formalização  escolar.  Em sua  teoria,  o  sujeito
não necessariamente precisa estar na escola para
aprender.  Sendo  o  aprendizado  um  processo
contínuo que pode ocorrer em qualquer local. 
É  notável  o  interesse  de  Vygotsky  no
desenvolvimento  do  sujeito  sendo  este
intimamente  ligado  a  aprendizagem.  Para
Vygotsky,  não  basta  admitir  o  sujeito  em  um
único  nível  de  aprendizagem  classificando  os
sujeitos dentro ou fora deste nível. É necessário
o  uso  de  dois  níveis  de  aprendizagem  o
primeiro, se tata do desenvolvimento efetivo que
é definido pelo conhecimento já consolidado no
sujeito. O segundo nível deste processo, mostra
a capacidade potencial do sujeito, ou seja, o que
o  indivíduo  consegue  fazer  com  o  auxílio  de
outro  que  já  tenha  esse  conhecimento
consolidado.  Desta  forma,  o  desenvolvimento
potencial revela o que o sujeito conseguirá fazer
em  um  futuro  próximo  (VYGOTSKY,  2010).
Conhecendo estes dois processos fica evidente a
importância  das  avaliações  escolares  já  que
estas, quando bem pensadas e executadas pelos
educadores,  poderão  notar  em  qual  nível  de
aprendizagem  o  sujeito  se  encontra,  se  o
conhecimento  já  está  consolidado  ou  está  no
processo de ser. 

4. CONCLUSÕES 

As teorias de ensino aprendizagem prezam pelo
desenvolvimento do aluno a partir  de um bom
ensino. Cada tipo e pensador da área, postulam o
que entendem como sendo a forma mais eficaz
para este fim restando ao educador fazer uso de
uma ou outra que considerem ser a melhor. 
Ao se realizar uma pesquisa bibliográfica sobre
as teorias de ensino e aprendizagem escolhidas,
ficou  perceptível  que  todas  tem  seus  erros  e
acertos  o que faz  com que todas  estas  teorias
fiquem  no  mesmo  nível  de  importância.  Esta
conclusão  se  deu  no  momento  que  ficou
explícito que cada teoria se preocupa com tipos

ideais de alunos e por este motivo estas teorias
têm um foco maior em pontos específicos hora
no  processo  de  ensinar  hora  no  processo  de
aprender. Por este motivo, conclui-se que a ideia
de que uma teoria é antagônica de outra é uma
mera  falácia,  sendo  mais  interessante  ao
educador repensar suas estratégias de ensino de
forma que se utilize cada teoria em momento e
cenário oportuno. 
Para  que  o  educador  tenha  a  capacidade  de
realizar  um  bom  manejo  destas  teorias  é
necessário  que  ocorra  um  maior  esforço  em
apresentá-las  aos  futuros  educadores  e  como
realizar eventos que agraciem um dialogo com
educadores  mais  experientes  para  que  estes
também  possam  aprender,  renovar  e
compartilhar  suas  práticas  de  ensino  com  os
jovens  educadores.
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Resumo: O uso de tijolos de solo-cimento como elemento construtivo vem ganhando destaque na construção 

civil, principalmente em países em desenvolvimento, por ser uma alternativa econômica e ecologicamente 

correta. Sabendo que pode ser viável a adição de resíduos nesse tipo de tijolo, o objetivo deste estudo é, 

através do Mapeamento Sistemático, analisar o panorama de pesquisas acerca dos tijolos de solo-cimento e as 

principais utilidades da lama residual do concreto. Para tanto, foi adotada a técnica do Mapping Study, que 

tem como premícia o uso das bases de dados indexadas. Desse modo, foi possível observar que vários são os 

resíduos incorporados a tijolos de solo-cimento, sendo eles obtidos de atividades agrícolas, industriais ou 

mesmo da construção civil. Por outro lado, ainda são poucos os estudos acerca da utilização da lama 

residual, especialmente para a confecção de tijolos de solo-cimento, em que não foram encontradas evidências 

que comprovassem esta finalidade da lama. Em síntese, os resultados alcançados fornecem, de um lado, 

subsídios para a determinação de resíduos geralmente empregados em tijolos de solo-cimento e, de outro, 

demonstram a viabilidade do uso de lama do concreto neste tipo de material construtivo. 

 

 Palavras-chave: Tijolos de solo-cimento. Incorporação de resíduos. Lama residual do concreto. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

Em consequência das crises econômica, 

habitacional e energética, que assolam os países em 

desenvolvimento, o interesse por soluções 

construtivas baratas e com menores impactos 

ambientais mostra-se eminente.  Na busca por 

materiais e métodos com potencial sustentável e de 

baixo custo, especialistas vem apostando no uso de 

solo estabilizado com cimento, principalmente sob a 

forma de tijolos ou blocos prensados (FERREIRA E 

FREIRE, 2005). 

Segundo Alavéz-Ramirez et al. (2012), o bloco 

de solo-cimento é tido como uma evolução do 

adobe, visto que a estabilização química do solo e o 

processo de compactação influenciam diretamente 

no melhoramento das propriedades mecânicas do 

material. A produção desse tipo de elemento 

construtivo também se dá por meio de prensas 

manuais ou hidráulicas, não sendo necessária à sua 

queima, sendo por esse e outros motivos chamado de 

tijolo ecológico (CASTRO et al., 2016). 

O uso de tijolos de solo-cimento, segundo 

Cordeiro, Conceição e Lima (2006) pode reduzir o 

custo final da obra em até 40%, uma vez que se pode 

utilizar o solo local para sua confecção, dispensando 

transporte e extração de matérias-primas. Outro fato 

é que esse tipo de bloco, por possuir as faces lisas, 

planas e regulares, requer uma mínima camada de 

argamassa de assentamento e revestimento, além de 

não necessitar de mão-de-obra especializada e ser 

fabricado por equipamento simples, de baixo custo 

(ABCP, 2000). Esse componente, se bem executado, 

apresenta boa durabilidade e garante resistência à 

compressão simples similar à dos tijolos maciços e 

blocos cerâmicos. 

Segundo Paschoalin Filho, Storopoli e Dias 

(2016), unidades prensadas de solo-cimento para 

alvenarias, configuram uma alternativa de gestão de 

resíduos sólidos uma vez que possibilitam a 

incorporação de outros materiais à sua mistura. 

Sabendo disso e ao observar a extensa geração de 

resíduos obtidos de usinas de concreto e sua 

disposição, muitas vezes, de forma inadequada em 

aterros sanitários, pretende-se com esse trabalho, 

avaliar o panaroma de pesquisas que vem utilizando 

resíduos na fabricação de tijolos de solo-cimento, 

bem como o potencial de utilização da lama residual 

do concreto para este fim.  

 

2. METODOLOGIA  
 

A fim de obter uma revisão bibliográfica mais 

abrangente sobre os temas propostos, realizou-se um 
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mapeamento sistemático (Mapping Study) que, 

segundo Bailey et al., (2007) e Petersen et al. 

(2008), consiste em averiguar pesquisas em base de 

dados utilizando palavras ou expressões chave. 

Para o levantamento bibliográfico foram 

utilizadas as bases de dados Scielo, Science Direct e 

Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, empregando as palavras e expressões 

chave: “soil-cement” and bricks, “soil-cement” and 

blocks, “concrete sludge” e "Fresh concrete waste", 

sendo as duas primeiras referentes a tijolo de solo 

cimento e as outras duas relacionadas a lama 

residual de concreto. Vale ressaltar que o único filtro 

utilizado foi de periódicos revisados por pares. 

Em seguida, foi realizado o refinamento dos 

arquivos, primeiramente, lendo os títulos e 

eliminando os artigos repetidos e não aderentes ao 

assunto e, posteriormente, analisando os resumos do 

material escolhido, selecionando apenas aqueles 

associados diretamente ao tema em estudo, como 

proposto por Paula e Ilha (2016). 

Por último, com a análise das referências 

bibliográficas dos artigos selecionados, buscou-se 

encontrar possíveis pesquisas que se adequassem ao 

tema proposto e que não foram detectadas nas 

buscas realizadas. Esta etapa, Bonfim et al. (2017) 

denomina snowball sampling. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos pelo Mapeamento 

Sistemático estão apresentados na Tab. 1. 

 

Tabela 1. Resultados do mapeamento sistemático 

BASES DE 

DADOS 

"Soil-cement" 

and bricks + 

"Soil-cement" 

and blocks 

"Concrete 

sludge" + "Fresh 

concrete waste" 

Número de artigos 

Periódicos 

CAPES 
265 80 

Scielo 21 0 

Science Direct 269 18 

Total 555 98 

Número de artigos 

sem repetições 
534 83 

Artigos 

selecionados após 

leitura dos títulos 

e resumos 

72 18 

Snowball 

sampling 
8  

TOTAL 98 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

Diante dos resultados obtidos, procurou-se 

analisar a evolução das publicações e, pôde-se notar 

pela Fig. 1 que, se tratando de tijolos de solo-

cimento, houve um evidente crescimento no número 

de publicações nos últimos sete anos, com o dobro 

de publicações se comparados ao período de 1977 a 

2010, o que confirma o crescente interesse neste 

assunto. Já a lama residual do concreto, demonstra 

ser ainda um assunto pouco estudado e, por isso, há 

poucas publicações acerca do mesmo. 

 

Figura 1. Evolução das publicações ao longo dos 

anos 

 
Fonte: Próprio autor (2017) 

Através do mapeamento também foi possível 

verificar os principais periódicos que mais 

publicaram artigos relacionados aos temas (Tab. 2) e 

notou-se que o periódico “Construction and 

Building Materials” obteve uma quantidade 

significativa de publicações. 

 

Tabela 2. Principais periódicos com artigos com os 

temas estudados 

PERIÓDICOS 

Número de artigos 

publicados 

Tijolos de 

solo-

cimento 

Lama 

residual do 

concreto 

Cerâmica 5 - 

Construction and 

Building Materials 
16 5 

Journal of Materials in 

Civil Engineering 
7 1 

Materials and 

Structures 
4 - 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

3.1 Tijolos de solo-cimento 

 

Os tijolos de solo-cimento, apesar de serem 

estudados há algum tempo no Brasil, são elementos 

construtivos que estão ganhando espaço no setor da 

construção civil, por se tratarem de materiais que 

causam menor impacto ambiental, além de 

1977 a

1990

1991 a

2000

2001 a
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2011 a

2017

Lama 0 0 3 15

tijolos 3 4 15 50
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reduzirem o custo final da obra (CASTRO et al., 

2016).  

Esse tipo de tijolo prensado, além de inúmeras 

vantagens, possui resistência à compressão simples 

similar aos tijolos convencionais cerâmicos. 

Segundo Milani e Freire (2006), a resistência inicial 

deste tipo de unidade de alvenaria é devida à 

estabilização química de solo com o cimento, onde 

ocorrem reações de hidratação dos silicatos e 

aluminatos presentes no aglomerante, gerando uma 

massa que preenche os vazios da mistura e une os 

grãos adjacentes do solo.   

De acordo com Ferreira e Oliveira (2007), há 

outros métodos de estabilização do solo além 

daquela com cimento, e são elas: a do solo-cal, a do 

solo-betume, a do solo-resina, a estabilização com 

cinzas volantes e escórias de alto forno, a 

estabilização com o emprego de sais, ácidos, lignina, 

silicatos de sódio, aluminatos de cálcio, sulfatos de 

potássio, óxidos de ferro, cinzas pozolânicas de 

turfas e restos de atividade agrícola e materiais 

vegetais. 

Assim, as várias formas de estabilização do 

solo, como citadas por Ferreira e Oliveira (2007), 

puderam ser evidenciadas pelo mapeamento de 

artigos realizado neste estudo. Foi possível 

conhecer, também, a gama de resíduos utilizados 

como materiais alternativos aplicados em unidades 

de solo-cimento, seja com o intuito de poupar 

matéria-prima ou mesmo investigar sua influência 

neste tipo de tijolo, visando sempre à melhoria de 

suas características e propriedades.  

 

3.1.1 Aplicações dos resíduos 

 

Importante salientar que a aplicação dos 

resíduos tendo em vista a economia de matéria-

prima em tijolos de solo-cimento seguiu duas 

principais vertentes: substituição parcial do cimento 

e substituição parcial do solo. Além do mais, 

tiveram autores que apenas adicionaram resíduos à 

mistura sem substituir nenhum dos componentes e 

outros acrescentaram como reforço dos tijolos.  

A Fig. 2 mostra os principais resíduos utilizados 

para substituir parcialmente o cimento, sendo a 

casca de arroz a mais utiliza nas pesquisas, seguida 

de cinza do bagaço de cana-de-açúcar, resíduo de 

construção e demolição e Grits (gerado pelas 

indústrias de celulose e papel no processo de 

recuperação química dos compostos utilizados na 

produção de celulose). Na Tab. 3 é mostrada a 

origem destes resíduos, bem como o aspecto com 

que foram utilizados nas pesquisas e seus 

respectivos estudiosos. 

Segundo Dallacort et al. (2002), a substituição 

parcial do cimento Portland por diversos minerais 

pode reduzir o custo do tijolo, uma vez que alguns 

resíduos, na presença de água e em combinação com 

a cal oriunda da hidratação do cimento, formam 

compostos semelhantes aos silicatos e aluminatos de 

cálcio hidratados. Outros resíduos, por sua vez, não 

possuem ação pozolânica, mas devido à elevada 

finura, os vazios do solo podem ser preenchidos, 

podendo melhorar tanto a compacidade quanto a 

resistência do material. 

 

Figura 2. Resíduos utilizados na substituição parcial 

do cimento 

 
Fonte: Próprio autor (2017) 

 

Tabela 3. Resíduos utilizados na substituição parcial 

do cimento em unidades de alvenaria de solo-

cimento 

Tipo de 

resíduo 

Origem/ 

Aspecto 
Autor 

Casca de arroz 

e semente do 

capim de 

braquiária  

Atividade 

Agroindustrial

/ triturado 

Ferreira, Gobo e 

Cunha (2008) 

Oliveira e Ferreira 

(2007) 

Casca de arroz 

Atividade 

Agroindustrial

/ cinza 

Cook, Pama e 

Paul (1977) 

 Bagaço de 

cana-de-

açúcar 

Atividade 

Agroindustrial

/ cinza 

Alavéz-Ramírez 

et al. (2012) 

Ferrari et al. 

(2014) 

Grits  

Atividade 

industrial/ 

partículas 

Siqueira e 

Holanda (2013) 

Siqueira e 

Holanda (2015) 

RCD 

Construção e 

demolição/ 

triturado 

Dallacort et al. 

(2002) 

Lima Júnior, 

Willrich e 

Barbosa (2003) 

 Casca de ovo 

Atividade 

Industrial/ 

triturado 

Amaral et al. 

(2013) 

0

1

2

3

4

Resíduo de
Construção

e
Demoliçã…

Casca de
arroz

Grits

 Cinza do
bagaço de
cana-de-
açúcar

 Casca de
ovo
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 Pedra 

sabotizada e 

escória de Fe-

Si-Mn 

Atividade 

Industrial/ 

cinza 

Ferreira, Reis 

e Lima (2015) 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

Em se tratando da substituição parcial do solo 

em tijolos e blocos de solo-cimento, poucos estudos 

foram identificados com essa temática. Dentre as 

pesquisas selecionadas e os resíduos utilizados com 

esse fim, tem-se o RCD, resíduos de granito, 

coprodutos siderúrgicos, lodo de Estação de 

Tratamento de Água (ETA) e Grits, como 

demonstrado na Fig. 3. 

 

Figura 3. Resíduos utilizados na substituição parcial 

do solo 

 
Fonte: Próprio autor (2017) 

 

Na Tab. 4, é possível verificar a origem dos 

resíduos supracitados, os autores que os 

investigaram e a forma com que foram utilizados na 

produção de tijolos e blocos de solo-cimento. 

 

Tabela 4. Resíduos utilizados na substituição parcial 

do solo em unidades de alvenaria de solo-cimento 

Tipo de 

resíduo 

Origem/ 

Aspecto 
Autor 

Grits 

Atividade 

industrial/ 

partículas 

Miranda et al. 

(2011) 

Pinheiro et al. 

(2013) 

RCD 

Construção e 

demolição/ 

triturado 

Contreras et al. 

(2016) 

Granito 
Atividade 

industrial/ triturado 

Lokeshwari e 

Jagadish (2016) 

Coprodutos 

siderúrgicos 

Atividade 

industrial/ cinza 

Castro et al. 

(2016) 

Lodo de 

ETA 

Estações de 

Tratamento de 

água/ cinza 

Rodrigues e 

Holanda (2013) 

Fonte: Próprio autor (2017) 

 

Muitos pesquisadores, por sua vez, 

incorporaram alguns resíduos em tijolos de solo-

cimento sem substituição de nenhum material. Como 

exemplo, pode-se citar a utilização da palha de trigo 

e cevada, da fibra de banana, do resíduo de lã 

mineral e das fibras de plástico e polipropileno.  

A partir da variedade de resíduos encontrados 

neste mapeamento, é possível perceber a 

versatilidade e potencial que os tijolos de solo-

cimento possuem para incorporação de resíduos de 

diferentes origens e aspectos. 

 

3.1.2 Lama residual do concreto 

 

A lama residual do concreto, segundo Silva 

(2016) é um resíduo sólido retirado do fundo de 

tanques que recebem água da lavagem de pátios e 

caminhões, e em sua composição há basicamente 

agregado fino residual do concreto e pasta de 

cimento.  Nas usinas, a disposição desses materiais 

acontece em baias para secagem, e posterior descarte 

em aterros sanitários.  

Todavia, os aterros sanitários, cada vez mais 

saturados, vêm causando transtornos à sociedade e, 

segundo Audo, Mahieux e Turcry (2016), 

investigações ambientais preliminares, mostraram a 

importância de gerenciar esses resíduos, pois podem 

ser potencialmente poluentes. Assim, alguns 

pesquisadores avaliaram aplicações para a lama 

residual do concreto, e a Fig. 4 mostra as diferentes 

vertentes encontradas com o mapeamento. 

 

Figura 4. Áreas de aplicação da lama residual do 

concreto 

 
Fonte: Próprio autor (2017) 

 

A lama residual do concreto foi analisada por 

Schoon et al. (2012) como matéria-prima na 

produção de Clinquer de cimento Portland, porém 

suas influências mineralógicas mostraram que o 

resíduo não é viável para este fim. 
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Kou, Zhan e Poon (2012) e Sérifou (2013), por 

sua vez, avaliaram o uso da lama em estado seco 

como agregado graúdo para concreto em diferentes 

porcentagens e notaram que a resistência do mesmo 

diminuiu de acordo com o aumento da proporção de 

resíduo.  

Já Audo, Mahieux e Turcry (2016), estudaram a 

caracterização mecânica de argamassas feitas com 

lodo provenientes de usinas de concreto e 

perceberam que a lama reduz a capacidade de 

trabalho da argamassa em estado fresco, e 

apresentou uma variabilidade na sua resistência à 

compressão no estado endurecido. 

Sobre a aplicação desse resíduo em blocos de 

concreto, Kou, Zhan e Poon (2012) demonstraram 

que é viável, pois a sua incorporação melhorou a 

resistência à compressão e resistência transversal 

dos blocos. Entretanto, à medida que o teor de lama 

aumentou nos elementos, a absorção de água 

aumentou e a densidade diminuiu devido à alta 

porosidade do resíduo.  

A partir do levantamento das pesquisas, pode-se 

concluir que lama é um resíduo ainda pouco 

explorado e passível de novas pesquisas, visto que 

não há uma melhor alternativa de aplicação do 

mesmo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Com o mapeamento acerca dos tijolos de solo-

cimento, foi possível perceber que a incorporação de 

resíduos em geral neste tipo de unidade de alvenaria 

tem sido notória, sendo possível garantir um 

material ainda mais econômico que satisfaça as 

normas.  

Avaliando o uso da lama residual do concreto 

nas pesquisas mapeadas, percebe-se que não há 

estudos de incorporação da mesma em tijolos de 

solo-cimento, de modo que este se torna um campo 

de pesquisa com potencial para ser explorado.  

Por fim, vale ressaltar que a aplicação do 

Mapeamento Sistemático fornece uma ampla visão 

do campo de pesquisa e facilita na identificação de 

áreas passíveis de desenvolvimento, bem como dos 

principais estudos acerca do tema escolhido. 
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Resumo: Este artigo visa expor parte de como se realizou o Projeto de Iniciação Científica 2016/2017 e 

algumas conclusões obtidas nos doze meses. O monitoramento das famílias remanejadas pela construção da 

UHE (Usina Hidrelétrica) Serra do Facão é de fundamental importância socioambiental, visto que uma 

parcela delas se viu obrigada a mudar seus hábitos de vida de forma radical. Com a carta de crédito referente 

às indenizações parte dos trabalhadores adquiriu um imóvel de moradia ou para aluguel, visando o 

complemento da renda em novo ambiente no meio urbano. A migração para o meio urbano acarretou 

mudanças no cotidiano dessa população humana, porém, nem todas as mudanças foram negativas.  

 

Palavras-chave: Remanejamento de trabalhadores. Construção de UHE. Catalão (GO). UHE Serra do Facão. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A UHE (Usina Hidrelétrica) Serra do Facão foi 

construída no rio São Marcos, afluente do Rio 

Paranaíba, está localizada entre os municípios de 

Catalão (GO) e Davinópolis (GO), e entrou em 

operação comercial em julho de 2010. 

Os grandes projetos hidrelétricos têm sido 

criticados por conta dos danos que ocasionam, tanto 

nas esferas ambientais, sociais e territoriais, como 

nas esferas culturais e identitárias. Esses problemas 

são ainda mais acentuados quando usinas são 

construídas em regiões habitadas, por acarretarem o 

deslocamento obrigatório da população humana 

residente no local, além dos demais componentes da 

biota. A desterritorialização da população e, 

consequentemente, a reterritorialização, dá início a 

um processo de ressignificação de crenças, atitudes, 

valores e ideologias. Com isso, a identidade cultural 

da população é atingida, sendo, portanto, alterada. 

As famílias de trabalhadores rurais que viviam 

na área onde foi construído o Reservatório de 

Aproveitamento Hidrelétrico Serra do Facão não 

optaram por se mudar do campo para a cidade, essa 

reterritorialização lhes foi imposta por interesses 

alheios aos seus. Mudança essa que trouxe 

alterações no modo de vida, trabalho, alimentação, 

moradia, transporte, estudo, lazer, etc. Ainda que 

possam ter sido facilitadas pelo vínculo que os 

trabalhadores possuíam com Catalão (GO), as 

mudanças aconteceram e trouxeram consigo muitas 

transformações na rotina dos trabalhadores.  

 

2. METODOLOGIA  
 

Na consecução da pesquisa, os meses de agosto 

a dezembro de 2016 e janeiro de 2017 consistiram-

se em momentos de levantamentos bibliográficos 

para uma melhor compreensão dos atingidos pelo 

reservatório, e leitura de obras vinculadas à temática, 

dentre elas: “Monitoramento da qualidade de vida da 

população atingida pela formação do Reservatório 

da UHE Serra do Facão”. (MENDES et al. 2014); 

“O mito da desterritorialização: do fim dos 

territórios à multiterritorialidade”. (HAESBAERT, 

2004); “Introdução ao projeto de pesquisa científica” 

(RUDIO, 2012), “Metodologia Científica: a 

construção do conhecimento” (SANTOS, 2004); “A 

Dialética do trabalho” (ANTUNES, 2004); “O 

trabalho da terra” (WOORTMANN; et al. 1992), 

entre outras, o que permitiu o embasamento teórico-

conceitual da pesquisa. 

A revisão da literatura foi realizada através de 

fichamentos que permitiram a compreensão dos 

temas propostos em cada uma das obras. Foi 

importante ler não apenas a respeito dos 

trabalhadores e de como se dá o trabalho no campo, 

mas também de como deve ser realizada a pesquisa, 

já que este tipo de leitura traz uma clareza sobre 

como deverá ser elaborado o relatório e demais 

pesquisas ao longo de toda vida acadêmica. 

Além do levantamento bibliográfico e revisão de 

literatura, foi realizada a pesquisa documental, nos 

meses de fevereiro a junho 2016, sendo consultado o 
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banco de dados do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Socioambientais (NEPSA-CNPq). Os dados 

referem-se ao Projeto “Monitoramento da qualidade 

de vida da população atingida pela formação do 

Reservatório da UHE Serra do Facão”. O 

monitoramento foi realizado a partir de três 

campanhas: a) Primeira campanha (10/07/2010 a 

12/08/2011); b) Segunda campanha (16/03/2011 a 

16/12/2011); Terceira campanha (16/07/2012 a 

31/03/2013). A partir do Monitoramento foram 

identificados no meio urbano de Catalão, 28 não 

proprietários na Primeira campanha, 21 na Segunda 

campanha e 17 não proprietários na Terceira 

campanha. Assim, têm-se uma média de 22 não 

proprietários residindo no meio urbano de Catalão. 

Nessa perspectiva, justifica-se a não realização 

da pesquisa de campo, visto que foram utilizados 

informações do Banco de Dados do NEPSA/CNPq-

RC/UFG referentes ao Projeto de monitoramento da 

qualidade de vida das famílias remanejadas para a 

construção da UHE Serra do Facão, finalizado no 

ano de 2014, conforme registro no SAP/UFG sob 

numero 33512. Sendo assim, os resultados obtidos, 

com relação ao remanejamento das famílias 

atingidas pela construção da UHE Serra do Fação, 

são basicamente fundamentados no banco de dados 

do NEPSA e no Relatório do Projeto 

“Monitoramento da qualidade de vida da população 

atingida pela formação do Reservatório da UHE 

Serra do Facão” (MENDES et al., 2014). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A modernização é citada em toda parte, no 

discurso do político, no senso comum, na religião, 

na mídia e no meio científico.  A principal base para 

que este processo ocorra é a energia. De modo geral, 

no contexto do desenvolvimento socioeconômico, os 

países possuem como fonte principal energética 

aquela que é mais viável, seja pelas condições de 

relevo, ambientais, sociais e/ou políticas. No Brasil, 

a mais utilizada é a hidrelétrica, pela grande 

extensão territorial, disponibilidade de água e relevo 

favorável onde os rios ocorrem. Os 

empreendimentos hidrelétricos não ocorrem de 

forma isolada no País e são todos administrados pela 

Matriz Elétrica Brasileira - através de Furnas 

Centrais Elétricas S.A, apesar de a mesma não ser 

detentora do lucro de todos eles. (CASTILHO; 

ARRAIS, 2012). 

Para Castilho e Arrais (2012), “[...] o 

crescimento econômico é aclamado a qualquer 

custo, do mesmo modo que a pobreza e a segregação 

social parecem habitar o imaginário da conformação 

ou da brandura”. No processo de implantação de 

uma usina hidrelétrica, muitos segmentos são 

atingidos, inclusive os com condições sociais 

desfavoráveis. Os empreendimentos têm como 

obrigação fornecer meios para que as pessoas 

remanejadas pela inundação de áreas na construção 

do reservatório, tenham como sobreviver após a 

mudança.  

Referente às indenizações pelos danos causados 

pelas barragens, Mendes (2005) aponta que: 

[...] as empresas levam em consideração 

unicamente os aspectos materiais, prescindindo da 

valoração do trabalho investido no trato com a 

terra, dos valores afetivos e simbólicos, ou seja, da 

dimensão cultural, das condições sociais e 

históricas das populações locais, enfim, das 

peculiaridades existentes e da complexidade das 

relações sociais (MENDES, 2005, p. 16). 

A energia elétrica possui papel fundamental no 

processo de modernização e/ou desenvolvimento da 

sociedade humana, para confirmar, basta lembrar 

que foi condição básica em todas as revoluções 

tecnológicas (CASTILHO, ARRAIS, 2012). A 

Primeira Revolução Industrial, por exemplo, só foi 

possível graças à descoberta do petróleo e do carvão 

mineral como fontes geradoras de energia elétrica 

para que as máquinas, principalmente nas indústrias 

têxteis, pudessem funcionar. 

De acordo com Castilho e Arrais (2012) o 

desenvolvimento da energia elétrica no Brasil se 

inicia em 1879, quando Dom Pedro II concedeu a 

Thomas Alva Edison autorização para iniciar a 

utilização de aparelhos que realizassem a iluminação 

pública da cidade do Rio de Janeiro, vale ainda 

informar que a energia, nessa época, era rudimentar, 

já que era gerada a partir da queima de madeira. Os 

incentivos proporcionados por Dom Pedro II 

contribuíram para a criação da primeira usina de 

aproveitamento hidrelétrico do País, em um afluente 

do Rio Jequitinhonha, em Diamantina (MG). A 

partir do século XX, a entrada do capital estrangeiro 

no País e a ação de grupos privados nacionais 

promovem um efetivo aumento na geração de 

energia elétrica no Brasil e o desenvolvimento dos 

seus meios (CASTILHO, ARRAIS, 2012). 

Nos anos de 1950, políticas econômicas 

formuladas pelo Estado, inclusive sobre a questão 

energética visavam integrar as regiões brasileiras e 

corrigir as disparidades regionais, sobretudo no 

Nordeste e na Amazônia (MENDES, 2005). Na 

década de 1960, foram reformulados órgãos do 

Governo Federal e criados o Ministério das Minas e 

Energia e a ELETROBRÁS. Aliada aos estudos 

hidroenergéticos desenvolvidos, a criação desses 

órgãos consolidou a estruturação do setor elétrico 

nacional. No período militar (1964-1984) houve 

também a construção de um grande número de 

hidrelétricas para atender a demanda da crescente 

industrialização, com destaque para a Usina de 

Itaipu (SANTOS, 2002). 

Nesse contexto, o Brasil se configurou como 

uma potência energética mundial, sendo que o carro 
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chefe para geração de energia no País são as 

hidrelétricas. Assim, em 2016, de acordo com a 

ANEEL (2016), 64,82% do total de energia elétrica 

produzida no País são provindas de hidrelétricas.  

Os problemas socioambientais causados pela 

construção de hidrelétricas são inúmeros. Há casos 

de rompimento e extravasamento de pequenos lagos 

e riscos para grandes barragens, elevação do lençol 

freático, perca da fauna e flora da região, entre 

outros. Deve-se considerar, ainda, os aspectos 

sociais, tais como: famílias de agricultores 

remanejadas para as cidades e/ou outras áreas rurais, 

abandonando as atividades agrícolas; comunidades 

inteiras destruídas; propriedades rurais 

desestruturadas e pequenos estabelecimentos 

comerciais inviabilizados pela perda de seus 

consumidores, com destaque para a perda da cultura 

do local/região (MENDES, 2005). 

Castilho e Arrais (2012) afirmam que a energia 

elétrica é uma condição para o desenvolvimento da 

infraestrutura produtiva, portanto, toda a 

produtividade das indústrias, agricultura, comércio e 

serviços dependem de forma direta ou indireta da 

energia elétrica. Outra fonte importante de utilização 

de energia elétrica é a utilização doméstica, 

conforme dados apresentados pela ANEEL (2016), 

são 58,3 milhões de unidades que representam 

85,02% do total, com 9,2 milhões de 

megawatts/hora (MWh), que correspondem por 

34,75% da energia consumida. 

Em Goiás, a porcentagem de produção por 

hidrelétricas é ainda maior. De acordo com Castilho 

e Arrais (2012), a matriz hidráulica correspondia em 

2011 a 91,9% do total de energia elétrica gerada no 

Estado. Nesse ano estavam em operação as usinas 

hidrelétricas: Barra dos Coqueiros, Cachoeira 

Dourada, Caçu, Cana Brava, Corumbá I, Corumbá 

III, Corumbá IV, Emborcação, Esporra, Itumbiara, 

Queimado, Salto, São Domingos, São Simão, Serra 

da Mesa e Serra do Facão. As pequenas centrais 

hidrelétricas: Alto Araguaia, Cachoeira do Lavrinha, 

Goiandira, Irara, Jataí, Lago Azul, Mambaí II, 

Mosquitão, Nova Aurora, Piranhas, Planalto, Retiro 

Velho, Riachão, Rochedo, Santa Edwiges II, Santa 

Edwiges III e São Domingos II. E as centrais 

geradoras hidrelétricas: Aeras e Castelani, 

Agropecuária Rio Paraíso, Eletrocéu, Mãe Benta, 

Mosquito, PG 2, Rio Bonito, Saia Velha e São 

Bento. 

Poucos países no Mundo possuem uma matriz 

energética tão integrada quanto o Brasil. Castilho e 

Arrais (2012) destacam que o estado de Goiás, além 

de ser favorável para a criação de hidrelétricas 

devido às condições de hidrografia e relevo, 

encontra-se como um ponto de ligação das grandes 

regiões do País, exceto o Sul. Sendo assim, por meio 

do Estado de Goiás, existem as interligações 

energéticas Sul/Sudeste/Centro-Oeste e 

Norte/Nordeste. Como por exemplo, temos a Usina 

Hidrelétrica de Serra da Mesa, localizada no Norte 

Goiano, que fornece energia para as duas 

interligações. 

Em Goiás, o desenvolvimento energético e a 

criação de usinas hidrelétricas atenderam as 

demandas da urbanização. A primeira hidrelétrica do 

Estado foi criada no ano de 1918 para atender a 

iluminação pública da então capital do Estado, 

cidade de Goiás. Na década de 1930, com a 

transferência da capital à Goiânia e aumento da 

demanda energética, foi criada sobre o Rio Meia 

Ponte, a Usina do Jaó. Quase 20 anos depois, na 

década de 1950, com a vinda da Capital Federal, 

Brasília, para o Estado, foi necessário a criação de 

várias outras usinas geradoras de energia para 

atender toda a demanda estadual, entre elas a Usina 

de Rochedo, no Rio Meia Ponte e a primeira etapa 

da Usina de Cachoeira Dourada, no Rio Paranaíba. 

(CASTILHO; ARRAIS, 2012). 

Na década de 2000, segundo Castilho e Arrais 

(2012), nove (09) usinas hidrelétricas entraram em 

funcionamento em Goiás, atendendo a crescente 

demanda energética local e a possível distribuição 

do excedente, principalmente, para a região Sudeste 

do País. Entre as nove (09), a Usina Hidrelétrica de 

Energia de Cana Brava se encontra no Rio Tocantins 

e oito (08) se localizam ao longo do percurso do Rio 

Paranaíba, são elas: Esporra, Corumbá III, Corumbá 

IV, Salto do Rio Verdinho, Salto, Caçu, Foz do Rio 

Claro (que passou a ser denominada Engenheiro 

José Luiz Müller de Godoy Pereira) e Serra do 

Facão. O estudo se assenta nas características da 

Serra do Facão, pois os sujeitos da pesquisa são os 

trabalhadores rurícolas remanejados em decorrência 

da construção da mesma. 

A implantação do Aproveitamento Hidroelétrico 

(AHE) Serra do Facão exigiu o remanejamento das 

famílias para utilização dos territórios da área de 

abrangência do AHE na área do Baixo Curso do Rio 

São Marcos, o que provocou a destruição de 

territórios e a construção de outros, ou seja, o 

processo de desterritorialização, territorialização e 

reterritorialização (HAESBAERT, 2006). Essas 

famílias remanejadas deixaram o território não por 

vontade própria, mas por imposição alheia a seus 

interesses. 

No que se refere aos benefícios proporcionados 

pelo empreendimento, a resposta da maioria dos 

entrevistados (76,59%) foi a aquisição do imóvel. 

Todavia, a aquisição da casa própria na área urbana 

foi um incentivo à migração (desruralização), tendo 

em vista que essas famílias e/ou trabalhadores não 

teriam condições financeiras para locar um imóvel 

para moradia, o que anteciparia a frustração desse 

intuito. Ainda, a maioria (53,57%) das famílias 

desses trabalhadores não mostra interesse em voltar 

a trabalhar ou morar no campo. Tal opção 
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fundamenta-se em questões, como: a) a educação 

dos filhos; b) a idade avançada dos mais idosos e, c) 

a preferência da esposa pela vida na cidade. 

Concernente à situação conjugal, 33,34% dos 

entrevistados são casados e 27,53% estão em união 

estável, o que representa 60,87% dos trabalhadores, 

a maioria (59,92%) está com idade média entre 31 e 

50 anos. Ainda, 27,53% são compostos por homens 

solteiros, e 4,35% por homens separados.  

Em relação ao grau de escolaridade, de acordo 

com relatos dos chefes de família e dos 

trabalhadores idosos, que moravam nas sedes das 

propriedades onde trabalhavam, a oportunidade para 

estudar era pouca, visto que as escolas localizavam-

se geograficamente distantes das suas residências. 

Soma-se a isso a necessidade dos filhos (ainda 

crianças) auxiliar seus pais nas atividades rurais, o 

que limitava o tempo para se dedicar aos seus 

estudos.  

No campo, nem todas as pessoas tinham acesso 

à educação formal, devido, muitas vezes, ao 

isolamento que viviam. Dos não proprietários 

remanejados para a cidade de Catalão 14,05% 

declaram-se analfabetos; 60,87 cursaram do Pré-

escolar ao 4º ano da primeira fase do Ensino 

Fundamental; e 13,04% até o 9º ano da segunda fase 

do Ensino Fundamental. 13,04% possuem Ensino 

Fundamental; 11,059% concluíram o Ensino Médio, 

sendo que apenas 2,12% cursaram o Ensino 

Superior.   

O maior índice de escolaridade dos homens é 

referente ao Pré-escolar à 4ª Série da primeira Fase 

do Ensino Fundamental, geralmente com idade 

superior a 60 anos, traço indicativo de famílias 

estruturadas nos preceitos do patriarcado. Verifica-

se a melhoria no grau de escolaridade das mulheres, 

principalmente com idade inferior a 50 anos. Diante 

das dificuldades na oferta de trabalho remunerado 

para as mulheres no meio rural, a escolaridade torna-

se uma oportunidade de inserção no mercado de 

trabalho e, consequentemente, uma possibilidade 

para sua independência financeira. Esses aspectos 

justificam a diferenciação de escolaridade entre 

homens e mulheres. 

No decorrer do monitoramento, verificou-se a 

adaptação desses trabalhadores ao ritmo da vida 

urbana. Essas famílias salientam as diferenças entre 

o ritmo de vida no urbano e no rural. Prevalece um 

saudosismo nos relatos referentes à rotina tranquila 

do modo de vida rural, mas sem esquecer-se do 

serviço pesado na lida no campo. Assim, essas 

pessoas, gradativamente, são inseridas no contexto 

social e econômico da cidade, e mostram através de 

seus comportamentos, uma assimilação dos valores 

urbanos.  

Quando indagados sobre sua relação com a 

cidade (58,97%) afirmaram que se sentem 

pertencentes ao meio urbano, enquanto que 53,57% 

não desejam mais morar ou trabalhar no campo. 

Contudo, 41,03% dos entrevistados ainda se sentem 

pessoas do meio rural, mostrando que os vínculos 

adquiridos são fortes e fazem parte de sua cultura e 

vivência cotidiana. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O segmento de trabalhadores não proprietários 

deve ser ressaltado, já que, por não possuírem posse 

da terra que será “comprada” pelo empreendimento 

e não possuírem mão-de-obra qualificada correm 

riscos de se tornarem marginalizados pela sociedade 

no processo de migração. 

A pesquisa bibliográfica documental a respeito 

do tema possibilitou a abertura de horizontes e 

definição de objetivos mais específicos no complexo 

tema sobre remanejamento. É necessário que a 

mudança no cotidiano dos trabalhadores atingidos 

pela UHE Serra do Facão seja acompanhada, 

descrita e analisada, a falta de qualificação 

profissional dos trabalhadores para afazeres na zona 

urbana acaba impondo condições de trabalho de 

certa forma precárias.  

A mulher passa a ter papel fundamental na 

família, pois antes, na zona rural, os homens eram os 

contratados e remunerados nas fazendas, agora, na 

zona urbana, conquistam certa independência 

financeira e se inserem no mercado de trabalho, 

mesmo que seja em empregos de doméstica, 

cozinheira, babá, entre outros, e se tornam ainda 

mais independentes a medida que tem mais acesso a 

escolas de nível médio, fundamental e técnico, além 

da maior possibilidade de ingresso nas 

universidades.  

Pode-se afirmar que esse processo de 

reterritorialização impõe uma nova realidade ao 

sujeito, uma nova paisagem cultural. Paisagem essa 

que dará a esses sujeitos novas perspectivas de 

análise do mundo em que vivem. As pessoas são o 

que viveram, e enxergam a paisagem de acordo com 

sua perspectiva da realidade. A mudança na 

realidade é vivida por cada trabalhador remanejado 

de forma diferente, para alguns, prevalece o 

saudosismo, para outros, o alivio de deixar a lida do 

meio rural, dependendo sempre de como foi a 

experiência passada desses sujeitos.  
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RESUMO: A Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção substitutiva/complementar que 

promove ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde, visando um cuidado 

integral e contínuo, realizado através de visitas domiciliares. O objetivo deste é relatar a atuação dos 

alunos em uma equipe multiprofissional dentro da disciplina de Atenção a Saúde Domiciliar 

Multiprofissional ofertado pela Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão (UFG-RC). Trata-se 

de um relato de experiência sobre a disciplina de núcleo livre Atenção a Saúde Domiciliar 

Multiprofissional. Com o decorrer da disciplina os participantes tornaram-se mais seguros, tanto para a 

realização de visitas domiciliares, quanto para trabalharem dentro de uma equipe multiprofissional, 

desta forma podemos considerar a importância de disciplinas que abordem está interação entre os 

diversos cursos na formação dos profissionais de saúde. Fica claro, acerca de todo conteúdo exposto 

que, o atendimento domiciliar é mais que apenas visitas corriqueiras a fim de cuidar da saúde física do 

paciente, o que é propagado pela grande maioria daqueles que não estão familiarizados com essa 

realidade. Com a realização das nossas visitas, foi possível adentrar no meio e obter uma ideia oposta. 

Palavras chaves: cuidado de enfermagem, atenção psicológica e assistência domiciliar. 

_____________________________________________________________________________________ 

1. INTRODUÇÃO 

A Atenção Domiciliar (AD) é uma 

modalidade de atenção 

substitutiva/complementar que promove ações 

de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação em saúde, visando um cuidado 

integral e contínuo, realizado através de visitas 

domiciliares. Sendo um instrumento 

intervencionista que abrange a atenção 

domiciliar. Ela deve ser planejada de forma 

sistematizada por uma equipe multidisciplinar 

para que o usuário seja atendido em toda sua 

completude, assim sanando suas necessidades  

A assistência domiciliar é pautada no 

atendimento de duas equipes multidisciplinares, 

a EMAD (equipe multiprofissional de atenção 

domiciliar) e EMAP (equipe multiprofissional 

de apoio), que trabalham juntamente de acordo 

com a especificidade de cada caso.  

O maior beneficiado em todo este 

processo é o usuário, que é contemplado com 

tratamento efetivo, humanizado, com menos 

riscos de infecções, mais conforto, privacidade e 

sem estar exposto a outros fatores estressante, 

oriundos de se estar em um ambiente diferente 

do seu habitual. 

A população de Catalão (GO) é 

atendida por uma rede composta de 15 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), sendo 10 delas 

Unidades Básicas da Saúde da Família (UBSF). 

Além das UBS’s o município também recebe o 

apoio da Assistência Médica Ambulatorial 

(AMA), Estratégia Saúde da Família (ESF), 

Programa Saúde da Família (PSF) e do 

Programa de Atenção Domiciliar (PAD).  

O programa de atenção domiciliar do 

município conta com atendimentos dos 

seguintes profissionais: por nutricionista, 

enfermeiro, técnico em enfermagem, médico. 

Que atuam na prevenção, tratamento e 

reabilitação de forma contínua e integrada às 

redes de Atenção à Saúde.  

O objetivo desse trabalho é relatar a 

atuação dos discentes em uma equipe 

multiprofissional dentro da disciplina de núcleo 

livre de Atenção a Saúde Domiciliar 

Multiprofissional ofertado pelo curso de 
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Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 

– Regional Catalão (UFG-RC). 

 

2. METODOLOGIA 

A disciplina de núcleo livre de Atenção 

à Saúde Domiciliar Multiprofissional, nos 

proporcionou realizar a visita domiciliar a uma 

família atendida pelo programa de Estratégias 

de Saúde da Família (ESF), como parte prática 

complementar ao conteúdo teórico que nos foi 

ministrado. 

A elaboração do documento 

comprobatório da realização das visitas 

domiciliares foi feita através de um relato de 

experiência, este tem como objetivo descrever a 

experiência pela qual as alunas dos cursos de 

Enfermagem e Psicologia foram sobmetidas. O 

texto foi descrito de forma clara e 

contextualizada, trazendo as motivações e 

metodologias para as ações tomadas na situação 

e as considerações/impressões que a vivência 

trouxe.  

Segundo entende-se por visita 

domiciliar uma técnica de atendimento e 

acompanhamento do paciente/usuário que se 

encontra impossibilitado de buscar assistência 

nas unidades básicas de saúde (UBS) (ROCHA; 

MOREIRA; BOECKEL, 2010; ROCHA et al., 

2017). 

Sendo realizadas por diferentes 

profissionais da saúde, como enfermeiros, 

psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, entre 

outros, as visitas domiciliares possibilitam uma 

maior aproximação da conjuntura familiar deste 

paciente, vivência prática e acompanhamento da 

saúde e ainda um trabalho mais efetivo desta 

equipe de saúde junto às pessoas envolvidas no 

cuidado deste sujeito (ROCHA et al., 2017).  

O objetivo inicial da realização da 

visita domiciliar foi para que colocássemos em 

prática o conhecimento adquirido nas aulas 

teóricas, a fim de que pudéssemos observar o 

cotidiano de determinado paciente e intervir 

interagindo com o mesmo, com o cuidador e 

seus familiares. O grupo propôs realizar uma 

visita por semana, durante três semanas, com o 

intuito de analisar fatores sobre a saúde física e 

emocional do paciente e de todos os envolvidos 

na rotina de cuidados. 

Todo trabalho desenvolvido foi 

sistematizado e tem como respaldo o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que 

assegura o usuário sobre o sigilo de qualquer 

informação pessoal que ele não queira expor, 

sobre a concordância de sua participação, ainda, 

sobre os riscos e benefícios da visita em 

questão. Através dele informamos o motivo das 

visitas, esclarecemos quais os métodos 

utilizados para o desenvolvimento desta e sobre 

o sigilo profissional, assegurando-os de 

qualquer constrangimento. O termo de 

consentimento está pautado na Resolução CNS 

nº 196, de 10 de outubro de 1996. 

Na primeira visita, realizada no dia 21 

de junho de 2017, teve o intuito de explicar o 

motivo da visita, que esta seria realizada como 

parte integrativa de uma disciplina acadêmica, 

visando proteger quaisquer dados que fossem a 

nós repassados sobre a rotina familiar do 

sujeito, de acordo com a ética profissional de 

todos os integrantes do grupo, bem como da 

professora supervisora. nessa primeira visita foi 

realizado uma breve coleta de dados a cerca da 

história do paciente e utilizado um instrumento 

de avaliação de satisfação subjetiva, 

denominado Apgar Familiar (SMILKSTEIN, 

1978). Através deste instrumento, o grupo foi 

capaz e identificar a funcionalidade da família. 

Na segunda visita, realizada no dia 28 

de junho, a equipe pode pontuar melhor 

elementos que compunham a prática de 

cuidados ao paciente, abordando assuntos como 

a alimentação, a adequação do leito, 

posicionamento, verificação de lesões na pele 

devido à condição do paciente e ainda, 

orientações de higiene. Com a família e a 

cuidadora foram discutidas medidas 

psicoeducativas, que promovessem uma 

possível reintegração social do sujeito no 

convívio com outras pessoas, afim de não abrir 

espaço para que se instalassem problemas 

psicológicos advindos de um isolamento social, 

até mesmo com os próprios moradores daquela 

determinada residência.  

A última visita, realizada no dia 05 de 

julho, teve como objetivo, esclarecer possíveis 

dúvidas sobre nossa intervenção, um pequeno 

treinamento com uma fisioterapeuta que se 

dispôs a auxiliar com algumas dicas e práticas 

essenciais ao bem estar do paciente e da 

cuidadora. Foram enfatizados aspectos 

importantes sobre os cuidados e a saúde do 

paciente, e ainda sobre a relevância de ter o 

serviço de psicoterapia à disposição da família e 

dos cuidadores, como aliado no 

desenvolvimento do trabalho da equipe 

multiprofissional que presta assistência a esta 

família. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como já elucidado anteriormente, o 

trabalho conjunto dos diversos profissionais de 

saúde só acarreta benefícios para a equipe e para 

o usuário, sendo assim é de extrema importância 

para a formação destes profissionais a troca de 

experiências no âmbito acadêmico.  

O contato com os docentes e 

discentes de outras áreas nos mostrou a 

complexidades do cuidado e as várias facetas 

que este aborda. Os diferentes tipos de 

profissionais observam o mesmo indivíduo 

porem sobre diferentes espectros, fato que ficou 

evidente durante todo o campo prático. 

Ao discutirmos sobre os anseios do 

grupo para com o desenvolvimento teórico e 

prático da disciplina, foi unânime a ansiedade 

das alunas para a realização do trabalho 

enquanto equipe multiprofissional. A proposta 

desenvolvida contemplou questões importantes 

para o complemento do que já havíamos 

estudado em sala de aula, onde podemos exercer 

as técnicas e habilidades aprendidas no decorrer 

da disciplina.  

O trabalho em equipe nos possibilitou 

praticar de forma ética e respeitosa o ofício 

designado a cada uma do grupo, uma 

comunicação efetiva em prol da família 

assistida e ainda a importância em potencializar 

o atendimento com a contribuição de diferentes 

áreas da saúde. A atenção domiciliar 

multiprofissional demanda uma integração do 

grupo para oferecer um serviço de qualidade 

pautado no compromisso social de promoção de 

saúde àqueles que, por inúmeros motivos, 

precisam ser acompanhados no âmbito de suas 

residências. 

Em relação à abordagem feita à 

cuidadora, esta teve como finalidade discorrer 

sobre a sobrecarga de trabalho, a saúde mental 

da mesma, medidas que tivessem como objetivo 

promover uma relação favorável ao convívio 

com o paciente e toda sua família. A ela foi 

indicado que procurasse atendimento 

psicoterápico, para auxiliar no desenvolvimento 

do seu trabalho, que muitas vezes é árduo, 

cansativo e não reconhecido.  

O cuidado com um paciente que se 

encontra impedido de acessar de forma 

autônoma o serviço de saúde visa à 

compreensão de aspectos biopsicossociais, 

incluindo este sujeito no contexto familiar e 

organizacional da rede de saúde, promovendo e 

buscando meios que atenuem as complicações 

decorrentes de seu adoecimento.  

O contato direto do grupo com esta 

realidade, proporcionou a todas as alunas 

crescimento profissional e a superação de um 

dos grandes impasses do trabalho, o seu 

desenvolvimento de forma conjunta, 

considerando a importância de cada uma dentro 

da equipe e valorizando a contribuição das 

diferentes áreas da saúde.  

Com o decorrer da disciplina os 

participantes tornaram-se mais seguros, tanto 

para a realização de visitas domiciliares, quanto 

para trabalharem dentro de uma equipe 

multiprofissional, desta forma podemos 

considerar a importância de disciplinas que 

abordem esta interação entre os diversos cursos 

na formação dos profissionais de saúde. 

 

4. CONCLUSÃO  

As motivações que regem o 

desenvolvimento da Atenção Domiciliar (AD) 

tem como objetivo prestar no domicílio do 

paciente um atendimento capaz de suprir as 

necessidades físicas e psicossociais do sujeito, 

ainda que esta se desenvolva em ambientes 

precários, tendo como princípios a integralidade 

e equidade dos atendimentos realizados àqueles 

que precisam.  

Haja visto que uma parcela 

considerável da população necessita dos 

cuidados oferecidos na rede pública de saúde, 

sendo assim, torna-se imprescindível que os 

programas como o atendimento e as visitas 

domiciliares multiprofissionais oferecem a eles 

um serviço qualificado. A experiência da visita 

domiciliar multiprofissional realizada através da 

disciplina ampliou o contato com outras áreas 

da saúde em benefício da família assistida. 

Esta integração profissional traz 

consigo o atendimento que favorece os anseios 

do paciente, da família e dos cuidadores, uma 

vez que cada área colabora com sua atenção e 

conhecimento. Fica claro, acerca de todo 

conteúdo exposto que, o atendimento domiciliar 

é mais que apenas visitas corriqueiras a fim de 

cuidar da saúde física do paciente, cabe à equipe 

multiprofissional se inteirar da realidade, da 

rotina e das necessidades de todos envolvidos 

naquele ambiente.  
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Resumo: A proposta do presente estudo intitulado “Trabalho e Ideologia na Mídia Institucional:uma análise 

discursiva” é pensar de que maneira os discursos sobre trabalho, propagados pelas mídias institucionais são 

produzidos e veiculados. Ademais, é nosso objetivo identificar como esses discursos carregam traços e 

influências de momentos sócio-históricos determinados.  O corpus da pesquisa é constituído por alguns 

enunciados verbais e verbovisuais, veiculados eletronicamente pelo site da Empresa Multinacional Anglo 

American Brasil. Os enunciados selecionados são advindos de textos a respeito da história e atuação da 

empresa, da relação existente entre empresa e trabalhador, bem como, o diálogo da empresa com a 

comunidade.  Ao analisarmos os enunciados supracitados, buscamos a identificação e interpretação de quais 

discursos permeiam a noção de trabalho e da imagem do sujeito trabalhador produzida pela empresa e 

vislumbrada pela comunidade. Este estudo se embasou nos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin para 

os estudos de discursos em diálogo teórico com os estudos advindos da Análise do Discurso de linha francesa 

(AD), especificamente, em Charaudeau (2015).Embasamo-nos, também, nos estudos das Ciências Sociais, com 

as pesquisas do sociólogo Ricardo Antunes que aborda a temática do “trabalho”. A guisa de conclusão, 

apresentaremos os encaminhamentos da pesquisa ao final do estudo. 

Palavras-chave: Discurso. Signo Ideológico. Mídia Institucional. Trabalho.
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os discursos sobre “trabalho” que são 

veiculados em nossa sociedade nos permitem 

depreender inúmeras significações e diferenciados 

sentidos para esta palavra que em muito representa a 

nossa condição de sujeitos sociais e ideológicos. A 

significação da palavra trabalho vem passando por 

grandes modificações no seu sentido ao longo do 

tempo. Com isso, o que propomos com este estudo é 

investigar sobre quais sentidos ideológico-

discursivos permeiam a noção de trabalho. Para 

tanto, analisaremos  enunciados veiculados pela 

mídia institucional, especificamente, pelas 

publicações veiculadas no/pelo site da multinacional 

Anglo American Brasil.  

O que deduzimos no início desta pesquisa é que 

os discursos sobre trabalho, propagados pela mídia 

institucional, estão diretamente ligados ao social e 

que se constituem e se propagam a depender das 

condições sócio-histórico-ideológicas na qual se 

inserem, levando em consideração fatores, por 

exemplo, de qual área de atuação os trabalhadores 

ocupam, das posições dos funcionários dentro da 

empresa, entre outros aspectos como escolaridade, 

sexo, faixa-etária e formação dos profissionais. 

Assim, trataremos sobre as possíveis relações 

dialógicas instauradas entre os discursos produzidos 

e propagados pela empresa em relação e em direção 

ao sujeito trabalhador e também direcionados a toda 

comunidade.   

Ao considerar a importância da discussão sobre 

trabalho na nossa sociedade, este trabalho, em 

especial, teve como mote, investigar e refletir acerca 

das ideologias que permeiam os discursos sobre 

“trabalho” veiculados pela mídia institucional, 

levando em conta o lugar sócio-histórico-ideológico 

de onde enuncia este determinado grupo social. Com 

base nessas discussões, elaboramos nosso objetivo 

geral, que foi refletir sobre o signo ideológico 

“trabalho” presente na mídia institucional da 

Empresa Multinacional Anglo American Brasil, e 

elencamos também nossos objetivos específicos, 

quais foram: identificar os discursos que emergem 

da mídia institucional em relação a “trabalho"; 

interpretar o posicionamento midiático das 

publicações veiculadas pelo site da empresa sobre 

"trabalho" e analisar os sentidos produzidos a partir 

do signo ideológico "trabalho" na/pela mídia 

institucional.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado a partir dos 

pressupostos teóricos da Filosofia da Linguagem, 

principalmente pelas teorias contempladas nas obras 

do Círculo de Bakhtin, com vistas a estudar as 

noções de signo ideológico, enunciado, diálogo e 
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gêneros discursivos, especialmente, pelas obras de 

Bakhtin e Volochínov (1930; 1976; 1997; 2003; 

2006). 

Embasamo-nos, também, nos estudos das 

Ciências Sociais, com as pesquisas do sociólogo 

Ricardo Antunes que aborda a temática do 

“trabalho”, principalmente sobre as mutações das 

relações de trabalho na contemporaneidade travadas 

entre a exploração da força humana versus o 

universo capitalista.  

Como fundamento complementar, aportamos 

nosso estudo em Charaudeau (2015), teórico da 

Análise de Discurso Francesa, por meio da 

investigação das noções de comunicação, 

informação e suas lógicas de reprodução, a fim de 

tratarmos dos artifícios midiáticos para produção e 

transmissão de informação de modo a alcançar o 

público alvo. Além do mais, buscamos entender a 

importância da mídia e os gêneros que atuam em 

função da produção do material midiático. 

O corpus com o qual desenvolvemos as análises 

engloba enunciados retirados de alguns textos 

verbais e não verbais (visuais) veiculados 

eletronicamente pelo site da Multinacional Anglo 

American  com o intuito de refletir sobre as 

produções de sentidos que tangem os múltiplos 

discursos a respeito da noção de trabalho, que 

emergem da mídia institucional da referida empresa. 

Assim, a presente pesquisa foi desenvolvida a 

partir de pesquisas bibliográficas teóricas e leitura de 

obras e  artigos na área de estudo do tema e de 

estudos do discurso. Após essa etapa, trabalhamos 

com a coleta do corpus que foi constituído de textos 

produzidos e veiculados eletronicamente pelo site da 

empresa multinacional Anglo American Brasil. 

Posteriormente, descrevemos, analisamos e 

interpretamos os enunciados escolhidos, para tanto, 

trabalhamos com textos veiculados pelo sítio da 

empresa eleita para coleta do corpus. Nesse sentido, 

a pesquisa proposta é de natureza descritiva, 

analítica e interpretativa dos textos publicados, 

geridos e veiculados pela página eletrônica da Anglo 

American Brasil e que trazem como tema a 

representação do trabalho e do sujeito trabalhador. 

Consideramos que a natureza desta pesquisa é 

descritiva, porque descreveremos o processo de 

escolha dos enunciados selecionados e que 

compõem o corpus de trabalho, considerando as 

marcas sócio-histórico-ideológicas do signo 

ideológico trabalho. É analítica, porque buscaremos 

analisar os discursos sobre trabalho presentes nos 

enunciados que foram selecionados. E, ainda, é 

interpretativa, porque a interpretação  nos remete aos 

objetivos propostos nessa pesquisa em observar o 

funcionamento dos discursos e da ideologia sobre 

trabalho na mídia institucional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisarmos os enunciados em 

desenvolvimento na pesquisa, buscamos a 

identificação e interpretação de quais discursos 

permeiam a noção de trabalho e da imagem do 

sujeito trabalhador produzida pela empresa e 

vislumbrada pela comunidade. Percebemos que essa 

imagem é, também, (re)construída pelo próprio 

trabalhador, que se insere nas ideologias advindas da 

mídia institucional da empresa em questão, para 

citar um exemplo. É importante destacar que esse 

estudo se embasou nos pressupostos teóricos do 

Círculo de Bakhtin para os estudos de discursos, 

especialmente, com as noções de signo ideológico, 

enunciado, diálogo e gêneros discursivos. Além 

disso, por acreditarmos no diálogo teórico, 

fundamentamos o trabalho nos estudos advindos da 

Análise do Discurso de linha francesa (AD), 

especificamente, em Charaudeau (2015) por meio da 

investigação das noções de comunicação, 

informação e suas lógicas de reprodução, a fim de 

tratarmos dos artifícios midiáticos para produção e 

transmissão de informação de modo a alcançar o 

público alvo. Embasamo-nos, também, nos estudos 

das Ciências Sociais, com as pesquisas do sociólogo 

Ricardo Antunes que aborda a temática do 

“trabalho”, que para o desenvolvimento da pesquisa, 

é de suma importância. A guisa de conclusão, 

apresentaremos os encaminhamentos da pesquisa 

para sua continuidade e escrita final da dissertação. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio desta pesquisa está sendo possível 

considerar que a compreensão de elementos 

relacionados ao signo ideológico e sua produção de 

sentidos podem se apresentar tanto verbal como 

visualmente. Além do mais, entendemos que o  

trabalhador enquanto sujeito inscrito em um 

determinado tempo e espaço produz e reproduz 

sentidos sociais de sua existência ideológica, a partir 

da construção dos enunciados, do momento sócio-

histórico, das ideologias e dizeres que circulam a 

esfera institucional da empresa, lugar de trabalho do 

sujeito trabalhador. 
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Resumo: A pesquisa, Trajetória Formativa/Profissional de Professores de Pires do Rio/Goiás, trata-se do 
projeto em construção que culminará na dissertação de Mestrado, do Programa de Mestrado em Educação, da 
Universidade Federal de Goiás- Regional Catalão. Diante da demanda crescente de alunos público alvo da 
educação especial, na escola regular, objetivamos analisar a trajetória formativa/profissional de professores de 
apoio à inclusão e professores regentes na condição de bidocência, descrever as trajetórias, caracterizar as 
funções dos professores e viabilizar a ação/reflexão. Para tanto, realizaremos uma pesquisa colaborativa, com 
um grupo focal, em um município goiano de pequeno porte. Compreendemos que esse tipo de pesquisa abrange 
dois momentos, quais sejam, a formação e a construção de conhecimento.  

 
Palavras-chave: Trajetória, Professor de Apoio, Bidocência 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

1-INTRODUÇÃO 
 
 

A experiência e trabalho como professora 
de apoio à inclusão e professora regente, a busca por 
formação continuada em nível de especialização e a 
prática diária com alunos público alvo da Educação 
Especial, nos tem suscitado questionamentos acerca 
da trajetória formativa/profissional desses 
professores.  

 Nesse sentido, diante da demanda 
crescente de alunos público alvo da Educação 
Especial, na escola regular, questionamos: como tem 
se constituído a trajetória formativa/ profissional do 
professor de apoio à inclusão e professor regente na 
condição de bidocência. 

Dessa maneira, o objetivo geral é analisar a 
trajetória formativa/ profissional dos professores de 
alunos público alvo da educação especial.  

Como objetivos específicos temos: 
descrever as trajetórias dos professores;caracterizar 
as funções do professor de apoio e professor regente 
na condição  de bidocência e viabilizar condições de 
ação/reflexão sobre a docência de alunos público 
alvo da educação especial. 

O trabalho, em questão, está fundamentado 
nos estudos de Freitas (2013); Flores (2011); Tartuci 
(2011); Mendes (2014); Almeida (2016); 
Silva (2014); Cardoso (2013); Borges (2015); Lago 
(2010 ), entre outros autores. 
 

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A Educação Especial, no Brasil, nas últimas 
décadas, passou por diversas mudanças. O 
paradigma da integração é revisto e surge a chamada 
Educação Inclusiva que garante aos alunos com 
deficiência acesso e a permanência no ensino 
regular. Assegura-se, ainda, o atendimento 
educacional especializado como apoio e 
complemento do ensino obrigatório, com foco nas 
potencialidades e necessidades de seus alunos, e 
ainda serviços de apoio à educação especial 
(TARTUCI, 2011; LAGO, 2010; MENDES; 
VILARONGA; ZERBATO, 2014). 

Nesse sentido, os alunos com deficiência 
foram e estão sendo inseridos no ensino comum, 
entretanto se faz necessário não apenas essa 
inserção, mas ações pedagógicas advindas de um 
planejamento que atenda à diversidade existente em 
sala de aula e na escola. 

Nesse contexto, os profissionais envolvidos 
com a educação, nesse cenário de constantes 
mudanças no que tange às inovações tecnológicas e 
à reflexão acerca de novos paradigmas, necessitam 
repensar seus saberes e práticas. 

 
3-METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada será a Pesquisa 

colaborativa com grupo focal. 
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A pesquisa colaborativa é desencadeada a 
partir de uma situação, de uma prática social, 
passível de melhorias. O professor, nessa 
perspectiva, “deixa de ser mero objeto, 
compartilhando com os pesquisadores a atividade de 
transformar as práticas, a escola, a sociedade...” 
Ibiapina ( 2008, p.12) 

Dessa maneira, Borges (2015, p.68) aponta 
que “o pesquisador deixa de pesquisar sobre o 
professor, e passa a pesquisar com o professor. E no 
que se refere à sistematização do processo reflexivo 
pontua quatro ações (passos da pesquisa 
colaborativa): “ descrição, informação, confronto e 
síntese”.  

Nesse sentido, Almeida (2016, p.93) refere-
se ao grupo focal como “momento de discussões 
coletivas sobre assuntos relacionados ao objetivo da 
pesquisa” e acrescenta “contendo três eixos 
relacionados ao objeto e aos objetivos de estudo do 
pesquisador”. 

Cabe registrar que no Grupo focal temos os 
seguintes eixos: 

� Formação de Professores: Trajetórias 
profissionais e a constituição do ser 
professor. 

• Políticas de Inclusão e trabalho docente: 
Professor Regente e Professor de Apoio. 

• Bidocência e Ensino Colaborativo: modos 
organizativos. 

• Ensino Colaborativo: Planejamento e 
Avaliação. 

Desse modo, serão realizados oito 
encontros; de quinze em quinze dias. As 
datas serão discutidas com a Coordenadora 
do Ensino Especial que é responsável pela 
organização dos encontros.  

Nesse sentido, os participantes da 
pesquisa são os professores de apoio à 
inclusão  e os professores regentes. Esses 
profissionais atuam no Ensino Fundamental 
I e na Educação Infantil da Rede Municipal 
de Educação de Pires do Rio/ Goiás. 
 
4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Inicialmente, aplicamos um questionário à 
coordenadora de Educação Especial, com o 
intuito de visualizar a situação da rede de 
Educação, quais sejam: quantas escolas que 
atendem alunos público alvo da Educação 
Especial;o número de professores regentes 
e professores de apoio à inclusão; 
quantidade de alunos público alvo da 
Educação Especial e caracterização desses 
alunos atendidos. Esses dados iniciais 
encontram-se sistematizados nas tabelas a 
seguir: 
Tabela 1- Escolas municipais que atendem 
alunos público alvo da Educação Especial 

Escolas 
Municipais  
 

Atendem alunos 
PAEE 

Escola  

Municipal Parque  
 

X 

Escola 
Municipal  Feira  
 

 
X 

Escola 
Municipal  
Conhecimento  
 

 
X 

Escola 
Municipalizada 
Natureza  
 

 
X 

Creche Lua  
 

 

Creche 
Municipal Sol  
 

 

Escola 
Municipal  Igreja  
 

 
X 

Escola 
Municipal Pecuária 
 

 
X 

Escola 
Municipal  
Tecnologia  
 

 
X 

Total: 9 7 
Org: Tabela organizada pela pesquisadora, 
a partir de dados coletados na Secretaria 
Municipal de Educação. 
Tabela 2- Quantidade de Professores 
regentes e professores de apoio, bem como 
seu local de atuação. (E. F- Ensino 
Fundamental I e E. I.- Educação Infantil ) 
Professores Quantidade 
Prof. Regente  E. F 67 
Prof. Regente E.I. 24 
Prof. Apoio   E. F. 14 
Prof. Apoio   E.I. 02 
Prof. AEE 0 
Total de Professores 107 
Org. : Tabela organizada pela pesquisadora, 
a partir de dados coletados na Secretaria 
Municipal de Educação. 
Tabela 3- Quantidade de alunos público 
alvo da Educação Especial. 
Alunos público alvo 
da Educação 
Especial ( PAEE) 

Quantidade 

Ensino Fundamental 14 
Educação Infantil 02 
Total 16 
Org. : Tabela organizada pela pesquisadora, 
a partir de dados coletados na Secretaria 
Municipal de Educação. 
Tabela 4- Caracterização dos alunos PAEE. 
Caracterização dos alunos PAEE 
Deficiência Intelectual 
Deficiência Física 
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Deficiência Visual 
Surdo 
Déficit Cognitivo 
Autismo 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
Org. : Tabela organizada pela pesquisadora, 
a partir de dados coletados na Secretaria 
Municipal de Educação 

 Com relação ao Atendimento 
Educacional Especializado salientamos que 
ainda não ocorre na rede pesquisada. 
Assim, o município possui três salas de 
AEE, entretanto nenhuma se encontra em 
funcionamento: “No momento não estão 
funcionando, pois faltam professores 
capacitados.”  
(Coordenadora de Ensino Especial da 
SME).  

Vale ressaltar que esses são dados 
preliminares, a pesquisa colaborativa ainda 
será iniciada. 
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Resumo: A espectroscopia de fluorescência juntamente com a técnica de FRET (Fluorescence Resonance 

Transfer) são ferramentas que permitem o estudo de estruturas como DNA e até mesmo membranas. Neste 

trabalho aplicamos FRET no estudo de vesículas unilamelares (modelos de membrana) contendo sondas 

fluorescentes inseridas na bicamada. Os dados de decaimento da fluorescência foram analisados com base no 

ajuste do modelo analítico para o processo de FRET. Para realizar ajustes adaptamos o software livre 

CONTIN. Obtivemos boa qualidade no ajuste, analisada pela distribuição dos resíduos e pelo parâmetro χ^2, 

indicando uma distribuição uniforme de fluoróforos. 

  
Palavras-chave: Fluoróforos. Bicamadas lipídicas. Vesículas. Energia de fluorescência.  

 

MODALIDADE DE INSCRIÇÃO:  INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA  
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1. INTRODUÇÃO  
 

O estudo a respeito da conformação e 

funcionamento de membranas é de grande interesse 

tanto biológico quanto medicinal, pois estas são 

responsáveis por impedir que as moléculas geradas 

dentro de uma célula escapem ou que moléculas 

exteriores indesejadas sejam difundidas à célula. 

Entre as principais técnicas utilizadas para o estudo 

de estruturas moleculares está uma técnica 

denominada FRET (Fluorescence Resonance  

Energy Transfer) desenvolvida pro Förster [1] e 

capaz de fornecer informações importantes como, 

localização transversal de uma sonda inserida em 

uma bicamada lipídica, descoberta da conformação 

estrutural de biomoléculas, mapeamento de 

proteínas em  membranas, seletividade proteína / 

lipídeos, e a oligomerização de proteínas na 

membrana, entre várias outras aplicações.  

 

2. Aplicação em Membranas com Distribuição 

Uniforme de Fluoróforos 
 

Loura (2012) realizou um estudo de FRET em 

bicamadas lipídicas onde faz a comparação entre 

dois possíveis modelos de distribuição de 

fluoróforos em bicamadas lipídicas. Neste trabalho 

foi utilizado, considerando uma distribuição 

uniforme de fluoróforos, a expressão analítica dada 

pela Eq. (1), na análise dos dados de decaimento da 

intensidade de fluorescência. 

Bons resultados foram alcançados por Loura 

com a utilização desta expressão em conjunto com 

simulações de dinâmica molecular.  
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METODOLOGIA 

Analise de Dados Utilizando o CONTIN  

Utilizamos o software livre CONTIN, 

desenvolvido por Provencher na década de 80 

(SOUZA,2004; SOUZA, HIRATA, 

JULIANO,200).  Este software inverte equações 

integrais lineares do tipo: 

 (  )  ∫  (    )  ( )  
 

 
 

∑     
  
                                              (2) 

Sendo: 

            

 
 

Para o nosso caso realizamos as seguintes 

adaptações, y(   )  é a intensidade de fluorescência 

medida no tempo   , F(r,    ) é a expressão teórica 

para o decaimento de fluorescência do doador na 

presença de aceitador relacionada a eq.(1) além de 

acrescentarmos também o perfil do pulso de 
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excitação resultando na seguinte expressão para 

utilização no software. 
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O parâmetro de ajuste utilizado foi o termo 

   
    que aparece na segunda exponencial da 

eq.(3). Este termo, que chamaremos de C, foi o 

parâmetro escolhido como variante no ajuste de 

curvas feito no CONTIN, este fornece o número 

médio de aceitadores num disco de raio   . Os 

dados utilizados neste trabalho foram cedidos, 

como colaboração, pela Profa. Cássia Alessandra 

Marquezin do IF-UFG. O sistema em estudo 

consiste em vesículas unilamelares formadas pelos 

fosfolípideos 1,2-Dimiristoil-sn-Glicero-3-

Fosfocolina (DMPC). As sondas fluorescentes, que 

se inserem nas bicamadas lipídicas, utilizadas 

foram o Amino-N-hexadecil-benzamida (Ahba) 

como doador e o 1-palmitoil, 2- (6- [N- (7-

nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-il) amino] hexanoil) - 

sn-glicero-3-fosfocolina (C6-NBD-PC) como 

aceitador. (MARQUEZIN,2008) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Com a aplicação do programa CONTIN 

modificado pela inclusão da equação 1 e da 

convolução com o perfil de excitação obtém-se os 

ajustes de decaimentos experimentais do doador 

Ahba na presença de diferentes concentrações do 

aceitador 6NBD-PC em bicamadas de DMPC. Os 

dados analisados são para DMPC a temperatura de 

16,2°C onde encontra-se na fase gel. Os 

decaimentos da intensidade de fluorescência, o 

resultado do ajuste e os respectivos resíduos estão 

apresentados nas figuras 1,2 e 3 para as 

concentrações exibidas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores de Concentração para Doador 

(Ahba), Aceitador(6NBD-PC) e Lipídio (DMPC). 

Concentra

ção Ahba  

(    M) 

Concentra

ção 6NBD-PC  

(    M) 

Concentra

ção DMPC 

(    M) 

1,0 4,36 1,0 

1,0 10,00 1,0 

1,0 69,40 1,0 

Org. Silva.E.S,(2017) 

 

Figura1.Decaimento de fluorescência e curva de melhor 

ajuste para o doador Abha e aceitador 6NBD-PC a 

temperatura de 16,2° concentração de 4,36 μ molar. 

 
Fonte: O Autor. (2017) 

 

Figura 2. Decaimento de fluorescência e curva de 

melhor ajuste para o doador Abha e aceitador 

6NBD-PC a temperatura de 16,2° ,concentração de 

10 μ molar. 

 
Fonte: O Autor. (2017) 

 

Figura 3. Decaimento de fluorescência e curva de 

melhor ajuste para o doador Abha e aceitador 

6NBD-PC a temperatura de 16,2° concentração de 

69,40 μ molar. 

 
Fonte: O Autor. (2017) 

 

3.2 Apresentação dos Resultados 

 

Para cada um dos gráficos acima obtivemos 

bons resultados com o ajuste de curvas feito de 

acordo com a eq. 3. Os valores de C (número médio 

de aceitadores em um disco de raio    ) obtidos a 

partir do ajuste de curva,  χ^2 que representa a 

qualidade do ajuste e   (concentração numérica do 
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aceitador na superfície)  estão apresentados na 

tabela 2  para cada um dos casos analisados. 

 

Tabela 2. Resultados obtidos para os ajustes no 

decaimento de intensidade de fluorescência do 

doador Abha e aceitador 6NBD-PC a temperatura 

de 16,2°. 

Concentraç

ões de aceitador 

(μM) 

[A] (%) C    

4,36 0,436 0,429 1,005 

10,00 1,000 0,824 1,125 

69,40 6,940 1,570 1,221 

Org. Silva.E.S,(2017) 

 

4. CONCLUSÕES  
 

O trabalho realizado com base na expressão 

utilizada por Loura apresenta uma descrição correta 

para o fenômeno com bons ajustes das curvas pelos 

dados experimentais. O software CONTIN permitiu 

realizar com sucesso o ajuste da curva pelos dados 

de decaimento da intensidade de fluorescência. A 

análise do resíduo e dos valores de    indica que as 

sondas Ahba e 6NBD-PC estão uniformemente 

distribuídos na bicamada lipídica, ou seja, não está 

ocorrendo agregação das sondas. 
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Resumo: Treinamento e desenvolvimento têm sido de forma recorrente discutido como um dos pilares para o 

desenvolvimento profissional do trabalhador, servindo por um lado como forma de capacitar os colaboradores 

e por outro de melhorar o rendimento da empresa. Sendo assim, torna-se plausível verificar o que vem sendo 
discutido na literatura sobre tal assunto. Desta forma, objetivou-se realizar um estudo bibliométrico das 

revisões de literatura sobre a temática treinamento e desenvolvimento. Tem-se como finalidade analisar a 

quantidade e as características dos artigos produzidos nacionalmente.  Para a identificação dos artigos, 

utilizou-se dos bancos de dados da Capes, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico. Foi utilizado como 

descritores os termos “treinamento”, “desenvolvimento” e “revisão de literatura”. O período do levantamento 

foi entre os anos de 1996 e 2017. Foi identificado 14 artigos de revisão de literatura sobre estes termos. Através 

da análise dos trabalhos encontrados, pode-se verificar que grandes partes dos artigos não enfatizaram sobre 

educação ou aprendizagem, alguns trabalhos apresentaram a preocupação com a eficácia dos indivíduos que 

passam por treinamentos, e por fim alguns indicaram reflexões sobre como esta temática tem sido desenvolvida 

na atualidade.  

 

Palavras-Chave: Treinamento; Desenvolvimento; Revisão Bibliográfica. 

__________________________________________________________________________________________  
 

1. INTRODUÇÃO  
 

A organização utiliza-se de vários meios e 

técnicas a fim de promover ao individuo habilidades 

e competências para que este consiga gerar no 

decorrer do tempo maiores lucros financeiros a esta 

e adquirindo enquanto pessoa uma maior capacidade 

de se desenvolver intelectualmente e 

profissionalmente.  

Uma das formas de habilitar e capacitar esses 

indivíduos é promover o treinamento e 

desenvolvimento no âmbito organizacional. O 

treinamento começou a ser utilizado através da 
guerra dos Estados Unidos a fim de preencher as 

vagas criadas em função do alistamento militar 

(Borges-Andrade; Zerbini; Abbad; Mourão, 2013). 

Foi a partir desse momento que as pessoas 

começaram a se envolver com questões relacionadas 

à área do trabalho e a partir daí originou-se a 

entidade: American Society of Training Directors 

(ASTD). Somente em 1970 que o treinamento 

passou a ser visto como uma ideia de 

desenvolvimento, mudando então a denominação 

que passou a ser American Society of Training 
Development (ASTD), (Borges-Andrade; Zerbini; 

Abbad; Mourão, 2013). 

Com o passar dos tempos e com o avanço da 
produção cientifica T&D passou a ser reconhecido 

como uma disciplina da Psicologia organizacional e 

do trabalho, impactando também áreas voltadas ao 

mundo do trabalho. (Borges-Andrade; Zerbini; 

Abbad; Mourão, 2013). 

Vários autores abordam os termos treinamento e 

desenvolvimento, demonstrando as diferentes 

designações conceituais existentes. Borges-Andrade; 

Zerbini; Abbad; Mourão (2013) evidenciam os 

termos de uma forma simplificada apresentando um 

quadro que no qual define cada termo com um ou 

mais conceitos estabelecidos por autores diferentes.  
Treinamento de acordo com Moraes (2002) é 

um dos instrumentos do desenvolvimento tendo 

como função a correção das deficiências 

organizacionais e o desenvolvimento de 

potencialidades e habilidades, no âmbito de recursos 

humanos.  

Enquanto que o desenvolvimento se refere à 

integração de atividades de seleção, planejamento, 

avaliação de pessoal, é no desenvolvimento que o 

indivíduo irá aperfeiçoar conhecimentos e 

habilidades para a execução de tarefas voltadas a 
área organizacional (Moraes, 2002).  
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Treinamento e desenvolvimento são 

denominações que se correlacionam na prática 

organizacional. Costa e Marques (2010) afirmam 

que o treinamento também tem a função de 

desenvolver a potencialidade dos funcionários, 

porém este visa estabelecer instruções para a 

realização de determinadas atividades, direcionar o 

funcionário a alguma prática organizacional, 

enquanto que o desenvolvimento busca integrar o 

indivíduo a este treinamento. 

Desse modo, estende-se que uma prática 

necessita da outra para uma melhor efetivação e para 
uma possibilidade de resultados a longo prazo.  

Borges-Andrade; Zerbini; Abbad; Mourão 

(2013) afirma que com a intensificação da economia 

e com o desenvolvimento do mercado, as 

organizações começaram a reconhecer a importância 

do investimento em pessoa, através disso 

começaram a utilizar formas de educação continuada 

ou também denominada de universidade corporativa 

a fim de possibilitar a este indivíduo um maior 

aprendizado e consequentemente o maior 

desenvolvimento de potencialidades na organização.  
Através desses avanços, a sigla que antes era 

denominada T&D agora passa a ser TD&E 

treinamento, desenvolvimento e educação, (Borges-

Andrade; Zerbini; Abbad; Mourão, 2013).  

Borges-Andrade; Zerbini; Abbad; Mourão 

(2013) evidencia que o TD&E funciona como um 

sistema integrador, que é composto por vários outros 

subsistemas, dente eles a avaliação de necessidades, 

o planejamento e sua execução e a avaliação.  

Desta forma, este trabalho tem como objetivo 

realizar um estudo bibliométrico das revisões de 

literatura sobre a temática treinamento e 
desenvolvimento. Tem-se como finalidade analisar a 

quantidade e as características dos artigos 

produzidos nacionalmente.   

 

2. METODOLOGIA  

 

2.1. Base de dados: 

 

Para concretização dessa pesquisa foi necessário 

realizar um levantamento bibliográfico nas seguintes 

bases de dados: CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que 

no qual é de suma importância, pois este apresenta 

estudos voltados à área cientifica a mais de 20 anos.  

Em busca de outra perspectiva foi utilizada a 

base BVS (Biblioteca virtual em Saúde), pois foi 

necessário para achar temas voltados á área da saúde 

e assim contribuir para um achado na área 

psicológica. 

 E também foi utilizado o Google acadêmico, 

visto que apresenta uma variabilidade de temas, 

autores e escritos, favorecendo então para uma 

maior quantidade de achados. 

 

2.2. Instrumentos de coleta 

 

Como instrumento para coleta de dados foi 

utilizada uma revisão bibliográfica que visasse 

demonstrar os seguintes estudos realizados sobre o 

tema em questão, para isso foi necessária a 

utilização de uma tabela bibliométrica onde é 

registrado cada periódico apontando quais os 

autores, quais os temas, quais os anos de publicação, 

qual a ênfase do tema, revista de publicação e etc. 

facilitando então o procedimento de análise dos 
dados. 

  

2.3. Procedimento de coleta 

 

Para levantamento dos artigos, foram utilizados 

três descritores nos bancos de dados de investigação, 

sendo eles: 1) “treinamento”, 2) 

“desenvolvimento” e “revisão bibliográfica” A 

escolha desses indexadores se deu pela necessidade 

de investigação acerca da produção de artigos 

bibliométricos que tratam desta temática.  

 

2.4. Procedimento de análise dos dados 

 

A partir disso, os artigos selecionados pela 

pesquisa constituem-se envolvendo a temática de 

treinamento e desenvolvimento, bem como, tratando 

de uma revisão bibliométrica sobre o tema. Como 

critério de análise somente artigos nacionais foram 

adotados nesta pesquisa e foram desconsiderados 

artigos cujo tema não se resumisse a área 

organizacional envolvendo psicologia e 

administração.   
No banco de dados do Google Acadêmico foram 

encontrados 12 artigos relevantes enquanto que na 

base de dados BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) 

foram encontrados apenas 2 artigos correlacionado 

ao tema em questão, enquanto que na CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) não estava disponível nenhum link 

para acesso aos periódicos. As publicações 

encontradas transitam entre os anos de 1996 e 2017.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Da revisão de literatura sobre treinamento e 

desenvolvimento foram encontrados os seguintes 

dados: 

 

Figura 1. Quantidade de Artigos encontrados 
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Org. Ludimila Carneiro, (2017). 

 

A figura 1, mostra que os períodos de maiores 

publicações referente a treinamento e 

desenvolvimento e revisão de literatura foram nos 

anos de 2010, 2013 e 2014 onde foram encontrados 

2 artigos em cada ano sobre pesquisa em literatura 

neste tema, totalizando em 2017 uma concentração 
de 14 artigos.  

 

Figura 2. Tipos de Publicação 

 
Org. Ludimila Carneiro, (2017). 

 

A figura 2, evidencia que o local que obteve 

maiores publicações foram nas revistas sendo 7 

artigos encontrados nestas, logo após está a 

produção da dissertação que se contabiliza em 4 

artigos publicados e em seguida apenas 3 artigos 

publicados em Anais 

 

Figura 3. Cidades de Publicação 
 

 
Org. Ludimila Carneiro, (2017). 

 

A figura 3, mostra que a cidade com maiores 
publicações referentes a artigos de revisão sobre 

treinamento e desenvolvimento é São Paulo com 5 

artigos publicados, seguido de Brasília com 3 artigos 

e logo após as cidades de Rio de Janeiro, 

Florianópolis e Paraná com 2 artigos publicados por 

cidade.  

 

Figura 4. Gênero dos Autores 

 

 
Org. Ludimila Carneiro, (2017). 

 

A figura 4, aborda resultados referente a 

produção por gênero sendo o gênero feminino o 

mais predominante nas produções por artigos.  

 

Figura 6. Quantidade de Referências 
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Org. Ludimila Carneiro, (2017). 

 
A figura 6, reflete que a maioria das publicações 

encontrados nos artigos foram de bases 

internacionais, enquanto que aproximadamente 350 

deles foram de bases nacionais, significando que na 

maioria das publicações sobre treinamento e 

desenvolvimento tiveram que referenciar suas 

pesquisa com referências internacionais, onde se 

encontra mais publicação sobre o tema em questão.  

 

3.1. Discussão dos artigos encontrados 

 
A produção sobre treinamento e 

desenvolvimento é muito significativa e nas bases 

levantadas nota-se um aumento das revisões, 

indicando que a importância de assuntos sobre 

treinamento e desenvolvimento tem aumentando e 

também as propostas de modelo de gestão sobre o 

tema em questão. 

Dos 14 artigos encontrados 3 deles 

evidenciaram modelos que compõe a descrição de 

treinamento e desenvolvimento Morais (2002) 

propõe um modelo para levantamento de 

necessidades de treinamento e desenvolvimento de 
recursos humanos considerando os fatores 

organizacionais. 

Ferreira (2009) propõe um modelo teórico-

metodológico de avaliação de necessidades de 

treinamento e destaca que é a principal etapa para 

estabelecer relações do treinamento e os resultados, 

e é identificado como um passo rigoroso, pois visa 

identificar (o que, quem e onde) precisa ser treinado 

na organização. É como se fosse o alvo 

desencadeador de todas as outras funções do 

treinamento. 
Estes autores preconizam que, para a 

implementação do sistema TD&E, antes de todo 

processo em uma organização é necessário a 

avaliação de necessidades, pois é através desta que 

se tem o conhecimento tanto dos funcionários da 

empresa, quanto dos gestores onde e como que o 

TD&E irá ser implementado e por quais motivos, a 

fim também de se obter um maior resultado de todo 

processo. 

A avaliação de necessidades é a que vai basear a 

compreensão das discrepâncias entre os 

desempenhos reais manifestados pelos funcionários 

e o que é esperado pelas organizações, aumentando a 

probabilidade de resultados positivos no futuro. 

(Borges-Andrade; Zerbini; Abbad; Mourão, 2013).  

Borges-Andrade; Zerbini; Abbad; Mourão 
(2013) propõe o modelo de Avaliação Integrado e 

Somativo (MAIS) com a finalidade de realizar 

avaliações instrucionais. E logo depois 

reapresentado como um modelo que garante a 

avaliação de TD&E. Ou seja, refere-se ao modelo 

teórico proposto pelos autores anteriormente que 

visa garantir as organizações uma maior eficiência 

em sua gestão de TD&E. 

Para ter se a avaliação do TD&E foi adequada 

ou não, o gestor precisa ter conhecimento de todos 

os processos que ocorrem no decorrer processo, e 
precisa ter conhecimento de todos os dados circulam 

na empresa, como (estruturas, mudanças, clientes, 

processos). Como ocorreu a aprendizagem no 

decorrer dos eventos, qual foi à satisfação dos 

participantes de tal evento, tendo conhecimento 

sobre (insumos, procedimentos, processos, 

disseminação e suporte). 

Apenas um artigo refere-se estudos sobre 

treinamento, desenvolvimento e educação nota-se 

então que é necessário estudos mais profundos que 

configuram os três temas juntos evidenciando que 

um tema se interliga ao outro e os três possibilitam 
um maior desenvolvimento de habilidades e 

competências do individuo no meio organizacional.  

 

4- CONCLUSÕES 

 

De acordo com os dados encontrados pode-se 

perceber que a revisão de literatura voltada aos 

descritores indicados é pouca, precisando de um 

maior estudo sobre o tema. 

É importante destacar também que poucos 

autores criaram um modelo que garanta uma maior 
eficiência e aplicação do TD&E. 
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Resumo: A tuberculose é uma doença antiga infectocontagiosa e vista como fatal desde a época de Hipócrates. 
Causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, o termo tem relação com o aspecto de 
lesões tuberculóides. O objetivo foi sistematizar o conhecimento produzido acerca das publicações sobre a 
tuberculose envolvendo a tríade, idoso, tuberculose e enfermagem. As bases de Dados selecionadas foram 
Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Base de dados de enfermagem 
(BDENF); Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medical Literature Analysis and Retrieval 
Sistem on line) (MEDLINE) nos idiomas português, inglês e espanhol no período de primeiro de janeiro de 2010 
à 15 de dezembro de 2016, com os descritores controlados “tuberculosis”, “aged” e “nursing”. A mostra desta 
RI resultou em 10 artigos, sendo seis artigos na BDENF (60%), três artigos na LILACS (30%) e um artigo na 
MEDLINE (10%). Em relação ao ano de publicação sete (70%) foram do ano de 2013, um (10%) nos anos de 
2011, 2012 e 2014. Não houve seleção de artigos no ano de 2010, 2015 e 2016. A tuberculose-doença é um 
problema mundial, portanto a capacitação dos profissionais é de suma importância para a qualificação destes, 
garantindo uma educação em saúde de qualidade e ressaltando também a essência do vínculo entre o 
profissional, família e o sujeito acometido pela doença intervindo na total adesão ao tratamento. 
 
Palavras-chave: Tuberculosis; Aged; Nursing. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A tuberculose é uma doença antiga 
infectocontagiosa e vista como fatal desde a 
época de Hipócrates. Causada pela bactéria 
Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, 
o termo tem relação com o aspecto de lesões 
tuberculóides (BRASIL, 2008). 

Um terço da população mundial está 
infectada e 9,6 milhões de casos foram 
estimados em 2014. No Brasil 63 mil novos 
casos de tuberculose foram diagnosticados em 
2015, atingindo a 22° colocação em incidência, 
prevalência e mortalidade estando incluído na 
relação dos 22 países de mais alta carga de 
doença no mundo (BRASIL, 2016). Sua 
incidência teve um declínio de 2,0 % ao ano 
desde de 2002 (BRASIL, 2015). 

A incidência de casos de tuberculose em 
idosos no Brasil tem tido um aumento 

considerávelmente a cada ano. Os idosos se 
encontram no grupo de maiores riscos estando 
mais susceptíveis e apresentando um maior 
número de óbitos, devido ao processo de 
senescência, a presença de cormobidades, o 
sistema imunitário comprometido, entre outros. 
(FARIAS et al., 2015).  

A superlotação das prisões tem acarretado 
um aumento progressivo dos diagnósticos de 
tuberculose. Por ser um local insalubre, mal 
ventilado, celas coletivas e com pouca 
iluminação solar acabam gerando uma 
propagação rápida de doenças, principalmente 
as infectocontagiosas (SÁNCHEZ; LAROUZE, 
2016).  

As sequelas da tuberculose se dão através 
do diagnóstico tardio da doença, podendo 
comprometer as vias aéreas ocasionando edema 
de mucosa, elevação da produção de muco e 
hipertrofia da musculatura lisa afetando seu 
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calibre, aumentando a resistência e diminuindo 
fluxo respiratório. Com a fibrose cicatricial 
ocorre redução da capacidade pulmonar 
(RAMOS et al., 2005). 

O contágio ocorre por meio de gotículas 
contendo bacilos ao tossir, falar ou espirrar; e se 
essas gotículas forem inaladas por sujeitos 
sadios, estes poderão desenvolver a infecção 
(BRASIL, 2008). 

Após essa transmissão, muitos bacilos 
ficam aderidos ao trato respiratório superior e, 
quando alcançam os alvéolos, a infecção pode se 
instalar. Os bacilos se multiplicam nos alvéolos 
e uma pequena porção adentra pela corrente 
sanguínea e dissemina-se por todo o corpo. 
Dentro de 2 a 10 semanas o sistema imunitário 
intervém e os macrófagos e linfócitos 
interrompem o aumento destes bacilos, 
impedindo, a evolução para tuberculose-doença 
(BRASIL, 2008). 

A fagocitose efetuada pelos macrófagos e 
linfócitos cria o granuloma, uma espécie de 
barreira em volta destes bacilos causando sua 
destruição. Com a formação do granuloma, o 
sujeito pode continuar infectado, não 
desenvolvendo a doença e não transmitindo este 
microrganismo para as pessoas susceptíveis 
(BRASIL, 2008).   

Mesmo sendo infectado o sujeito pode 
desenvolver tuberculose-doença em qualquer 
fase da vida, isto ocorre pelo fato de o sistema 
imunológico não oferecer mais resistência e não 
manter mais estes bacilos sob controle, 
permitindo que eles se multipliquem em pouco 
tempo (BRASIL, 2008).  

Os sintomas da tuberculose são: tosse seca 
podendo apresentar-se nos estágios iniciais e 
posteriormente produtiva, febre, fraqueza ou 
cansaço, perda de peso, dor torácica, sudorese 
noturna e hemoptise ocorrendo em estágios 
finais da doença (FERRI et al., 2014). 

O diagnóstico e tratamento dos casos de 
tuberculose são de extrema importância para 
interrupção da cadeia de transmissão e ter o total 
controle da doença (DANTAS et al., 2014). O 
exame de baciloscopia (coleta de escarro) é um 
método de diagnóstico rápido e barato sendo de 
grande importância para a confirmação da 
doença, e são disponíveis outros exames 
complementares como por exemplo exame 
radiológico, prova tuberculínica, sorológico, 
dentre outros (SANTOS et al., 2014). 

O tratamento da tuberculose deve ser feito 
em ambiente ambulatorial e o profissional da 
saúde deve orienta-lo quanto as características 
da doença e o que deve ser seguido em relação 
ao tratamento medicamentoso, quanto a 
durabilidade, os benefícios do uso correto da 

medicação, os resultados da não adesão e 
possíveis efeitos adversos (BEZERRA et al. 
2014). 

O objetivo foi sistematizar o conhecimento 
produzido acerca das publicações sobre a 
patologia da tuberculose envolvendo a tríade: 
idoso, tuberculose e enfermagem.  

 
2. METODOLOGIA 

 
Este estudo trata-se de uma Revisão 

Integrativa da Literatura (RI) cujo método 
tem a finalidade de reunir e sintetizar 
resultados de pesquisas sobre um 
delimitado tema ou questão, de maneira 
sistêmica e ordenada constituída por uma 
sequência de 6 etapas (MENDES; 
SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Sendo eles identificação do tema e 
seleção da hipótese; estabelecimento de 
critérios para inclusão e exclusão de 
estudos; definição das informações a serem 
extraídas dos estudos selecionados; 
avaliação dos estudos incluídos na revisão 
integrativa; interpretação dos resultados e 
apresentação da revisão/síntese do 
conhecimento (MENDES; SILVEIRA; 
GALVÃO, 2008). 

As bases de Dados selecionadas foram 
Literatura Latino-Americano e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS); Base de 
dados de enfermagem (BDENF); Sistema 
Online de Busca e Análise de Literatura 
Médica (Medical Literature Analysis and 
Retrieval Sistem on line) (MEDLINE) nos 
idiomas português, inglês e espanhol no 
período de primeiro de janeiro de 2010 à 15 
de dezembro de 2016, com os descritores 
controlados “tuberculosis”, “aged” e 
“nursing”.  

A questão norteadora deste presente 
estudo é “Qual a contribuição dos cuidados 
de enfermagem a pacientes com 
Tuberculose? ”. 

Para os parâmetros de inclusão 
selecionou-se artigos científicos completos 
e originais, disponíveis gratuitamente nas 
bases de dados e que abordassem a tríade 
tuberculose, idoso e enfermagem, dentro do 
prazo estipulado nessa RI. Excluiu-se os 
artigos que não abordaram o tema central 
do estudo. 

A Figura 1 norteia as etapas 
desenvolvidas durante esta RI. Após a seleção 
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dos artigos que se enquadraram nos critérios 
supracitados, houve uma leitura exaustiva e 
posterior retirada das informações pertinentes. 

 
Figura 1: Representa as etapas 

realizadas para a construção da RI  

 
Organização: Marcela Silva Ribeiro, 2017 

 
Para investigar as listas da bibliografia 

e referências dos artigos originais foi 
efetuado a busca manual (handsearch), mas 
nenhum artigo se enquadrou nos critérios de 
inclusão selecionados para essa RI. 

Os artigos selecionados foram 
classificados conforme o nível de evidência 
de Stettler e colaboradores (1998), Nível I - 
evidência obtida do resultado de metanálise 
de estudos clínicos controlados e com 
randomização; Nível II - evidência adquirida 
em estudo de desenho experimental; Nível 
III - evidência adquirida de pesquisas quase 
experimentais; Nível IV que almeja o 
ensinamento achado de instrumento sob 
nenhuma circunstância prática, retratado ou 
que tenha proximidade a metodologia 
qualitativa; Nível V- evidências adquiridas 
de relatórios de casos ou relatos de 
experiências; Nível VI- evidências 
fundamentadas em opiniões de especialistas 
ou com base em normas ou legislação 
(STETTLER et al., 1998). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A mostra desta RI resultou em 10 artigos, 

sendo seis artigos na BDENF (60%), três artigos 
na LILACS (30%) e um artigo na MEDLINE 
(10%). Em relação ao ano de publicação sete 
(70%) foram do ano de 2013, um (10%) nos 
anos de 2011, 2012 e 2014. Não houve seleção 
de artigos no ano de 2010, 2015 e 2016.  

Sobre os países de origem dos estudos, 
houve uma maior prevalência (90%) em estudos 
realizados na América do Sul, seguido da 
América do Norte (10%). Houve prevalência de 
estudos de nível IV de evidência em 100%.  

Em relação a doença, observa-se que ela 
afeta o indivíduo como um todo, devido as 
condições físico-orgânicas, psicoativas e sociais 
(FARIAS et al., 2013). Não é apenas uma 
doença física para quem a possui e mesmo os 
sintomas serem desagradáveis o grande 
problema manifestado pelas pessoas com 
tuberculose é o isolamento social decorrente do 
preconceito, causando sofrimentos emocionais, 
mudanças da maneira como se correlacionam 
com os outros, tornando assim o sujeito excluído 
(SOUZA et al., 2010).  

Nesse quesito, a família tem sido a principal 
fonte de apoio aos sujeitos acometidos com esta 
patologia, principalmente no modo ao pensar 
sobre o seu adoecimento e tomadas de decisões, 
não agindo sozinho e necessitando assim do 
vínculo familiar (CRISPIM et al., 2013), o que 
reflete seu envolvimento total (SÁ et al., 2013).  

Quanto aos casos de tuberculose 
acometerem mais os idosos, no Canadá pessoas 
com idade maior que 65 anos se destacam entre 
os institucionalizados (VERMA et al., 2013). 
Locais fechados, com aglomerações de pessoas 
com pouca ventilação contribui com a 
propagação do bacilo de Koch, ressaltando 
então a relevância de orientações de toda equipe 
no cuidado integral do idoso para que tenham a 
identificação desta patologia mais cedo possível 
(MELO et al., 2015). 

Pesquisas apontam que a maioria dos 
diagnósticos são realizados a nível hospitalar 
excluindo então o papel de grande relevância da 
Atenção Primária à Saúde, gerando sobrecarga e 
lotação dos serviços de alta complexidade 
(DANTAS et al., 2014). Observa-se um elevado 
número de óbitos, tornando duvidoso o 
desempenho destes serviços, resultando na 
demora dos diagnósticos. A Atenção Primária 
tem um importante papel nesta descoberta, mas 
ainda carece de melhorias para ter um resultado 
satisfatório (PONCE et al., 2013).  

Uma das facilidades no controle e 
tratamento dos doentes de Tb, é o fato de o 
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doente residir próximo à unidade de saúde, 
esperar pouco nas filas de atendimento, bem 
como o vínculo estabelecido entre os 
profissionais e o doente. Uma dificuldade 
quanto a este tema, foi a ausência de visitas 
domiciliares (NEVES et al., 2016).     

O Plano Nacional de Controle da 
Tuberculose propõe a descentralização das 
ações para a Atenção Primária a Saúde, que 
deve organizar as unidades básicas para um 
patamar de qualidade compatível com as normas 
dos programas de tuberculose, colaborando para 
a qualificação do sistema (PEREIRA et al., 
2015). 

Esse plano, visa a reciprocidade do 
profissional de saúde e o doente para a criação 
de vínculos fazendo com que o sujeito que tenha 
tuberculose possa ter ótimos resultados na total 
adesão ao tratamento. As internações e mortes 
acomete mais indivíduos do sexo masculino, 
devido os homens estarem mais presentes no 
mercado de trabalho e quase não buscar 
atendimentos nos serviços de saúde (CECILIO 
et al., 2013). 

A tuberculose representa um problema 
social e de saúde pública no mundo inteiro, 
necessitando de ações que funcionem para seu 
total controle (DESSUNTI et al. 2013). Um dos 
grandes problemas deste controle é a não adesão 
ao tratamento, pois sendo incompleto atrapalha 
a cura e seu controle (QUEIROZ et al., 2010).  

É necessário envolver os profissionais de 
saúde na capacitação quanto a identificação 
precoce dos doentes, bem como seu 
encaminhamento para o tratamento. Ao mesmo 
tempo, reforçam a necessidade de estudos dos 
manuais disponibilizados pelo sistema de saúde 
(DE MACEDO et al., 2016). 

A interação e o vínculo construído entre o 
profissional de saúde e o indivíduo com 
tuberculose intervém rapidamente na adesão ao 
tratamento (HINO et al., 2012). E o enfermeiro 
é responsável pelo primeiro contato com o a 
pessoa que possui a suspeita de tuberculose, 
identificando os sintomas, realizando 
orientações devidas a respeito da doença e do 
tratamento medicamentoso e acompanhando o 
indivíduo por todo o tratamento (CASTRO et 
al., 2011). 
 

4. CONCLUSÕES 
 
A tuberculose-doença é um problema 

mundial, apesar de o tratamento ser 
disponibilizado gratuitamente a toda população, 
muitos banalizam os sintomas ao invés de 
buscar atendimento nos serviços de saúde ou os 
próprios serviços de saúde demoram na detecção 

destes casos. A tuberculose é uma doença que 
está longe de ser erradicada, devido à grande 
incidência de casos por todo o mundo. 

Portanto a capacitação dos profissionais é 
de suma importância para a qualificação destes, 
garantindo uma educação em saúde de qualidade 
e ressaltando também a essência do vínculo 
entre o profissional, família e o sujeito 
acometido pela doença intervindo na total 
adesão ao tratamento. 

E o enfermeiro se destaca neste âmbito por 
ser o profissional que acompanha o indivíduo 
por todo o processo da doença, sendo o 
profissional responsável por fornecer 
orientações e acompanhamento ao longo 
processo do tratamento, influenciando a pessoa 
na total adesão do tratamento. 
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Resumo: A instabilidade da ciência tornou-a ainda mais mutável e ignorante quanto a conceitos pré-estabelecidos 

e concretos, transmudando o mundo em um mar de variáveis. Entre uma de suas consequências encontra-se o 

eletromagnetismo, responsável por diversos fenômenos dentro e fora da Terra - sendo também o foco deste artigo. 
Falaremos sobre a ciência desde de sua época mais sombria até sua ascensão moral e científica neste vasto e 

infinito campo que é conhecido o nosso mundo. No entanto, ao aproximar-se do objeto de estudo principal deste 

artigo, os detalhes serão aprofundados, para que, de forma alguma, o leitor tenha dúvidas sobre a lógica por trás 

do eletromagnetismo e o quão importante tornou-se para a sociedade atual e futura. 

No decorrer dos tópicos, o leitor observará atentamente a revisão histórica sobre o eletromagnetismo e seus 

precursores de maior relevância da época. Eles podem ser chamados, com todo o respeito atribuído, de pilares 

metafóricos do eletromagnetismo. 

 

Palavras-chave: Ciência. Eletromagnetismo. Tecnologia. Física. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO AO TEMA 

 
Durante sua ascensão histórica, o 

eletromagnetismo percorreu diferentes caminhos - 

com auxílio benéfico entre a ciência e a filosofia - 

para tornar-se o que representa atualmente. Todavia, 

para que se compreenda a magnitude da temática 

abordada é imprescindível a introdução aos 

acontecimentos e pensadores fundamentais para 

auxiliar no entendimento do tema. 

No passado, todos os fenômenos eram observados 

e registrados para que, posteriormente, viessem 

estudiosos no intuito de solucionar as razões de 

cada ocorrido. O conhecimento obtido através de 

inúmeras experiências acumuladas por séculos 

levou cientistas a acreditarem que os fenômenos 

eletromagnéticos poderiam ser entendidos por 

meio das equações de Maxwell. Devido aos 

esforços de Coulomb sobre a descoberta da força 

entre cargas eletricamente carregadas, os estudos 

de Ampère sobre a interação dos elétrons em uma 

corrente, e as anotações de Faraday sobre a 

variação do campo magnético fortaleceram as 

equações de Maxwell, assim como sua 

interpretação. 

A persistência dos cientistas transfigurou 

teorias em leis a partir da contestação ao que antes 

era conhecido como uma verdade absoluta de 

cada época. 
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2.       CIÊNCIA PRÉ-ELETROMAGNETISMO 

 

Os fenômenos elétricos e magnéticos 

receberam atenção especial por parte dos filósofos 

naturais, pessoas que se dedicavam a estudar a 

natureza, a partir do século XVIII [1]. Contudo, a 

teoria sobre a história do eletromagnetismo iniciou-

se com antigos questionamentos sobre a eletricidade 

na atmosfera, com enfoque principal aos raios [2].  

Com isso, novos estudos consequentemente 

trouxeram novos pensamentos para explicar tais 

ações. Neste cenário há a presença, por exemplo, de 

teorias focadas especificadamente no 

eletromagnetismo ou, de certa forma, que os 

auxiliaram para definir os fenômenos. 

Fortemente baseada nos postulados de 

Newton, a Teoria Mecanicista explica a natureza e 

seus acontecimentos com as ideias de conjunto de 

corpúsculos e do movimento de fluidos. 

Posteriormente, os efeitos físicos foram associados 

aos atos de ação e reação de todos os corpos.  

Charles-Augustin Coulomb (1736-1806) 

abriu novos caminhos para a ciência da natureza 

quando, em 1783, desenvolveu a Lei de Coulomb, 

principal componente no estudo da eletricidade e, 

logo depois, do eletromagnetismo. Seu trabalho 

fortaleceu o edifício mecanicista ao mostrar que a lei 

fundamental da mecânica - força gravitacional entre 

partículas materiais - era também apropriada para a 

eletricidade e o magnetismo. Concluiu também que 

ambas podem agir em uma mesma matéria, porém 

de forma independente. Baseado em suas análises e 

pesquisas, Coulomb influenciou cientistas a 

descobrirem mais sobre tais acontecimentos[4]. 

Conseguinte a isto, ainda no século XVIII, 

há o aparecimento de conceitos e experiências como 

a influência da corrente elétrica sobre uma 

propriedade química e o desenvolvimento de novos 

aparatos tecnológicos. A ciência do período em 

questão estava em seus pequenos primeiros passos 

ao buscar explicações para os acontecimentos físicos 

e químicos. Durante essa época surgiram membros 

fundamentais para o avanço de pesquisas tais como 

Alexander Volta e Humphry Davy. A partir deles e 

de suas pesquisas, acrescenta-se ao cenário o filósofo 

naturalista Hans Christian Oersted e suas teorias 

sobre a relação entre eletricidade e magnetismo em 

uma corrente de elétrons. Oersted observou a relação 

entre os dois fenômenos a partir de uma corrente 

elétrica ao invés do uso da energia eletrostática - 

erroneamente utilizada na época. 

Há séculos notava-se a agitação de bússolas 

em tempestades, sobretudo pela ação dos raios 

durante as navegações. Muitos cientistas tentaram 

explicar a causa do fenômeno, porém, falhavam em 

determinar as razões dos acontecimentos. Todavia, 

mesmo os fracassos foram documentados e lidos por 

Oersted[4]. Foi então que, a partir destes registros, ele 

iniciou seus estudos sobre o que viria a ser chamado 

posteriormente de Eletromagnetismo. 

Após um longo período de trabalho 

analisando as diversas formas de imantação do ferro 

e também de conceitos ligados a "Naturphilosophie" 

- a qual seguia fielmente -, Oersted conseguiu 

presenciar a deflexão de uma agulha imantada 

quando esta se posicionava próxima a um fio 

condutor por onde circulava corrente elétrica, 

tornando os resultados obtidos, em um trabalho 

revolucionário na época, atribuindo-o o nome de 

"Experiências sobre o efeito do conflito elétrico 

sobre a agulha imantada". 

 

3. A REPERCUSÃO DO TRABALHO DE 

OERSTED 

 

Andre-Marie Ampère, ao ler o artigo 

recém-lançado de Oersted, propôs novos conceitos 
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sobre o eletromagnetismo. Ampère foi o primeiro a 

diferenciar e definir o termo "tensão elétrica"(ou 

diferença de potencial). Consoante a isto, definiu 

também, pela primeira vez, o termo 

"eletrodinâmica", em 1822, afirmando que cargas 

em movimento eram diferentes de cargas estáticas. 

Em seu livro "Collection of Electrodynamic 

Observations", Ampère diz: 

"O termo ação eletromagnética no qual a 

uso apenas por ser o padrão, não é mais apropriado 

para designar tal ação. Eu penso que o mais correto 

seria chama-la de ação eletrodinâmica. Este termo 

expressa a ideia de que o fenômeno de atração e 

repulsão, no qual é caracterizada, são produzidos 

quando ocorre uma movimentação da eletricidade 

em condutores (e não por consequência da ação de 

atração e repulsão de partículas eletrizadas), em que 

é conhecido há anos, e deve ser separada de seus 

antecessores que a designavam como ação 

eletrostática." (AMPERE, 1822). 

Ampère acreditava que o magnetismo era 

gerado pela corrente. No entanto, ele não era o único 

a pensar dessa forma. 

Com a publicação de Oersted, em 1820, o 

professor de física Jean Baptiste Biot e o matemático 

Felix Savart estudaram, em conjunto, o 

eletromagnetismo - paralelamente no mesmo ano em 

que Ampere iniciou suas pesquisas -. Biot e Savart e 

Ampere fizeram experimentos iguais, porém, com 

pensamentos diferentes. O objetivo da pesquisa era 

fundamentar um cálculo matemático sobre os efeitos 

de atração ou repulsão em dois fios lineares por onde 

circulavam correntes elétricas. Entretanto, a análise 

mais correta foi feita por Ampere, em 1826, com sua 

obra Mémoire sur la théorie mathématique des 

phénomènes électrodynamiques uniquement déduite 

de l'expérience [Teoria Matemática de Fenômenos 

Eletrodinâmicos Deduzida Unicamente da 

Experiência]. 

Ampère baseou-se nas leis de Newton e 

considerou o magnetismo como fenômeno 

consequente da eletricidade, enquanto que Biot e 

Savart consideravam-na como propriedade 

fundamental [5]. Além disso, ele teve que criar um 

aparelho capaz de detectar o movimento da corrente 

elétrica a partir do movimento da agulha imantada, o 

qual foi chamado de galvanômetro. Com a utilização 

desse aparelho e do conceito adotado, Ampere 

obteve êxito ao divulgar seu trabalho ao Instituto. 

 

4. NOVOS RUMOS COM MICHAEL 

FARADAY 

 

Com a comprovação dos experimentos de 

Oersted em 1820, o eletromagnetismo se expandiu 

por toda a Europa e América. Em 1921, o químico e 

físico Michael Faraday - inspirado nos experimentos 

de Oersted e Ampere - desenvolveu a rotação 

eletromagnética, um princípio básico utilizado 

posteriormente para a criação de motores elétricos. 

Mesmo com sua descoberta, Faraday tentava buscar 

respostas para seus questionamentos, no qual focou 

em solucioná-los até enfim publicar seu trabalho de 

maior valia 10 anos depois, em 1931, quando 

encontrou o que estava buscando desde o final de 

1825: a indução eletromagnética[6]. 

Buscando melhor entendimento sobre o 

fenômeno, Faraday iniciou novos estudos sobre o 

efeito termoelétrico e dedicou-se a experimentos 

sobre elaboração de chapas de cobre para impressão 

de figuras (Faraday in Martin, 1932-1936, p. 360ss). 

Ele notou que não só os ímãs e as bobinas 

apresentavam ao seu redor linhas de força 

magnética. Segundo ele, até mesmo um fio condutor 

estaria sujeito a tais forças enquanto houvesse uma 

passagem de corrente elétrica - tendo elas forma de 

anéis - e cuja intensidade diminuía conforme sua 

distância[7]. 
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5. EQUAÇÕES DE MAXWELL  

 

               James Clerk Maxwell (1831-1879) iniciou 

seus trabalhos relacionados ao eletromagnetismo por 

meio da comparação do escoamento de fluidos 

incompressíveis com os campos observados por 

Faraday.  

                A fim de expandir o estudo realizado com 

o eletromagnetismo, a analogia com o escoamento 

de fluidos foi formalizada em uma descrição dos 

campos eletromagnéticos. Em 1864, ele desenvolveu 

as equações fundamentais do eletromagnetismo, 

conhecidas como equações de Maxwell e, 

consequentemente, pôde então mostrar como elas se 

comportavam em relação aos campos elétricos e 

magnéticos, oscilando em ângulos ortogonais um em 

relação ao outro e em relação à direção de 

propagação [8]. Durante esse intervalo de tempo, 

afirmou que a luz é uma onda eletromagnética 

transversal. 

As equações de Maxwell para o eletromagnetismo 

constam da unificação entre as Leis de Gauss, para a 

eletricidade e para o magnetismo, a Lei de Ampère e 

a Lei de Faraday para a Indução eletromagnética [9]. 

Segue então as equações de Maxwell:  

1) Lei de Gauss para a eletricidade: 

Ela relaciona os campos elétricos e suas fontes, as 

cargas elétricas, e pode ser aplicada mesmo para 

campos elétricos variáveis com o tempo.  

 [9] 

2) Lei de Gauss para o magnetismo: 

Esta segunda lei proporciona que as linhas de campo 

magnético são contínuas, ao contrário das linhas de 

força de um campo elétrico que se originam em 

cargas elétricas positivas e terminam em cargas 

elétricas negativas. 

 [9]  

3) Lei de Ampère: 

A lei de Ampère descreve a relação entre um campo 

magnético e a corrente elétrica que o origina. Ela 

estabelece que um campo magnético é sempre 

produzido por uma corrente elétrica ou por um 

campo elétrico variável. 

 [9] 

4) Lei de Faraday: 

Descreve as características do campo elétrico 

originando um fluxo magnético variável. 

 [9] 

 

6. OLIVER HEAVISIDE 

 

               Oliver Heaviside (1850-1925) começou 

seus trabalhos no eletromagnetismo através dos 

artigos escritos por Maxwell. Ele dedicou seu tempo 

nas pesquisas sobre o eletromagnetismo. Ao ler o 

artigo de Maxwell, analisou suas 20 equações e 

notou que poderiam ser modificadas. Foi então que 

ele reduziu para 4 equações quando finalizou seus 

estudos. Maxwell morreu antes da publicação da 

simplificação das equações [10]. 

 

7. HEINRICH RUDOLF HERTZ 

 

Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), iniciou 

os estudos sobre a eletrodinâmica de Maxwell 

(1883), que ainda não era comprovada 

experimentalmente. Ele descobriu durante uma aula 

o fenômeno da centelha secundária (1886), em que 

duas bobinas eram ligadas a um faiscador; a primeira 

liberava uma faísca e a segunda também, mas com 
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menor intensidade, ruído e luminosidade. Então 

percebeu que, independentemente de onde as faíscas 

fossem produzidas na bobina de indução, ele 

conseguia detectar faíscas em vários locais de seu 

laboratório usando um simples detector ou 

ressonador.  

Ao repetir esse experimento inúmeras 

vezes, concluiu a existência de ondas 

eletromagnéticas e sua propagação, e então começou 

a estudar as propriedades destas ondas. A partir 

disso, viu que se comportavam como ondas de luz, 

tinham a mesma velocidade, e que se propagavam 

em linha reta no espaço, porém, possuíam um 

comprimento de onda muito maior que o da luz. Foi 

então que, com o prisma de piche, demonstrou a 

refração das ondas eletromagnéticas [11]. 

 

8. A INDÚSTRIA E A ELETRICIDADE 

 

Durante sua pesquisa sobre o som a partir 

do ano de 1871, Alexander Graham Bell obteve 

grande êxito ao inventar aparelhos cuja função, 

inicialmente, era ensinar aos seus estudantes surdos 

como reconhecer as variedades da fala. No entanto, 

isso também o auxiliou a compreender como o som 

poderia ser reproduzido mecanicamente em forma de 

onda. Posteriormente, baseando-se em seus estudos, 

conseguiu construir seu primeiro telefone devido ao 

fenômeno da indução eletromagnética, e estes foram 

denominados telefones de indução [12]. 

A partir das experiências de Alexander 

Bell, Faraday, entre outros cientistas, Thomas A. 

Edison utilizara a corrente contínua, para criar 

diversos projetos[13]. Todavia, a transmissão ocorria 

em distâncias pequenas e reguladas para 110 Volts 

por questão de segurança.  

Um pouco antes de usar a corrente contínua, 

Edison patenteou o experimento da lâmpada 

incandescente, adquiriu conhecimento sem 

precedentes em engenharia elétrica, e, sobretudo, 

cultivou a fama entre o público americano de ser um 

inventor tão genial que a imprensa dava atenção a 

cada palavra dita. Com isso, a força financeira de 

Wall Street rapidamente apoiava suas novas ideias. 

Seu desejo de eletrificar Manhattan, e depois, 

naturalmente, o resto do mundo, estava 

aparentemente ao seu alcance. Edison e sua equipe 

estavam prestes a lançar o seu projeto mais caro e 

arriscado até então: a 1ª usina elétrica dos EUA, 

gerando corrente contínua [14]. 

Havia, porém, um grande problema para 

Edison. Suas usinas não conseguiam prover energia 

a longas distâncias e, por se tratar de um projeto caro, 

elas eram criadas próximas a pessoas ricas para 

satisfazer grandes empresas e arrecadar dinheiro em 

troca. Se nada fosse feito, as usinas elétricas ficariam 

espalhadas a não mais que 1,5 km distância, mesmo 

nos centros de todas as vilas e cidades. Tal obra seria 

muito cara, o que de fato negaria o fornecimento de 

energia a pequenas comunidades [14]. 

 

9.  REVOLUÇÃO A PARTIR DE 

NIKOLA TESLA 

 

O gênio enigmático Nikola Tesla (1856 - 

1943) começou a trabalhar com Thomas A. Edison 

em 1891 graças a sua genialidade e criatividade. No 

entanto, em 1885, Tesla quis criar o seu próprio 

laboratório - a Tesla Electric Company. 

Tesla realizou diversas experiências com 

correntes alternadas de altas frequências (acima de 

100KHz) buscando, inicialmente, uma forma de 

gerar e transmitir correntes elétricas a grandes 

distâncias sem o inconveniente das enormes perdas 

causadas pelo efeito Joule associada à utilização de 

corrente contínua em materiais condutores [15]. 

Corrente alternada (CA) é quando o fluxo 

de elétrons dentro do fio ocorre de maneira a ter troca 
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do sentido da corrente várias vezes por segundo. 

Com essa ação, os elétrons fazem um movimento de 

vaivém no fio. Com esse movimento, a força 

necessária para gerar esse tipo de corrente é menor e 

a corrente consegue atingir valores de voltagem 

altíssimos e, como quanto maior a voltagem, maior 

a distância que a rede consegue alcançar sem perder 

força, a CA se torna bem mais eficaz na transmissão 

que a corrente continua. A corrente alternada ainda 

permite a utilização de transformadores, que 

aumentam a voltagem e, com isso, elevam a 

distância alcançada pela rede [16]. Devido aos 

esforços de Tesla, a energia pôde, enfim, ser 

difundida pelo resto do mundo. 

 Em 1890, depois de criar seu primeiro 

motor de corrente alternada, Tesla começou a 

estudar sobre as ondas eletromagnéticas. Em um 

curto período de tempo, ele não apenas duplicou o 

número de projetos de Heinrich Hertz como também 

melhorou o aparato tecnológico de Hertz ao usar 

transformadores de alta frequência conhecidos, 

posteriormente, como Bobina de Tesla [17]. 
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RESUMO: Empresas que querem ser bem-sucedidas no futuro estão sempre buscando as oportunidades 
fornecidas pela digitalização, já que essa promete custos menores, melhoria na qualidade de produção, 
flexibilidade e eficiência, menor tempo de resposta para solicitações de clientes, assim como para demandas do 
mercado, abrindo novas áreas de negócios. Independentemente do setor ou do tamanho da empresa, é 
fundamental que todos os tomadores de decisões invistam no futuro hoje. Este Artigo está focado na importância 
e influência da Indústria 4.0 e consequentemente, nas tecnologias conectadas à Internet para a criação de valor 
agregado nas organizações e sociedade. A contribuição do artigo é principalmente conceitual, já que com o 
avanço da rede mundial de computadores, a Internet das Coisas (IoT) se tornou fundamental para a concepção 
da nova revolução industrial e surgimento da "Indústria 4.0". O objetivo deste Artigo é sintetizar as teorias e 
práticas conhecidas da Indústria 4.0, assim como, investigar as mudanças que resultarão desse processo e com o 
desenvolvimento da Internet das coisas. 
 
 
Palavras Chaves: Internet das Coisas (IoT). Indústria 4.0. 4ª Revolução Industrial. Fábrica Inteligente. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A quarta revolução industrial, também chamada 
de "Industria 4.0", é considerada segundo alguns 
pesquisadores, o futuro padrão de sistemas de 
produção (KOLBERG; Z¨UHLKE, 2015); A 
Indústria 4.0 transformará o Projeto, a Engenharia de 
Manufatura, a Operação, a oferta de Produtos e os 
Sistemas de Produção. 

A conectividade e interação entre as peças, 
máquinas e seres humanos fará com que os sistemas 
de produção, sejam até 30% mais rápidos e 25% 
mais eficientes, fato este que ocasionará na elevação 
da personalização em massa a níveis nunca vistos 
antes. A manufatura será transformada de únicas 
"células" automatizadas, para "células" inteiramente 

integradas. Dessa forma, as fábricas comunicarão 
entre si, promovendo o aumento de Opcionais, da 
Customização de Produtos, da Velocidade, da 
Produtividade e da Qualidade.  

O fenômeno da Indústria 4.0, foi mencionado 
pela primeira vez em 2011, na Alemanha, como uma 
proposta para o desenvolvimento de um novo 
conceito de política econômica alemã baseado em 
estratégias de alta tecnologia (MOSCONI, 2015). 

Conforme proposto por (LASI et al., 2014a) e 
(NING; LIU, 2015), o conceito, contribuiu para o 
surgimento daquilo que está sendo chamado 4ª 
Revolução Industrial, a qual baseia-se nos conceitos 
e tecnologias que incluem sistemas cibernéticos, a 
Internet das coisas (IoT) e a Internet de Serviços 
(IoS), baseado na comunicação perpétua via Internet 
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que permite uma interação contínua e troca de 
informações não só entre humanos (C2C) e / ou 
humano e máquina (C2M), mas também entre as 
próprias máquinas (M2M), (JOSHUA; 
ANNE,2009). 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Indústria 4.0 
 

A Indústria 4.0 ainda está nos estágios iniciais de 
implementação, no cerne do setor industrial e da 
própria Engenharia de Manufatura. O governo 
alemão, algumas de suas empresas, universidades e 
instituições de pesquisa, estão atualmente tentando 
desenvolver fábricas "inteligentes" totalmente 
automatizadas e baseadas na Internet. Um exemplo 
desse estágio inicial é a fábrica de Amberg, onde a 
maioria das unidades nesta fábrica de mais de 
100.000 metros quadrados, são capazes de buscar e 
montar componentes sem a interferência humana 
(HESSMAN, 2013). 

Por meio da Figura 1, tem-se uma ideia do grau 
de tecnologia e automação da referida fábrica, ou 
seja, trata-se da materialização do conceito de 
Fábrica Inteligente. 

 
Figura 1. Fábrica Inteligente da Siemens em 
Amberg, Alemanha 

 
Fonte: (HESSMAN, 2013) 

O governo alemão, por meio de sua política 
econômica, aporta vultosos investimentos em 
Pesquisa e Desenvolvimento, a fim de garantir uma 
melhor competitividade técnica e financeira, da 
manufatura industrial alemã, frente aos seus 
concorrentes.  

Espera-se, alcançar por meio desses esforços, o 
combate ao aumento dos de custo de mão de obra, 
nos países em desenvolvimento (WEBER, 2015). A 
União Europeia decidiu, por conseguinte, incentivar 
a investigação no domínio das tecnologias 
inteligentes.  

O programa de investigação Horizon 2020, 
propõe-se a fomentar projetos de investigação e 
desenvolvimento, tais como cidades inteligentes e 
informação das comunidades, funções estratégicas 

de cidades inteligentes para enfrentar os desafios da 
energia e da mobilidade, analise do potencial de 
implantação em larga escala de cidades inteligentes 
integradas e soluções comunitárias e assim por 
diante (Comissão Europeia, 2015).  

Como é apresentado na Figura 2, na Indústria 4.0, 
novas tecnologias devem ser empregadas para 
integrar máquinas e humanos em cadeias de valor 
compondo uma rede de entidades, onde estas podem 
ser plantas industriais geograficamente distribuídas 
e dispersas, que devem fornecer produtos e/ou 
serviços de forma autônoma, atendendo os objetivos 
globais do sistema produtivo. 
Figura 2. Novos tipos de tecnologias atreladas à 
Industria 4.0 

 
Fonte: (KOLBERG; ZÜHLKE, 2015) 

A Indústria 4.0 também envolve o uso de 
dispositivos do tipo smart no chão de fábrica 
(KOLBERG; ZÜHLKE, 2015), permitindo o acesso 
informações detalhadas de cada produto e com isto 
maior interação entre clientes e fornecedores para 
atender as demandas individuais.  

Outro requisito da Indústria 4.0 é a necessidade 
dos sistemas de controle suportarem reconfiguração 
plug-and-play dos seus componentes (KOLBERG; 
ZÜHLKE, 2015). Esta reconfiguração é necessária 
para adição, modificação e remoção de recursos (isto 
é, máquinas, operadores, etc.) ou para alteração de 
alguma parte de um fluxo do processo produtivo.  

Portanto, a Indústria 4.0 mostra-se como uma 
efetiva abordagem para se contemplar os objetivos 
dos sistemas de produção citados anteriormente, isto 
é, sistemas de manufatura com capacidade de 
reconfiguração com integração dos avanços 
tecnológicos relacionados a sistemas cibernéticos 
(LEITÃO et al., 2015) e aplicação de conceitos 
relacionados a sistemas distribuídos, explorando o 
potencial de computação nas nuvens (LI et al., 
2010). 

Apesar das vantagens das propostas de novas 
formas de organização de sistemas de manufatura, 
para que o potencial das novas e heterogêneas 
tecnologias (como é representado na Fig. 3) seja 
integrado, é necessário rever os métodos tradicionais 
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de concepção e análise de seus sistemas de controle 
considerando os aspectos em questão da sua 
organização. 

 
Fig. 3. Surgimento de novas tecnologias, com o 
advento da Indústria 4.0 

 
Fonte : (GAITHER; FRAZIER, 2001) 

 
As três primeiras revoluções industriais foram 

resultadas da mecanização, eletricidade e tecnologia 
de informação. Agora, a introdução da Internet das 
Coisas e Serviços no contexto da manufatura está 
lançando uma quarta revolução industrial 
(KAGERMANN et al., 2013). 

A Figura 4 mostra uma representação gráfica, 
acerca da evolução tecnológica ao longo do tempo. 
Logo em seguida, há um descritivo cronológico 
(partindo-se da esquerda para a direita), o qual 
permitirá entender um pouco mais sobre os referidos 
estágios evolutivos. 

Descritivo Cronológico das Revoluções 
Industriais: 
 1ª Revolução Industrial (Final do Século 

XVIII): Introdução da máquina a vapor na 
manufatura; 

 2ª Revolução Industrial (Início do Século 
XX): Introdução da energia elétrica na 
manufatura; 

 3ª Revolução Industrial (Início da década de 
70): Introdução da eletrônica e TI na automação 
da manufatura; 

 4ª Revolução Industrial (Século XXI): 
Introdução dos conceitos de CPS e Internet das 
Coisas (IoT) na Manufatura; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. As revoluções industriais, ao longo do 
tempo 

 
Fonte: Adaptado de (KAGERMANN et al., 2013) 

 
2.3 Estrutura Teórica da Indústria 4.0 
 

A transformação na Internet da Indústria Digital 
ainda está em andamento, mas a Inteligência 
Artificial, Big Data e a Conectividade, indicam a 
certeza de uma nova rodada de revolução digital. 

Segundo (ALMADA-LOBO (2016) e 
SCHLECHTENDAHL et al. (2015)), a Indústria 4.0 
está a caminho e terá uma influência importante na 
transformação completa da indústria, pois representa 
um progresso em três pontos: 
 Digitalização da produção - sistemas de 

informação para a gestão e o planejamento da 
produção;  

 Sistemas de automação para aquisição de 
dados nas linhas de produção e utilização de 
máquinas; 

 Ligação e ou Interconexão de sites de 
fabricação em uma cadeia de suprimentos 
abrangente - Automatic Data Interchange; 

Segundo HECK; ROGERS (2014), (essa 
referência não tem na bibliografia, verificar todas as 
outras também) a característica da Indústria 4.0 é o 
aumento da competitividade através de 
equipamentos inteligentes, usando informações 
sobre locais de altos salários, mudanças 
demográficas, recursos, eficiência energética e 
produção urbana. Os quatro componentes-chave da 
Indústria 4.0 são: 

I. Os sistemas cibernéticos (conexões entre o 
mundo real e o mundo virtual); 

II. A Internet da Coisas (IoT); 
III. A Internet de Serviços (IoS);  
IV. E a fábrica inteligente; 

As comunicações de máquina (M2M) e os 
produtos inteligentes não são considerados peças 
independentes. O M2M é um facilitador do IoT. Os 
produtos inteligentes são um subcomponente dos 
sistemas ciber-físicos (GREENGARD, 2015; 
KAGERMANN, 2014). 

A ascensão e expansão da Indústria 4.0 com seus 
conceitos fundamentais atuais, baseiam-se na 
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suposição de crescente urbanização global (PEJIĆ 
Bach, ZOROJA & BOSILJ Vukšić, 2013).  

As mudanças demográficas estão se tornando um 
desafio para a renovação urbana e o 
desenvolvimento terá que permitir a infraestrutura 
dos moradores para garantir a sua qualidade de vida 
e orientação sustentável (ETEZADZADEH, 2015; 
NAHTIGAL & BERTONCELJ, 2013).  

Já os pesquisadores (GREENGARD, 2015e 
(KAGERMANN, 2017), apregoam que as 
comunicações de máquina (M2M) e os produtos 
inteligentes não são considerados peças 
independentes. O M2M é um facilitador do IoT. Os 
produtos inteligentes são um subcomponente dos 
sistemas ciber-físicos. 

Conforme as premissas de (ETEZADZADEH, 
2015) e de (NAHTIGAL; BERTONCELJ, 2013), as 
mudanças demográficas estão se tornando um 
desafio para a renovação urbana e o 
desenvolvimento terá que permitir a infraestrutura 
dos moradores para garantir a sua qualidade de vida 
e orientação sustentável. 

Segundo LASI (2014), um componente crítico 
para o sucesso da urbanização e do desenvolvimento 
social será a tecnologia inteligente. Prevê-se que o 
objetivo da tecnologia, será o de coletar e analisar 
dados do ambiente humano para projetar uma 
economia circular, aumentar as receitas, diminuir os 
gastos de capital e melhorar os serviços e a 
mobilidade. 

Uma das armadilhas da transição, pode estar na 
mentalidade daqueles acostumados, com os padrões 
existentes, mudando para a nova plataforma. Mas 
isso não precisa ser assim, pois é uma transformação 
das organizações e de seus processos. Algumas 
empresas responsáveis pela implementação da 
digitalização já têm em sua respectiva estrutura 
organizacional, cargos gerenciais (diretor digital); 

Para HANSEN (2015), o background destes 
gerentes é mais no negócio, do que IT. No entanto, 
obviamente, a tecnologia está definindo um novo 
ritmo. As pessoas terão de adquirir conhecimentos, 
os quais, lhe permitam o desenvolvimento do 
"pensamento digital" para que possam gerir o 
processo de uma nova forma. 

 Aqueles que não conseguem ler os dados, 
analisá-los e determinar sua natureza de forma 
independente, fatalmente serão mais lentos, do que 
os seus prováveis concorrentes. Os funcionários 
também precisarão de mais autonomia e serão 
autorizados a tomar decisões independentes 
(SCHEER,2012). 

Um aspecto positivo da Indústria 4.0, é o efeito 
de criação de valor dos ganhos de eficiência e novos 
modelos de negócios, mas a mudança tecnológica 
pode ter um impacto positivo e negativo sobre o 
emprego. 

De acordo com KANE (2015), o desafio será a 
reestruturação dos empregos, porque algumas das 
ocupações menos exigentes desaparecerão 
rapidamente. Os ganhos de produtividade obtidos 
com o uso de tecnologias inteligentes podem ajudar 
a garantir empregos e impulsionar a demanda dos 
consumidores com renda adicional (efeito de 
compensação), mas o uso de novas tecnologias e 
processos de produção também pode destruir 
empregos (efeitos de redundância). 

Há preocupações de que o efeito de redundância 
da Indústria 4.0 venha a predominar a longo prazo, 
levando ao que é conhecido como desemprego 
tecnológico (HUNGERLAND et al., 2015). O que é 
relativamente certo, são que os perfis de trabalho em 
muitos locais de trabalho estão configurados para 
mudar.  

Isto significa que também serão necessárias 
importantes medidas de conversão e adaptação nos 
domínios da educação e do desenvolvimento dos 
trabalhadores (WEBER, 2015). No que diz respeito 
à indústria 4.0, não se pode limitar o pensamento à 
robótica e à automação da produção porque é uma 
digitalização dos processos de negócio como um 
todo, envolve a adoção de um contrato sobre a 
aquisição de materiais, como o produto "começa" 
através da produção até finalmente ser entregue ao 
cliente. Nesta área, esperamos automatizar processos 
que exigirão uma certa automaticidade dos 
trabalhadores. As pessoas ainda terão que usar seus 
cérebros. O valor agregado será encontrado em 
novos produtos e novas soluções - manipulação de 
números não é trabalho produtivo (KANE et 
al.,2015); (SCHLECHTENDAHL et al.,2015). 
 
2.4 Estrutura Teórica da Indústria 4.0 

 
Como afirmado, o desenvolvimento da IoT, 

considerado por alguns uma nova revolução 
industrial, tem sido chamado pela Alemanha como 
"Indústria 4.0" (LASI, 2014). O IoT representa um 
conceito fundamental na integração de todos os 
dispositivos inteligentes que fazem parte de grandes 
projetos inteligentes e devido às limitações da 
investigação, o artigo centra-se na importância do 
IoT no contexto da Indústria 4.0. 

A digitalização que inclui a Internet e as 
tecnologias móveis com sua conectividade de alta 
velocidade tem ajudado a mudar os modelos de 
negócios estabelecidos (ROBLEK et al., 2013); 
(ZOROJA, 2015). Os fabricantes de produtos / 
serviços de TI e os fabricantes de produtos 
tradicionais, encontraram-se confrontados com a 
questão de como estimular o rebrota da procura. A 
resposta foi encontrada no desenvolvimento de um 
novo período tecnológico, caracterizado pelo fato de 
que as atividades econômicas e sociais estão 
globalmente interconectadas, o que facilita 
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plataformas tecnológicas como a Internet, a 
mobilidade e os sistemas de sensores (BAUER; 
PATEL; VEIRA, 2014). 

Isso levou ao "cruzamento da complexidade" - 
interações comunitárias, mídia digital, hardware, 
sensores, nuvens e microprocessadores (PETERLIN 
et al.,2015); (PORTER; HEPPELMANN,2014). 

De uma maneira simples, o IoT é relevante se 
qualquer dispositivo ou mesmo um ser vivo está 
conectado à Internet. Cada objeto pode 
potencialmente ser conectado em rede; Será 
necessário que dentro das empresas, sejam mudadas 
as formas de se pensar e modelos distintos de 
negócios, sejam desenhados envolvendo a Internet e 
a conectividade (BACH, 2014). 

Neste modo, a "economia burra" mudará a 
maneira de criar valor agregado. Fontes de produção 
podem mudar, mas serviços adicionais serão 
acessíveis através da Internet. Isso já pode ser visto 
na mobilidade inteligente, em leasing de automóvel, 
dentre vários outros exemplos relacionados com a 
Internet industrial, mecânica e indústria pesada; No 
caso das casas inteligentes, que por exemplo, podem 
conjugar-se juntamente com uma TV, um frigorífico 
e um controle de jogos, equipados com um número 
IP e ligados ao IoT (MARTIN, 2015). 

Atualmente, a Internet está relacionada a mais de 
um bilhão de pessoas através de computadores 
pessoais, tablets e smartphones. Prevê-se que no 
futuro eles serão ligados através de pequenos 
dispositivos que podem ser simples ou complexos 
sensores e microcomputadores, que terão a 
possibilidade de operação autônoma sem a 
necessidade de uma fonte de alimentação adicional 
por vários anos ou décadas e o mais importante é 
notar que os dispositivos se conectarão 
(principalmente através de wireless) à Internet (LEE; 
LEE, 2015). 

A descoberta de produtos inteligentes e 
conectados é evidente em todos os ramos de 
fabricação. As empresas que não estavam envolvidas 
na fabricação de produtos no campo do 
desenvolvimento da IoT estão entrando neste 
mercado (THOMAS; WILKINSON,2015). 

De acordo com a literatura, as categorias de 
aplicação do IoT podem ser classificadas nos 
seguintes campos: 

i. Infraestrutura inteligente: dispositivos 
inteligentes são incorporados em edifícios. Eles 
podem melhorar a flexibilidade, confiabilidade 
e eficiência na operação de infraestrutura. O seu 
valor agregado está na redução dos custos e 
necessidades de mão-de-obra, bem como o 
reforço da segurança. Eles terão um papel 
importante no controle de mobilidade das 
cidades inteligentes (por exemplo, 
monitoramento da disponibilidade de 
estacionamento, controle de tráfego); 

ii. Cuidados de Saúde: Os sensores (por exemplo, 
integrados nas aplicações de casa ou 
smartphone) monitoram os pacientes e enviam 
informação aos médicos (PANG et al., 2015). A 
indústria têxtil começou a produzir camisetas 
capazes de medir calorias queimadas, sensores 
de movimento, frequência cardíaca, etc. Esses 
dados são transferidos para smartphones 
(UPTON; STEIN,2015); 

iii. Cadeias de Abastecimento / Logística: O IoT 
pode melhorar a logística e a eficiência da 
cadeia de abastecimento fornecendo 
informações mais detalhadas e atualizadas 
(FLÜGEL; GEHRMANN, 2008) do que 
atualmente, atenuando-se dessa maneira, o 
impacto do efeito chicote (YAN; HUANG, 
2009), além de promover a redução da 
falsificação e prover o melhoramento da 
rastreabilidade do produto (ZHENGXIA; 
LAISHENG,2010);  

iv. Segurança e Privacidade: os dispositivos IoT 
são sem fio e na rede pública, a exposição de 
informações às invasões aumentam e portanto, a 
transferência de dados deve ser criptografada 

 
3 METODOLOGIA 
 

Por se tratar-se de um tema relativamente novo, 
realizou-se uma pesquisa bibliográfica criteriosa, 
conforme passos citados abaixo: 

1. Busca de Artigos, Livros e Jornais, nas 
principais bases on-line de pesquisas, tais 
como: Portal CAPES, ProQuest, Science 
Direct, Web of Science, Scopus, dentre outros; 

2. Descarte dos materiais não significativos; 
3. Revisão das Referências, pré-selecionadas; 
4. Definição da Questão de Pesquisa, isto é: 

Como a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas 
(IoT) contribuirão para revolucionar a 
Engenharia de Manufatura? 

5. Redação, Análise e validação do Artigo; 
. 
4 CONCLUSÃO 

 
Neste artigo, concentrou-se na importância e 

influência da Indústria 4.0 e das tecnologias 
conectadas à Internet, com vistas a perceber-se os 
seus respectivos valores para as organizações e à 
sociedade. De fato, a quarta Revolução Industrial já 
está acontecendo, isto é, trata-se de uma realidade. A 
sua adoção por algumas empresas, já se caracteriza 
como uma vantagem competitiva, pois servem como 
uma poderosa ferramenta, para que estas 
reestruturem suas estratégias de negócio, perante às 
suas concorrentes; Por meio da Indústria 4.0 e da 
Internet das Coisas (IoT), serão concebidos, fábricas 
e produtos inteligentes (totalmente conectados à 
rede), tal qual a fábrica da Siemens em Amberg, na 
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Alemanha. O presente Artigo, representou uma 
importante contribuição para a compreensão da 
Indústria 4.0 e das tecnologias conectadas à Internet, 
tais como: Big Data, IoS, IoT, Computação na 
Nuvem, Simulação, etc., já que se realizou-se uma 
ampla revisão das Referências, nessa área do 
Conhecimento; 

O IoT é uma tecnologia, que apresenta um grande 
potencial comercial. A tendência do Gerenciamento 
do Conhecimento 4.0 (KM 4.0) está propiciando e 
estabelecendo-se um canal de comunicação, para a 
contínua troca de informações, na maioria dos casos 
entre Máquinas-Máquinas. O objetivo dessa 
sincronização de informações em tempo real, é o de 
otimizar a Customização de Produtos e Serviços aos 
clientes da empresa. Esse fator, promoverá o 
aumento do valor das organizações e do número de 
clientes (KAGERMANN, 2015, YU et al., 2015). 
Assim sendo, o IoT permite a criação e 
desenvolvimento de novos Produtos, Serviços e 
Modelos Comerciais, os quais serão aplicáveis em 
praticamente todos os segmentos de mercados e de 
as indústrias.  
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Resumo: O objetivo principal do presente artigo é mensurar e analisar os índices de concentração industrial 

para o setor de transportes num período que compreende os anos de 2008 a 2015. Os autores utilizaram-se de 

dois índices, sendo: i) Razão de Concentração - CR(k) e ii) Índice de Hirschamam- Herfindahl, para quantificar 

o grau de concentração industrial no setor. Pelo qual se tornou possível medir, e posteriormente, avaliar por 

meio dos resultados obtidos o grau de centralização e quais as características correspondentes ao setor de 

transportes. Como resultado, é discutido que ao se abordar as empresas de transporte aéreo de passageiros 

separadamente, os índices passam de moderadamente baixo até altos índices de concentração, permitindo 

identificar o setor de transporte aéreo de passageiros como um setor que opera mediante a um oligopólio. 
 

Palavras-chave: Concentração. Índices. Transportes 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

1. INTRODUÇÃO  

Para qualquer que seja o setor, é de grande 

importância às empresas conhecerem intensamente 

sobre as características do mercado que atuam, 

visando estabelecer quais serão as estratégias a 

serem adotadas, a fim de garantir o sucesso 

gerencial. Tais tomadas de decisões estão baseadas 

no conhecimento prévio da estrutura de mercado 
que as mesmas estão inseridas. 

O setor de transportes representa um papel 

fundamental na prestação de serviços, seja no ramo 

empresarial, onde existe a necessidade do 

transporte de mercadorias e exige que as mesmas 

sejam transportadas com a máxima confiabilidade, 

no prazo estabelecido e com os custos de operação 

minimizados; ou ainda no ofício de locomoção de 

passageiros. No entanto, são essenciais medidas 

administrativas que possibilitem às empresas 

evoluírem, e que as mesmas atendam às 
necessidades e expectativas dos consumidores do 

serviço. 

As diferentes possibilidades de transporte que 

são oferecidas, e a importância que o setor 

representa para a atividade econômica, demonstra a 

necessidade de manter estratégias favoráveis ao 

desenvolvimento do setor, com políticas que 

prezem pela qualidade na prestação dos serviços. 

Contudo, pretende-se, que a partir das análises 

realizadas sobre concentração industrial no setor de 

transportes, os resultados contribuam para expressar 

a importância do setor na economia, as dificuldades 
existentes pela falta de infraestrutura, e a 

necessidade de investimentos para o 

desenvolvimento do setor; e ainda, avaliar o 

ambiente competitivo. 

Os Índices de concentração pretendem fornecer 

um indicador sintético da concorrência existente em 

um determinado mercado. Quanto maior o valor do 

índice de concentração, menor é o grau de 
concorrência entre as empresas e mais concentrado 

estará o poder de mercado virtual da indústria. 

(Economia Industrial Fundamentos Teóricos e 

Práticas no Brasil Organizadores David Kupfer e 

Lia Hasenclever). 

O cálculo do índice de concentração pressupõe 
a delimitação de mercado e implica ignorar a 

disciplina exercida por substitutos próximos, 
comercializados em outros mercados. 

Conhecer a estrutura de mercado de um 

determinado local é de suma importância para o 

estabelecimento de estratégias e políticas de preços 

por parte das firmas, uma vez que implicarão em 

seu desempenho. Para Mason (1939), esse conjunto 

de estratégias é definido como a conduta da 

empresa, sendo caracterizado em virtude do modelo 

de Estrutura-Conduta Desempenho (E.C.D.). 

Um adequado sistema de transportes é 
fundamental para que uma economia opere de 

forma eficiente, liberando recursos para serem 

utilizados em outros setores e objetivos, 

favorecendo os poderes produtivos da nação. 

(Raphael Padula, 2008, p.19). 
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2. MODELO ESTRUTURA CONDUTA 

DESEMPENHO (E.C.D.) 

 

O modelo de Estrutura Conduta Desempenho 

visa identificar as variáveis que expliquem a 
diferença de desempenho entre as empresas, 

levando em consideração que a conduta das 

empresas é ajustada pela estrutura da indústria. 

A respeito do desempenho na indústria, o 

mesmo dependente da conduta ou das estratégias 

que são adotadas pelos vendedores (produtores) e 

dos compradores (consumidores), como a fixação 

de preços, cooperação entre as empresas, estratégias 

de linhas de produtos diferenciados, o investimento 

em propaganda e esforços em pesquisas e o 

desenvolvimento de ideias inovadoras. 
A conduta, por sua vez, depende da estrutura do 

mercado, caracterizada pelo número dos 

vendedores e compradores, o grau da diferenciação 

dos produtos e serviços, da presença ou ausência de 

barreiras à entrada de novas empresas, do alcance 

ou diversificação das empresas para outros 

mercados. 

Quanto à estrutura de mercado, é determinada 

por uma série de condições básicas. Os quais podem 

ser citados como fatores importantes, a localização 

e o domínio sobre a matéria prima, a ênfase em 

tecnologias, a durabilidade do produto, o padrão de 
entrega da produção, relação entre valor e peso do 

produto e o ambiente econômico formado pelas 

atitudes empresariais. 

Contudo, o padrão E.C.D. tem como foco, 

abordar sobre de características da estrutura do 

mercado, avaliar sobre as condutas das empresas 

que estão ligadas às estruturas existentes e concluir 

sobre o desempenho em termos do objeto de estudo 

escolhido. 

 

3. ÍNDICES DE CONCENTRAÇÃO 

INDUSTRIAL  

 

Os índices de concentração industrial são 

fundamentais para fornecerem informações 

referentes à concorrência existente em um 

determinado mercado. Ressaltam a relação que 

ocorre entre o valor do índice calculado e o nível de 

concentração; no qual é possível apontar o grau de 

concorrência entre as empresas. 

A concentração industrial ocorre de maneira 

sistêmica e envolve toda a economia 

contemporânea. Ela é um processo que incide no 
crescimento do poder de mercado sobre as 

atividades econômicas, exercido por empresas de 

grande porte. A concentração industrial é a 

responsável pela acumulação de riqueza, renda e 

produção (BRAGA; MASCOLO, 1982; 

ALMEIDA; SILVA, 2014). 

Para mensurar os índices de concentração 

industrial, são utilizadas importantes ferramentas, 

capazes de medir e determinar qual é o modelo de 

concorrência existente no mercado. Destacando-se 

a Razão de Concentração - CR(k) e o Índice de 

Hirschamam-Herfindahl (HHI). O grau de 

concentração da indústria é um indicador do 

tamanho relativo das principais empresas em 

relação à indústria em geral. 

 

4. RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO (CR) 

 

Trata-se de uma medida de concentração 
positiva, parcial ou sumária da participação no 

mercado das k maiores empresas (k=1, 2,...,  n). É 

obtido por meio do somatório das parcelas de 

mercado das empresas de um determinado setor. 

Para realização do cálculo de CR(k) é 

considerada a seguinte Equação (1): 

 

        
                                                            (1)                             

No qual, Si representa a participação que a 

empresa detém no mercado, k é o número das 

maiores empresas. Normalmente os valores 

considerados são de k=4 e k=8, no entanto podem 

ser estimados outros valores com base nos dados 

analisados. 

Portanto, quanto mais elevada for à razão de 
concentração, maior é o poder de mercado exercido 
pelas maiores empresas. 

 
Tabela 1. Padrões do grau de concentração pelo 

índice CR(k) 

Parcela de 

Mercado 

CR (4) 

Parcela de 

Mercado 

CR (8) 

Grau de 

concentração 

75% ou mais 
90% ou mais 

Muito Alto 

65% a75% 
85% a 90% 

Alto 

50% a 65% 70% a 85% 
Moderadamente 

Alto 

35% a 50% 45% a 70% 
Moderadamente 

Baixo 

35% ou 
menos 

45% ou 
menos 

Baixo 

Fonte: Adaptado de Braga e Mascolo, (1982). 

 

5. ÍNDICE DE HIRSCHAMAM-

HERFINDAHL 

 

O índice Hirschamam-Herfindahl mede o 
tamanho das firmas em relação à indústria, é 

definido como a soma dos quadrados das 

participações de mercado de cada firma 

individualmente. 

O cálculo do HH leva em consideração a 

seguinte Equação (2): 
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                                                         (2) 

Onde, Si representa a participação da empresa 

no mercado e k significa o número das maiores 

empresas. 
O índice Hirschamam- Herfindahl pode variar 

entre 0 e 1, deslocando- se desde uma grande 

quantidade de firmas muito pequenas, ou ainda, 

sendo caracterizado por um monopólio. Os 

acréscimos no índice Hirschamam- Herfindahl 

geralmente indicam um aumento de poder das 

empresas no mercado e consequentemente uma 

redução da concorrência. 

O índice HH sobressai ao CR(k) por considerar 

em sua análise o total das empresas e não somente a 

parcela das maiores firmas. Conferindo maior 
confiabilidade sobre os índices mensurados. 

 

Tabela 2. Padrões do grau de concentração pelo 

Índice Hirschamam-Herfindahl 

HHI Justificativa 

Inferior a 0,1 Indústria pouco concentrada 

Entre 0,1 e 
0,18 

Indústria com concentração 
moderada 

Superior a 
0,18 

Indústria muito concentrada 

Resende, (1994). 

 

6. ANÁLISE DO SETOR DE 

TRANSPORTES 

O setor de transportes é essencial para o 

desenvolvimento de um país, e é responsável por 

garantir o elo entre as mais diferentes fontes 
econômicas no mercado, seja no âmbito interno ou 

externo. O mesmo tem um papel vital para o 

crescimento da economia. 

Um fator considerado de grande importância no 

setor de transportes está relacionado às operações 

que o serviço pode oferecer, bem como a facilidade 

de mobilidade e no deslocamento entre o território 

nacional ou internacional. Promove o escoamento 

da produção e movimentação das mais distintas 

mercadorias; de modo que cheguem aos pontos de 

consumo. 
Investimentos em infraestrutura são 

fundamentais para garantir a qualidade nos serviços 

oferecidos pelo setor de transportes, pois permitem 

o desenvolvimento econômico em diversas áreas da 

economia, e ainda, possibilita a integração 

econômica entre diferentes regiões. Vale ressaltar 

que, o desempenho favorável ao setor de 

transportes está inteiramente relacionado à 

economia de um país. 

A infraestrutura de transportes possibilita uma 

série de vantagens econômicas, que podem ser 

definidas como: a possibilidade de ampliar novos 

mercados para os produtores e obter maior escala de 

produção, que implica na redução de custos por 

causa de economias de escala e ganhos de 

produtividade; favorece a competitividade dos 

produtos e o aumento da eficiência da economia 

como um todo; promovendo oportunidades para a 

expansão de empreendimentos. 

O setor é responsável por importantes 

mudanças no cenário econômico, e por impactar no 

desenvolvimento das mais variadas atividades 

econômicas que estimulam a aceleração da 
economia. 

 

7. TRANSPORTE AÉREO DE 

PASSAGEIROS 

 

O transporte aéreo cresceu de forma acentuada 

nos últimos anos, principalmente pela sua crescente 

demanda. No qual pode ser oferecido por meio do 

modal aéreo, o transporte de passageiros ou 

produtos. 
Dentre as atividades que podem ser 

desempenhadas por meio do transporte aéreo, como 

a movimentação de pessoas ou mercadorias, o 

transporte de passageiros assume papel de maior 

representatividade. 

Desde o seu surgimento, o transporte aéreo tem 

apresentando um desempenho importante, onde o 

mesmo evoluiu em ritmo acelerado e colaborou 

para a diminuição no tempo de deslocamento, e não 

somente isso; o modal aéreo é responsável por 

estimular à economia das regiões integradas a 
modalidade do transporte aéreo. 

O transporte aéreo se diferencia dos demais 

modais por suas características, onde se destaca a 

velocidade, eficiência e a segurança que o meio 

pode oferecer. Devido às particularidades, é 

conferido ao transporte aéreo uma maior vantagem 

competitiva e a possibilidade de agregar a região 

conectada ao serviço de transporte aéreo, o 

desenvolvimento econômico, e consequentemente a 

demanda por outros serviços. 

Portanto, transporte aéreo de passageiros está 

inteiramente ligado ao potencial econômico, seja na 
geração de empregos e riquezas, ou ainda no 

desenvolvimento que contribua para todo o sistema 

de transportes. 

 

8. DEMANDA E OFERTA POR 

TRANSPORTE AÉREO DE 

PASSAGEIROS 

A demanda pelos serviços de transporte aéreo é 

definida, principalmente pelo preço da passagem, 

variação da renda da população e ainda pela 

disponibilidade de outros meios de transporte. 

Dentre os fatores que contribuem para a 
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demanda do transporte aéreo de passageiros, a 

renda pode ser considerada um dos principais 

fatores na determinação da demanda pelo serviço 

de transporte aéreo. Onde é possível observar que o 

crescimento da renda da população tende a 

aumentar a demanda pelo serviço. 

Na economia, bens e serviços são considerados 

como superiores sempre que a elasticidade da 

demanda em relação à renda for superior à unidade, 

ou seja, aumentos na renda são capazes de gerar 

variações no mesmo sentido e com intensidade 

superior na demanda. Portanto, as viagens aéreas 
podem ser consideradas como bens superiores, 

sendo que, quanto maior a renda; a quantidade 

demandada e a disposição em pagar pelo serviço 

tendem a serem maiores. 

A renda da população ou ainda o preço da 

passagem, impactam nas decisões relacionadas aos 

processos de operações e de estratégias de 

gerenciamento de uma companhia aérea. Refletindo 

nas oscilações existentes na demanda por transporte 

aéreo de passageiros. 

A oferta do serviço de transporte aéreo de 
passageiros refere-se ao número de assentos 

oferecidos aos consumidores em um mercado 

delimitado e em determinado período de tempo. A 

quantidade ofertada é medida em termos de 

assentos disponíveis por quilômetro, sem que 

necessariamente estejam ocupados. A quantidade 

oferecida é uma decisão da empresa aérea, no qual 

pode ser influenciada por diversos fatores que 

combinados, a determinam de forma agregada. 

Entre as variáveis que afetam a determinação da 

oferta, a disponibilidade de mão de obra 

qualificada, a existência de serviços de transporte 
substitutos, a tecnologia utilizada e uma 

infraestrutura de qualidade estão entre os fatores 

que determinam sobre a evolução do serviço de 

transporte. 

 

9. METODOLOGIA 

 

Para Kupfer (2013) existem duas medidas de 

concentração, tidas como parciais ou sumárias e 

positivas ou normativas, as quais estão baseadas a 

um ou mais índices. As medidas de concentração 

parciais não utilizam os dados da totalidade das 

empresas em operação na indústria em 

consideração, mas apenas de uma parte delas. No 

entanto, “Razões de Concentração” (CR) 

constituem o principal exemplo da categoria. As 

medidas sumárias, por outro lado, requerem dados 

sobre todas as empresas em operação. Exemplos 
influentes são os índices de concentração de 

Hirschamam-Herfindahl (HHI) e o coeficiente de 

Entropia de Theil (ET). 

No presente artigo os autores utilizaram-se 

de dois índices, a saber: i) razão de concentração e 

ii) Índice de Hirschamam- Herfindahl para 

quantificar o grau de concentração industrial no 

setor de transportes. Para a coleta de dados, foi 

utilizado o banco de dados da revista EXAME que 

apresenta o ranking das maiores e melhores 

empresas de cada ano. A análise da estrutura de 

concentração no setor de transportes teve como base 

de dados a distribuição do mercado entre as firmas 

no período de 2008 a 2015. 

A partir da obtenção da lista das maiores e 

melhores empresas do setor de transportes de cada 
ano segundo a revista Exame, o setor foi dividido 

em dois diferentes segmentos. Onde foram 

avaliadas as empresas que realizam apenas o 

transporte aéreo de passageiros, separando-as das 

demais empresas. A outra parte a ser analisada 

considera todas as outras empresas as quais não se 

dedicam exclusivamente ao transporte aéreo de 

passageiros. É uma parcela formada por 

companhias que operam em distintas modalidades, 

realizando o transporte seja de passageiros ou 

cargas; são empresas que operam apenas no 
transporte logístico de insumos ou produtos 

acabados, e no transporte de passageiros, desde que 

não seja por meio aéreo. 

Logo em seguida foram calculados os 

índices CR(k) e HH, por meio da aplicação da Eq. 

(1) e Eq. (2) que determinam os respectivos índices 

dos dois segmentos. Mediante os resultados obtidos 

foi possível discutir sobre o nível de concentração 

industrial de cada ano e de cada segmento. 

Estabelecendo o grau de concentração e a 

justificativa para o índice encontrado. 

 

10. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Tabela 3 configura os índices de 

concentração industrial do setor de transportes no 

período de 2008 a 2015. Compreendendo todas as 

empresas do setor de transportes, excluindo apenas 

da primeira análise as empresas responsáveis pelo 

transporte aéreo de passageiros. No entanto, em 

seguida será realizada a análise do subsetor 

separadamente, com o intuito de verificar o 

comportamento do âmbito que representa o 

transporte aéreo de passageiros. 

 

Tabela 3. Concentração industrial no setor de 
transportes 

Período CR4 CR8 HH 

2008 0,482871 48% 0,695169 70% 0,086495 

2009 0,435998 44% 0,654053 65% 0,082906 

2010 0,42256 42% 0,656692 66% 0,079404 

2011 0,491937 49% 0,69415 69% 0,0852 
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2012 0,474649 47% 0,696471 70% 0,084013 

2013 0,463551 46% 0,715526 72% 0,085964 

2014 0,429558 43% 0,674043 67% 0,080992 

2015 0,399542 40% 0,630395 63% 0,070015 

Fonte: Elaborado pelo autor, (2016). 

 

Seguindo os resultados da mensuração de 

CR(4) e CR(8) para o período em questão, foi 

possível determinar sobre o grau de concentração 

para cada ano. Por meio da análise, os índices 

calculados de CR (4), apresentaram uma variação 

percentual de 40% a 49%, indicando um nível de 

concentração industrial moderadamente baixo; 

conforme indica a tabela 1, em que o nível de 

concentração entre 35% a 50% é considerado 

moderadamente baixo. 
As medidas de CR(8) referentes ao mesmo 

período indicam dois diferentes resultados 

referentes ao grau de concentração. Um primeiro 

resultado indica que, nos anos de 2008 a 2012 o 

índice calculado refere-se a uma concentração 

moderadamente baixa. No próximo ano, 2013, o 

valor medido refere-se a uma indústria com uma 

concentração classificada como moderadamente 

alta. Enquanto os anos de 2014 e 2015 são 

considerados novamente, como moderadamente 

baixos. 

As análises referentes ao Índice Hirschamam- 
Herfindahl revelam que a indústria do setor de 

transportes no período referente à análise, tem 

como resultado uma indústria de concentração 

moderada; já que valores entre 0,1 e 0,18 são 

efeitos de um índice de concentração moderado. 

Observando os anos classificados com 

concentração industrial moderadamente baixo, com 

valores referenciais de CR(4) entre 35% a 50%, e 

de CR(8) entre 45% a 70%; e ainda os resultados 

indicativos  ao índice HH de uma concentração 

moderada, pode-se concluir que, os resultados 
enfatizam causas que justificam o porquê dos 

índices de concentração terem apresentado 

resultados considerados moderadamente baixo. 

Como resposta aos dados obtidos, as possíveis 

causas para os resultados encontrados seriam os 

reflexos dos índices de inflação, a elevação da carga 

tributária e a taxa de juros, que têm colaborado para 

a redução do dinamismo da economia, e afetado o 

desempenho do setor de transporte. 

A partir do ano de 2008, houve o início a uma 

crise econômica de dimensão global, onde os países 

inseridos num contexto econômico consolidado 
adentraram a um período de recessão econômica, e 

por consequência, afetando o crescimento das 

economias mundiais. No qual a crise vivenciada em 

2008 estendeu-se pelos anos seguintes. 

 

Tabela 4. Concentração industrial do transporte 

aéreo de passageiros 

Período CR2 CR3 HH 

2008 1 100%   0,683678 

2009 1 100%   0,52717 

2010 1 100%   0,52555 

2011 1 100%   0,536635 

2012 1 100%   0,540611 

2013 1 100%   0,513361 

2014 1 100%   0,507318 

2015   1 100% 0,355156 

Fonte: Elaborado pelo autor, (2016). 

 

A relação acima, Tab. 4; compreende os 

índices de concentração industrial de todas as 

empresas responsáveis apenas pelo transporte aéreo 

de passageiros. Conforme apresentado, de 2008 a 

2014, o total de empresas que operam 

exclusivamente no transporte aéreo de passageiros, 

era sob o domínio de apenas duas companhias. Por 

isso, foi calculado a Razão de Concentração com 

base em exclusivamente duas empresas, obtendo 

assim o CR(2). Em seguida, no ano de 2015, o 

transporte aéreo de passageiros passou a operar com 

a presença de três companhias aéreas e, portanto, 

para o ano em questão foi avaliado o CR(3). E 

posteriormente, para todos os anos foi avaliado o 

Índice Hirschamam-Herfindahl. 

De 2008 a 2014, onde foi calculado o CR(2); e 

em 2015 no qual foi medido o CR(3) o nível de 

concentração industrial apresenta os mesmos 

valores. Com um grau de concentração, obtido por 

meio da Razão de Concentração, igual a 100%. 

Evidenciando que, quanto mais elevada for à razão 

de concentração, maior é o poder de mercado 

exercido pelas maiores empresas. 

Aferindo os valores para o índice HH, os 

mesmos apresentaram um grau razoável de 

concentração, que se repetiram de 2008 a 2014. Em 
seguida, no ano de 2015 há uma diminuição no 

valor do índice obtido. 

Entre os anos de 2008 a 2014 os resultados 

expressam uma indústria muito concentrada, com 

valores próximos de 1. O alto índice de 

concentração está ligado ao fato de apenas duas 

companhias deterem o poder de mercado no setor 

de transporte aéreo de passageiros, de modo a 

minimizar a concorrência, já que quanto mais 
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elevado o índice de concentração industrial, menor 

é o grau de concorrência no setor. 

No entanto, o último ano refere-se a uma 

indústria pouco concentrada. Vale ressaltar que no 

último ano da análise, o transporte aéreo de 
passageiros passou a contar com a participação de 

mais uma empresa, o que alterou o número total de 

empresas operantes, que eram de apenas duas, para 

três companhias. Refletindo diretamente na 

participação de cada empresa no mercado. 

De modo geral, o transporte aéreo de 

passageiros reflete sobre o aspecto de que, o 

mercado em questão está sob o domínio de poucas 

empresas. O que torna o setor com altos índices de 

concentração industrial 

 

11. CONCLUSÕES 

 

Os indicadores usados para medir a 

concentração industrial, são essenciais para 

mensurar e indicar como é a estrutura em um 

determinado mercado. Avaliando aspectos que 

envolvem, desde qual é o poder de mercado 

exercido pelas empresas em um setor, até mesmo 

ao nível de concorrência existente. 

Ao abordar as empresas de transporte aéreo de 

passageiros separadamente, os índices obtidos 

fornecem diferentes perspectivas sobre o setor. No 

qual varia entre um mercado de níveis 

moderadamente baixo para altos índices de 

concentração industrial, o que possibilita identificar 

o setor de transporte aéreo de passageiros como um 

setor que opera mediante a um mercado 

oligopolizado, ou seja, onde poucas empresas 

dominam o mercado.  

O transporte aéreo de passageiros é marcado 

pelos altos índices de concentração industrial, o 

resultado mostra um setor que opera com poucas 

companhias, dominando grande mercado, e 

minimizando as concorrências. No entanto, as 

demais empresas, que formam os demais segmentos 

de transportes mostram uma incompatibilidade com 

os valores obtidos no setor aéreo. É um segmento 

que em sua maioria apresentou um resultado de 

concentração moderadamente baixo. 

Principalmente pelo fato de haver muitas empresas 

envolvidas, o que influencia numa distribuição das 

parcelas de mercado entre mais empresas, gerando 

ainda maior concorrência entre as mesmas. 
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Resumo: Na era contemporânea, a prosa de ficção da literatura brasileira tem um viés claramente voltado ao 

engajamento, isso é decorrente do fato de haver, na história recente do país, um quadro de eventos que motivam 

a intelectualidade a se posicionar proclamando a superação por meio da assunção de uma nova realidade em 

que a situação presente possa se apresentar superada. Estudar o adensamento estético dos anos mediais do 

século XX, em A festa, enquanto expressão de uma visão de Brasil que elege a liberdade, porque se vê às voltas 

com uma Ditadura que elege a censura como meio de manutenção do grupo que ocupa o poder. A liberdade é o 

objeto de desejo de todo ser humano e aparece como tema e problema na maioria das obras que representam o 

homem em situação de risco social, como é o caso do homem representado na obra em questão. Buscando 

identificar possíveis partes da obra que, fiéis à assertiva de Candido sobre literatura engajada, preenchem os 

silêncios da história, como aspectos que interessam à superestrutura ocultar (Fuentes, 1997). No que diz 

respeito às interações intertextuais, uma estratégia metodológica pertinente será a hermenêutica, tendo em vista 

que se buscará trazer à tona os elementos que se encontram “por trás da obra” e que esta revela; isto é, a 

hermenêutica propiciará a descoberta das formas do diálogo entre o texto e os elementos extratextuais. Por fim, 

temos como resultado a evidenciação dos reflexos da Ditadura Militar em A festa, neste caso, a obra torna-se 

uma amostragem do próprio homem que transita pela História do Brasil na segunda metade do século XX. 
 

Palavras-chave: Literatura. Contemporaneidade. Ficção. História. Fragmentação.
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1. INTRODUÇÃO  

 

As narrativas cujo conteúdo apresenta alienação 

e/ou engajamento em suas composições são de 

grande representatividade no período 

contemporâneo brasileiro. O romance A festa 

(1976), de Ivan Angelo, em sua composição 

fragmentada evidencia as características do fazer 

literário dessa contemporaneidade. Essa 

fragmentação reflete as muitas vertentes do que 

antecede e sucede a década de 1970, que foi um 

período conturbado da História do Brasil. Nessa 

fase, os horizontes políticos do país diluíam-se na 

incerteza de uma ditadura que persistia em manter o 

status quo.  

Os reflexos da Ditadura Militar na narrativa de Ivan 

Ângelo abrem o campo de análise deste objeto de 

pesquisa. Partimos do pressuposto de que o 

momento histórico (Ditadura Militar), por meio de 

seus efeitos sobre o autor configura um jogo de 

espelhamento entre a vida deste e a obra, pois esta 

reflete aquilo que ele vivenciou e transformou em 

denúncia. Essa transformação se dá por meio da 

ficção que, no caso presente, revela os elementos 

que a polícia militar pretendia ocultar, como se 

constata pela citação a seguir, de Rissardo (2003), 

 

A sensação de que 

algumas páginas foram 

arrancadas do romance é 

representativa de uma 

realidade bastante 

concreta no período em 

que a narrativa foi 

construída: a da censura, 

que impedia a sociedade 

de tomar conhecimento 

de fatos importantes no 

país. A festa ausente, 

velada, num período de 

truculência e 

autoritarismo pode ser 

encarada como a própria 

imagem do silêncio da 

classe artística e da 

imprensa censuradas 

(RISSARDO, 2003, p. 

14). 

 

A proposição de Rissardo (2003) sobre a 

composição do romance A festa é de grande valia 

para os estudos dessa narrativa, no que diz respeito a 

sua composição e sua fragmentação. O momento em 

que esse romance teve sua primeira publicação 
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(1976) não era propício para todas as censuras e 

exílios nele representado. O recurso estético 

utilizado pelo autor para driblar a censura e 

conseguir atingir o público é mais um dos elementos 

que buscamos analisar nesta pesquisa. A narrativa 

será estudada pelo viés de sua forma — porque é por 

meio da linguagem que os elementos adquirem vida 

na narrativa ficcional — e de seu conteúdo, haja 

vista que, no caso em questão, a obra tematiza, no 

âmbito da memória, um fato registrado na crônica 

dos acontecimentos históricos entre 1964 e 1985, 

portanto, um fato que teve vida real. 

No que diz respeito à formação das identidades dos 

entes representados na narrativa. Adianta-se, no 

entanto, que essa representatividade é marcada pela 

fragmentação individual e coletiva dos indivíduos. 

Aliás, a fragmentação de sujeitos sociais e entes 

individuais é aspecto caracterizador da narrativa 

contemporânea. Isso pode ser visto na obra A festa, 

cuja forma de apresentação dos sujeitos se dá de 

modo fragmentado, pois estes transitam por distintas 

classes, levando ao entendimento de que a obra 

coloca em questão o lugar ou o não lugar do sujeito 

moderno. Sendo essa uma das mais significativas 

imagens representadas em A festa. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Percebemos que A festa desenvolve, de modo 

particular e diversificado o que Cardoso afirma 

sobre a interface entre ficção e realidade, quando diz 

que a “revisão da realidade por meio da literatura é 

um processo natural que ocorre sem 

intencionalidade por parte do autor. É resultado da 

reação do autor em face do mundo” (Cardoso, 2014 

p. 70). 

A relação desses elementos é apresentada por meio 

de uma fragmentação que vai muito além da 

fragmentação do Romance: contos (Angelo, 1976), 

direcionada a partir da fragmentação dos indivíduos 

que fazem parte da composição dessa obra e que 

dialogam diretamente com os acontecimentos 

históricos do período. Podemos reforçar esta 

conclusão com Lukács (2000), quando afirma, 

referindo-se à construção do romance em geral que 

 

O processo segundo o 

qual foi concebida [sua] 

forma interna [...] é a 

peregrinação do 

indivíduo problemático 

rumo a si mesmo, o 

caminho desde o opaco 

cativeiro da realidade 

simplesmente existente, 

em si heterogênea e 

vazia de sentido para o 

indivíduo, rumo ao claro 

autoconhecimento 

(LUKÁCS, 2000, p. 82). 

 

Os reflexos da Ditadura Militar que fazem parte da 

composição do romance remetem à ideia de que a 

ficção faz uso de um elemento histórico para 

fortalecer seu discurso, sendo essa uma relação de 

clara ênfase ideológica da experiência individual das 

vivências com a Ditadura Militar que perpassam o 

romance de Ivan Ângelo. 

 

A história 

evidentemente se 

distingue da ficção 

enquanto está obrigada a 

se apoiar na evidência 

do acontecimento, no 

espaço e no tempo reais 

do que descreve e 

enquanto deve se 

desenvolver a partir do 

exame crítico dos 

materiais recebidos da 

história, incluindo as 

análises e interpretações 

de outros historiadores 

(MINK apud LIMA, 

2006, p. 155). 

 

Tratando-se de Ditadura Militar, a censura aparece 

como um elemento quase indispensável e 

problematizador, sendo esse, um elemento que 

transpassa várias representações do período que 

antecede e sucede o golpe. Portanto, este projeto de 

pesquisa visa propor uma dialética da censura e sua 

relação com a opressão como meios para a 

manutenção do status quo, tendo como objeto 

central A festa, de Ivan Angelo (1976) e leituras 

secundárias de romances que apresentam as 

características aqui elencadas, como: Em Câmera 

Lenta (1977), de Renato Tapajós; Cadeia para os 

mortos, História de ficção política (1977), Rodolfo 

Konder; Inventário de Cicatrizes (1978), de Alex 

Polari; Tropical sol da liberdade, de Ana Maria 

Machado. 

A relação das obras citadas anteriormente como 

suporte para enquadramento do eixo central de 

análise como um texto que subjaz a caracterização 

do romance A festa aponta para o fato de que há uma 

sucessão de histórias que reúne uma história única: a 

luta pelo poder e suas contradições conforme 

pontuado, a seguir, por Dalcastagnè, 

 

Em 21 anos de ditadura 

foram tantos os mortos, 

os torturados e os 

humilhados que faltaria 

espaço onde refugiar 
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toda a sua dor. A 

memória, terreno tão 

propício, é 

demasiadamente 

instável para 

semelhantes horrores... 

É nos romances que 

vamos reencontrar, com 

maior intensidade, o 

desespero daqueles que 

foram massacrados por 

acreditarem que podiam 

fazer alguma coisa pela 

história do país 

(DALCASTAGNÈ, 

1996, p. 15). 

 

A presença do conteúdo fragmentado em 

decorrência da linguagem que faz parte da 

composição do romance A festa é um aspecto da 

ficção contemporânea, sendo este conteúdo o 

próprio homem fragmentado. A fragmentação dos 

indivíduos representados Aristóteles (1988) remonta 

a ideia já destacada da multifacetada literatura 

brasileira contemporânea, na qual encontramos 

indivíduos que fazem parte de uma estrutura sócio-

histórico-cultural totalmente fragmentada. 

Ivan Ângelo evidencia, por meio de uma linguagem, 

ao mesmo tempo lírica e direta — porque objetiva 

— as peculiaridades não apenas de um indivíduo 

moderno, mas de vários indivíduos que transpassam 

por distintas classes sociais, transitando entre a 

classe mais alta, até a mais baixa, para traçar os 

contornos existenciais das vivências no exílio e 

consequentemente as memórias desses personagens 

que têm como pano de fundo as opressões da 

Ditadura Militar vigente no país. 

 

Se em 64 fora possível à 

direita “preservar” a 

produção cultural, pois 

bastara liquidar o seu 

contato com a massa 

operária e camponesa, 

em 68, quando o 

estudante e o público 

dos melhores filmes, do 

melhor teatro, da melhor 

música e dos melhores 

livros já constitui massa 

politicamente perigosa, 

será necessário trocar ou 

censurar os professores, 

os encenadores, os 

escritores, os músicos, 

os livros, os editores ― 

noutras palavras, será 

necessário liquidar a 

própria cultura viva do 

momento (SCHWARZ, 

1978, p. 09). 

 

A formação do que diz respeito às identidades que 

são representadas no romance faz parte de um 

processo de (des)construção de vozes, sendo essa, 

ora uma narrativa do silêncio, ora uma narrativa de 

vozes ditas, o que nos possibilita identificar a 

presença da ambivalência dos discursos 

característicos de um momento histórico em que a 

censura buscou silenciar as vozes e os gritos de 

identidades, conforme pode ser percebido por meio 

de manifestações literárias como essa de Ivan 

Ângelo. 

 

Nesta perspectiva, 

compreendemos que a 

identidade de um 

indivíduo é formada 

através das relações 

sociais, da interiorização 

das estruturas sociais e 

do universo simbólico 

no qual está inserido e 

da diferenciação entre o 

eu e o outro. Portanto, 

uma socialização bem 

sucedida ocorre quando 

há uma simetria entre a 

primária e a secundária, 

pois um desnível entre 

as duas é capaz de gerar 

estereótipos, que podem 

marcar profundamente a 

identidade de um 

indivíduo (CAMARGO, 

2010 p. 01). 

 

A condição de muitos dos personagens da narrativa 

de Ivan Ângelo denota a presença de sentimentos 

que se assemelham ao que diz respeito às questões 

do exílio e consequentemente à diáspora, para tanto 

Said (2003) argumenta que 

 

O exílio nos compele 

estranhamente a pensar 

sobre ele, mas é terrível 

de experienciar. Ele é 

uma fratura incurável 

entre um ser humano e 

um lugar natal, entre o 

eu e seu verdadeiro lar: 

sua tristeza essencial 

jamais pode ser 

superada. E, embora 

seja verdade que a 

literatura e a história 
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contêm episódios 

heroicos, românticos, 

gloriosos e até triunfais 

da vida de um exilado, 

eles não são mais do que 

esforços para superar a 

dor mutiladora da 

separação. As 

realizações do exílio são 

permanentemente 

minadas pela perda de 

algo deixado para trás 

para sempre (SAID, 

2003, p. 46). 

  

A despeito dessa consideração de Said (2003), 

entendemos que o que ficou para trás entra em 

hibridação com aquilo que o exilado encontra em 

seu novo lugar, num processo permanente de 

desconstrução e construção da identidade. 

 

Porque nada é seguro. O 

exílio é uma condição 

ciumenta. O que você 

consegue é exatamente 

o que você não tem 

vontade de 

compartilhar, e é ao 

traçar linhas ao seu 

redor e ao redor de seus 

compatriotas que os 

aspectos menos 

atraentes de estar no 

exílio emergem: um 

sentimento exagerado 

de solidariedade de 

grupo e uma 

honestidade exaltada em 

relação aos de fora do 

grupo, mesmo aqueles 

que podem, na verdade, 

estar na mesma situação 

que você (SAID, 2003, 

p. 51). 

 

 

O modo como a narrativa apresenta, principalmente 

o personagem Marcionílio, um "nordestino moreno, 

53 anos" Angelo (1976), coloca em questão o 

conceito de exílio proposto por Said (2003) para 

evidenciar a qual dos "exílios" este personagem 

pode estar sendo relacionado, pois o mesmo se 

encontra na situação de refugiado e sendo 

procurado, sendo ele, um exilado em sua própria 

pátria.  

A condição de estar exilado em sua própria pátria 

causa o sentimento de desterramento sendo esse um 

conceito proposto por Holanda (1995) que descreve 

esse processo a respeito dos indivíduos que vivem 

nesse país como aqueles que "ainda hoje uns 

desterrados em nossa  terra" Holanda (1995) 

considerados sujeitos que não se enquadram em sua 

realidade. 

A condição deste personagem, assim como de 

demais outros, pode ser reafirmada no que Cardoso 

(2014) diz quando afirma que 

 

Cada exilado viveu o 

exílio à sua maneira. 

Essa experiência 

reproduziu resultados de 

duas fontes, a de 

depender dos entes que 

os produziram. Por um 

lado, os historiadores 

contaram a história em 

historiografias 

compromissadas com a 

verdade dos 

acontecimentos. Por 

outro lado, os exilados 

relataram não a história, 

mas o efeito desta sobre 

sua memória, ou a 

transformação desta em 

memória, ou ainda a 

experiência pessoal da 

relação com a ditadura e 

seus elementos conexos, 

como a censura. 

Relataram a experiência 

pessoal com a história. 

E essa experiência 

transforma-se em 

memória (CARDOSO, 

2014, p. 19). 

 

Todavia, a discussão a respeito das representações 

de exílio que tangenciam a narrativa de Ivan Angelo 

abre margem para enveredarmos na discussão de 

Said (2003) sobre as categorizações que o autor faz 

sobre as categorias de exílio, sendo essas categorias 

todas elas representadas pelos personagens de A 

Festa.  

 

3. METODOLOGIA  

 

A revisão dos pressupostos da literatura brasileira 

contemporânea e o que entendemos por gênero faz-

se necessária para o início do desenvolvimento da 

pesquisa, pois é a partir dos pressupostos levantados 

a respeito das particularidades da literatura brasileira 

contemporânea que os encaminhamentos das várias 

vertentes deste trabalho no campo da 

contemporaneidade irão se enveredar. 
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Após catalogar e problematizar as vertentes do fazer 

literário da contemporaneidade, é pertinente propor 

uma análise do próprio conceito de literatura como 

representação Aristóteles (1988) pensando as novas 

formas de representações de um período em que, 

paradoxalmente, aparecem obras engajadas ou 

alienadas ao momento histórico, mas que 

representam Aristóteles (1988) alguma coisa, daí a 

ideia de ficção entra também como objeto de análise 

deste trabalho. 

Por meio da problematização sobre o conceito de 

literatura e consequentemente enveredando nos 

caminhos da representação Aristóteles (1988) e seus 

desdobramentos, a análise do corpus escolhido para 

essa pesquisa inicia-se pelo viés da identificação do 

teor autobiográfico, buscando categorizar esse teor 

biográfico como um gênero ou um subgênero 

literário, no objeto aqui destacado, sendo ele o 

romance contemporâneo de Ivan Angelo, A festa. 

 

Discutindo a presença do que diz respeito à 

autobiografia que perpassa esse romance em 

específico, na análise inicial, buscamos identificar os 

elementos autobiográficos em A festa no s 

entido de vislumbrar as relações entre autor; autor 

implícito; narrador; personagem, tendo em vista as 

considerações de Lejune (2008), quando afirma que, 

“para que haja autobiografia (e, numa perspectiva 

mais geral, literatura íntima), é preciso que haja 

relação de identidade entre o autor, o narrador e o 

personagem. [...]”, é possível considerar que as 

relações destacadas são indissociáveis e não podem 

ser observadas de modo individual.  

 

Para as discussões acerca do enquadramento deste 

romance, enquanto um romance que apresenta traços 

autobiográficos buscamos estabelecer as relações 

que podem ser relacionadas entre elementos que 

podemos aqui categorizar como (1) elementos 

textuais e (2) elementos não textuais. Tendo como o 

primeiro aquilo que diz respeito ao autor e o 

segundo aquilo que diz respeito à própria narrativa 

(personagens e narradores).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tendo como pano de fundo a interface entre ficção, 

história e literatura, esta pesquisa pretende chegar a 

resultados que derivem, inicialmente, da revisão do 

conceito de Literatura e da explicitação desse 

conceito no fazer literário da contemporaneidade, 

em que a fragmentação dos indivíduos representados 

no romance é um sinal diferenciador em relação a 

outras épocas literárias. Certamente se vislumbrará a 

partir da realização do estudo a comprovação de que 

A festa é uma autobiografia, não ignorando, no 

entanto, o fato de que a narrativa de si mesmo 

aparece como necessidade de representação de uma 

época do Brasil, já que o sujeito representado tem as 

marcas deixadas pela memória dos fatos apensos à 

ditadura. Outro aspecto diz respeito à explicitação 

das relações intertextuais estabelecidas entre a obra 

A festa e demais obras publicadas no mesmo 

período. Por fim, temos como resultado a 

evidenciação dos reflexos da Ditadura Militar em A 

festa, neste caso, a obra torna-se uma amostragem 

do próprio homem que transita pela História do 

Brasil na segunda metade do século XX. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O personagem da obra em tela representa um 

homem fragmentado, na obra A festa, essa é a 

maneira de construção do objeto estético literário, 

respondendo ou confirmando uma tendência 

contemporânea de formação do personagem; haja 

vista que a própria realidade concreta não possibilita 

escolhas seguras e uniformes, pois as próprias 

escolhas são multifacetadas. 
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Resumo: Este artigo apresenta uma formulação bastante eficiente de otimização topológica para materiais 

homogêneos e isotrópicos. O resultado final do processo de otimização é a forma final do objeto a ser 

otimizado. Como dados iniciais fornecem-se apenas os apoios, a posição do carregamento e definem-se 

algumas regiões que podem e outras que não podem possuir material. Após essas definições a formulação 

produzirá uma forma geométrica que, respeitando as condições impostas, terá a máxima rigidêz possível. 

Além de descrever a formulação, apresenta-se o resultado de sua aplicação a uma viga biapoiada, em que se 

obtém como topologia final uma estrutura treliçada. 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho é parte da dissertação de mestrado 

que trata da otimização topológica de absorvedores 

dinâmicos de vibrações sujeitos a vibrações livre e 

forçada do Programa de Pós-Graduação em 

Modelagem e Otimização da Regional Catalão 

(PPGMO). Apresenta uma visão geral dos elementos 

básicos para um método baseado na distribuição de 

material que busca encontrar o melhor formato de 

uma estrutura linear elástica e isotrópica. 

O formato de uma estrutura inclui informações 

sobre a topologia, forma e dimensão 

(CHRISTENSEN & KLARBRING, 2009 e VIGIÉ 

& KERSCHEN, 2009). Um método de distribuição 

de material pode trabalhar todas essas três questões 

ao mesmo tempo (BENDSOE e SIGMUND, 2007 e 

JOG, 2002). 

O dimensionamento, a otimização de forma, e a 

otimização topologica abordam diferentes aspectos 

do projeto de uma estrutura. Em um problema típico 

de dimensionamento o objetivo pode ser o de 

encontrar, por exemplo, a distribuição da espessura 

ótima de uma placa linear elástica ou as áreas ótimas 

das barras de uma estrutura treliçada. A distribuição 

ótima da espessura busca minimizar (ou maximizar) 

uma quantidade física, tal como a flexibilidade 

(trabalho das forças externas), pico de tensão, 

deformação, etc., enquanto o equilíbrio e outras 

restrições sobre as variáveis de estado e de projeto 

são satisfeitas. 

A variável de projeto, é a espessura da placa e a 

variável de estado pode ser a sua deflexão. 

A Figura 1 ilustra cada um dos tipos de 

otimização estrutural. A principal característica do 

problema de dimensionamento (Figura 1a) é que o 

domínio do modelo e das variáveis de estado são 

conhecidos a priori e são fixos ao longo do processo 

de otimização. Por outro lado, em um problema de 

otimização de forma (Figura 1b) o objetivo é 

encontrar a forma ótima deste domínio, isto é, a 

forma passa a ser uma variável de projeto. 

Finalmente a otimização topológica (Figura 1c) 

envolve a determinação de características, tais como 

o número, localização e a forma dos orifícios, e a 

conectividadedo domínio. 

 

Fonte: Bendsoe e Sigmund (2007) 

 

2. A FORMULAÇÃO 

A formulação descrita neste trabalho combina 

várias características dos problemas tradicionais de 

otimização estrutural. O objetivo é encontrar a 

distribuição ótima de material de uma estrutura 

dentro de uma região determinada, onde as únicas 

quantidades conhecidas no problema são: 

 As cargas aplicadas; 

Figura 1 – Os três tipos de Otimização Estrutural. 
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 Os apoios; 

 O volume da estrutura a ser construída; e 

Algumas restrições adicionais tais como a 

localização e o tamanho de vazios prescritos ou 

áreas sólidas. 

Nesta formulação o tamanho físico, a forma e a 

conectividade da estrutura são inicialmente 

desconhecidos. 

A topologia, forma e tamanho da estrutura não 

são representados por funções paramétricas padrão, 

mas por um conjunto de funções definidas, 

distribuídas em um domínio de projeto fixo. Estas 

funções, por sua vez, representam uma 

parametrização do tensor de rigidez no contínuo e é 

a escolha apropriada dessa parametrização que 

conduz à formulação da otimização topológica. 

3. O CRITÉRIO DE FLEXIBILIDADE 

MÍNIMA 

Na formulação da otimização de forma, escrita 

como um problema de distribuição de material, os 

conceitos são análogos às formulações para o 

dimensionamento de estruturas, tanto discretas 

quanto contínuas. Entretanto a formulação leva, do 

ponto de vista computacional, a um problema de 

escala grande no que se refere ao número 

devariáveis de projeto (CUNHA JR, 1999 e RADE 

& STEFFEN, 1999). 

Segundo Bendsoe e Sigmund (2007), devido a 

essa grande quantidade de variáveis, desde os 

primeiros problemas tratados nesta área empregou-

se o tipo mais simples de formulação tanto em 

termos da função objetivo quanto das restrições, ou 

seja, buscou-se maximizar a rigidez global usando as 

restrições mais simples possíveis. 

Na construção da formulação considera-se um 

corpo ocupando um domínio, Ωmaterial, que é parte de 

um domínio de referência maior, Ω, que por sua vez, 

é um subconjunto do R
2
 ou do R

3
. Esse domínio Ω é 

escolhido de modo a permitir uma definição das 

cargas aplicadas e condições de contorno. 

Fixando-se o domínio de referência, Ω, o 

problema de otimização topológica pode ser 

definido como o de determinar uma função de 

densidade relativa que vale zero (onde não há 

material) ou um (onde há material). 

Além disso define-se a forma quadrática de 

energia, que é o trabalho virtual das forças internas 

de um corpo elástico no ponto de equilíbrio u, 

devido a um deslocamento virtual arbitrário v, tem-

se: 

 

𝑎(𝑢, 𝑣) = ∫ 𝐸𝑖𝑗(𝑥)𝜖𝑖(𝑢)𝜖𝑗(𝑣)𝑑Ω
Ω

                   (1) 

 

Onde ϵi(u)é o vetor das deformações no equilíbrio. 

 

O trabalho das forças externas é: 

 

𝑙(𝑢) = ∫𝑓𝑢 dΩ
Ω

+ ∫ 𝑡𝑢 d𝑠
𝑇𝑇

 

 

Assim o problema de maximizar a rigidez (ou 

minimizar a função l(u)) pode ser escrito como: 

 

min 𝑙(𝑢)
𝑢 ∈ 𝑈, 𝐸

                                                    (2) 

sujeito a 

𝑎𝐸(𝑢, 𝑣) = 𝑙(𝑣) 

para todo 𝑣 ∈ 𝑈, 𝐸 ∈ Ead. 

 

A equação de equilíbrio está escrita em sua 

forma variacional fraca, onde U é o espaço dos 

campos de deslocamento cinematicamente 

admissíveis, f são as forças de massa e t as trações 

aplicados no contorno. O índice E indica que a 

forma quadrática 𝑎𝐸 depende das variáveis de 

projeto. 

Na Eq. (2) 𝐸𝑎𝑑  denota o espaço das soluções 

admissíveis das variáveis de projeto. Existe uma 

restrição para 𝐸𝑎𝑑  que representa a limitação da 

quantidade de material que pode ser usado. Essa 

restrição pode ser expressa como:  

 

∫ 1 dΩ ≤ 𝑉
Ω𝑚𝑎𝑡

 

 

Nessa pesquisa a Eq. (2) foi discretizada para 

resolução pelo Método dos Elementos Finitos. 

Existem dois campos vetoriais de interesse na Eq. 

(2), que são: o campo de deslocamentos u e a matriz 

de elasticidade E. Ao usar a mesma malha de 

elementos finitos para ambos os campos, e 

considerar E como constante dentro de cada 

elemento, pode se escrever a forma discretizada da 

Eq. (2) como:  

 

min 𝐟𝑇𝐮 

s. a. : 𝐊(𝐸𝑒)𝐮 = 𝐟, 

𝐸𝑒 ∈  𝐸𝒂𝒅. 

 

Onde u e f são os vetores de deslocamento e de 

carregamento, respectivamente. A matriz de rigidez 

K depende do módulo de elasticidade, 𝐸𝑒, do 

elemento e, numerada como e = 1, ..., N, onde K 

pode ser escrita na forma: 

 

𝐾 = ∑ 𝐾𝑒  (𝐸𝑒)

𝑁

𝑒=1

 

 

Onde 𝐾𝑒 é a matriz de rigidez do elemento 

escrito em termos das coordenadas globais. 
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4. A PARAMETRIZAÇÃO 

Na otimização topológica busca-se determinar a 

alocação ideal de um determinado material no 

espaço, ou seja, determinar em quais pontos do 

espaço deve haver material e quais pontos devem 

permanecer vazios. Ou seja, pensa-se na 

representação geométrica da estrutura como uma 

representação em preto e branco de uma imagem 

pixelizada, onde cada pixel é um elemento finito. O 

pixel preto é onde há material e o pixel branco é uma 

região vazia. Dessa forma as variáveis de projeto são 

as densidades relativas dos elementos e serão 

binárias ou contínuas, dependendo do modelo de 

material e método de otimização adotado. 

O problema de otimização topológica é, 

portanto, um problema de programação inteira. 

Adicionado a isso existe a restrição de volume, 

onde, para o domínio de referência Ω, busca-se 

determinar o subconjunto ótimo Ω𝑚at de pontos 

materiais tais que o conjunto 𝐸𝑎𝑑  de matrizes de 

elasticidade admissíveis consistem das matrizes que: 

 

𝐸𝑖𝑗 = 1 Ω𝑚𝑎𝑡𝐸𝑖𝑗
0 , 1 Ω𝑚𝑎𝑡 = {

1 𝑠𝑒 𝑥 ∈  Ω𝑚𝑎𝑡

0 𝑠𝑒 𝑥 ∈  Ω\Ω𝑚𝑎𝑡  

∫ 1Ω𝑚𝑎𝑡dΩ = Vol
Ω

(Ω𝑚𝑎𝑡) ≤ 𝑉.             (3) 

 

A última desigualdade expressa o limite, V, 

sobre a quantidade de material à disposição, de 

modo que a otimização é limitada a um volume fixo. 

A matriz 𝐸𝑖𝑗
0  é a matriz de elasticidade de um 

material isotrópico dado. Nesta formulação em 𝐸𝑎𝑑  é 

usada uma distribuição discreta para representar os 

módulos de elasticidade dos elementos. 

A abordagem a ser usada para resolver este tipo 

de problema será de substituir as variáveis binárias 

por variáveis contínuas e introduzir alguma forma de 

penalização na função objetivo que força a solução 

para valores binários. A otimização é então tratada 

como um problema de dimensionamento. 

Isso pode ser feito modificando-se a matriz de 

rigidez, de modo que ela dependa continuamente de 

uma certa função que é interpretada como uma 

densidade de material. Esta função torna-se, então, a 

variável de projeto (MEIROVICH, 1986, 

NASCIMENTO, 2005 e PEDERSEN, 2000). 

O que se quer é que o resultado da otimização 

consista quase inteiramente de regiões com o 

máximo de material ou totalmente sem. Isto 

significa que os valores intermediários desta função 

de densidade artificial devem ser penalizados. 

Usou-se a penalidade do modelo Solid Isotropic 

Material with Penalization (SIMP), que aplica uma 

potência p>1 sobre a função de densidade (que varia 

de zero a um) assim pode-se escrever: 

 

 

𝐸𝑖𝑗(𝑥) = 𝜌(𝑥)𝑝𝐸𝑖𝑗
0 ,   𝑝 > 1, 

∫ 𝜌(𝑥)dΩ
Ω

≤ 𝑉;    0 ≤ 𝜌(𝑥) ≤ 1, 𝑥 ∈ Ω 

 

A densidade ρ(x) é a função artificial e 𝐸𝑖𝑗
0  

representa as propriedades de elasticidade do 

material de um dado material isotrópico. Sendo ρ 

uma densidade de material, o volume é calculado 

por 

 

∫ 𝜌(𝑥)dΩ
Ω

. 
 

A densidade interpola o módulo de elasticidade 

do material entre 0 e 𝐸𝑖𝑗
0  de forma que: 

 

𝐸𝑖𝑗(𝜌 = 0) = 0,       𝐸𝑖𝑗(𝜌 = 1) = 𝐸𝑖𝑗
0  

 

O que significa que se o resultado da otimização 

der densidade zero ou um, em todos os pontos, essa 

é a solução binária desejada pois permite que a 

solução seja construída como um objeto físico. 

Em SIMP opta-se por utilizar a penalidade p> 1, 

de modo que as densidades intermediárias são 

desfavoráveis no sentido de que a rigidez obtida é 

pequena em relação ao custo (volume) do material. 

Em outras palavras, através da especificação de um 

valor de p maior do que 1 torna inviável se ter 

densidades intermediárias quando se pensa na 

solução ótima. 

Assim, a penalização é conseguida sem a 

utilização de qualquer esquema de penalização 

explícita na função objetivo. Para problemas onde a 

restrição de volume está ativa, a experiência mostrou 

que a otimização realmente resulta em soluções 

binárias quando se escolhe um p suficientemente 

grande. Segundo Bendsoe e Sigmund (2007) para a 

obtenção de soluções binárias geralmente é 

necessário ter p≥3. 

Uma solução binária ótima sempre existe desde 

que a restrição de volume seja compatível, e que a 

penalidade p seja suficientemente grande (RIETZ 

2001). 

O uso do esquema de interpolação SIMP 

contorna o problema de programação inteira original 

dada pela Eq. (3). Ele converte o problema de 

programação inteira em um problema de 

dimensionamento, mas que chega a uma solução 

com as variáveis inteiras. Entretanto há um 

problema que o SIMP não resolve, é a falta de 

garantia de existência de soluções para o problema 

com carregamento distribuído. 

Isto não é um problema apenas teórico. Ele 

também tem o efeito de tornar os resultados 

computacionais sensíveis à discretização da malha 
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de elementos finitos. O esquema de interpolação não 

resolve esse problema diretamente, assim é 

necessário o uso de outras técnicas para garantir que 

a solução seja independente da escolha da malha. 

5. O MÉTODO DE SOLUÇÃO 

A utilização do método de interpolação SIMP 

permitiu converter o problema de otimização 

topologica em um problema de dimensionamento 

simples em um domínio fixo. Em comparação com 

muitos problemas de dimensionamento tradicionais, 

como por exemplo, de placas, pórticos, etc., o 

presente problema difere no fato de que o número de 

variáveis de projeto é normalmente muito grande. 

Assim a eficiência do método de otimização é 

importante.  

Na formulação usada nesta pesquisa, a 

otimização topológica foi tratada como uma 

otimização de densidade onde há apenas uma 

restrição (do volume total), além das restrições 

laterais sobre as densidades (de 0 a 1). 

Seguindo um método comum na otimização 

estrutural chamado de “Critério de Otimalidade”, a 

modelagem contínua simples com carregamento 

único dada pela Eq. (1) pode ser utilizada para gerar 

o esquema de atualização do método. 

Para isso concebe-se uma função de iteração 

que, para uma solução previamente calculada, 

atualiza cada uma das variáveis de projeto, isto é, a 

densidade de cada elemento da discretização por 

elementos finitos, independente das atualizações em 

outros pontos, com base nas condições necessárias 

de otimalidade. A partir do problema de otimização 

dado pela Eq. (1) modificado para o caso da 

interpolação SIMP, chega-se a: 

 

min 𝑙(𝑢)

𝑢 ∈ 𝑈, 𝜌
 

𝑠. 𝑎. : 𝑎𝐸(𝑢, 𝑣) = 𝑙(𝑣)  para qualquer 𝑣 ∈ 𝑈,  

 

𝐸𝑖𝑗(𝑥) = 𝜌(𝑥)𝑝𝐸𝑖𝑗
0 , 

 

∫ 𝜌(𝑥)dΩ
Ω

≤ 𝑉;       0 < 𝜌min ≤ 𝜌 ≤ 1.           

(4) 

 

Foi introduzida uma densidade limite inferior 

𝜌𝑚in, a fim de evitar que a matriz de rigidêz global 

do Método dos Elementos Finitos se torne singular. 

Foi usado o valor recomendado por Bendsoe e 

Sigmund (2007) de 𝜌𝑚𝑖𝑛 = 10−3 (INMAN, 2005 e 

KIM & SANKAR, 2009). 

 

Chamando de Λ, 𝜆−(𝑥), 𝜆+(𝑥) os 

Multiplicadores de Lagrange das restrições dadas 

pela Eq. (4) tem-se: 

 

𝓛 = 𝒍(𝒖) − {𝒂𝑬(𝒖, �̅�) − 𝒍(�̅�)} + 𝚲 (∫ 𝜌(𝑥)dΩ
Ω

)

− 𝑽 + ∫ 𝜆+(𝑥)(𝜌(𝑥) − 1)dΩ
Ω

+ ∫ 𝜆−(𝑥)(𝜌min − 𝜌(𝑥))dΩ
Ω

   , 

 

Sendo 𝓛 o Lagrangeano do problema de 

otimização, onde �̅� é o multiplicador de Lagrange 

para a restrição de equilíbrio. Note que �̅� pertence 

ao conjunto U de campos de deslocamento 

cinematicamente admissíveis. Sob a suposição de 

que 𝜌 ≥  𝜌min > 0  (de modo que os campos de 

deslocamento são únicos), as condições de 

otimalidade no que diz respeito às variações do 

campo de deslocamento u dão que �̅� = 𝑢 enquanto a 

condição para ρ leva a: 

 

𝜕𝐸𝑖𝑗

𝜕𝜌
𝜀𝑖(𝑢)𝜀𝑗(𝑢) = Λ + 𝜆+ − 𝜆−              (5) 

 

 

com as condições 

 

𝜆− ≥ 0,   𝜆+ ≥ 0, 𝜆−(𝜌min − 𝜌(𝑥))

= 0,   𝜆+(𝜌(𝑥) − 1) = 0    
 

Para densidades intermediarias as condições 

expressass pela Eq. (5), podem ser escritas como 

 

𝑝𝜌(𝑥)𝑝−1𝐸𝑖𝑗
0 𝜀𝑖(𝑢)𝜀𝑗(𝑢) = Λ                 (6) 

 

que expressa que o termo de energia de deformação 

do lado esquerdo é constante e igual à Λ para todas 

as densidades intermediárias. Assim chega-se à 

seguinte função de atualização das densidades dos 

elementos: 

 

ρk+1

= {

max{(1 − ζ)ρ𝑘 , ρmin} , se  ρ𝑘B𝑘
η

≤ max {(1 − ζ)ρ𝑘 , ρmin}

min{(1 + 𝜁)𝜌𝑘, 1},    se min{(1 + 𝜁)𝜌𝑘 , 1} ≤ ρkBk
η

ρkBk
η

, caso contrário

 

(7) 

 

A Eq. (7) é uma função de iteração para a 

atualização da densidade relativa que é baseado em 

uma heurística que tem por objetivo controlar a 

convergência do processo de otimização. 

Na função de iteração expressa pela Eq. (7) 𝜌𝑘 é 

o valor da variável de densidade na iteração k, e 𝐵𝑘 é 

dado pela expressão: 
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𝐵𝑘 = 𝚲𝒌
−𝟏𝑝𝜌(𝑥)𝑝−1𝐸𝑖𝑗

0 𝜀𝑖(𝑢𝑘)𝜀𝑗(𝑢𝑘) 

 

Onde 𝑢𝑘 é o campo de deslocamento na 

interação k, determinado a partir da equação de 

equilíbrio e dependente de 𝜌𝑘. Note-se que um 

ótimo (local) é alcançado se 𝐵𝑘 = 1 para densidades 

intermediárias. 

A função de atualização dada pela Eq. (7) 

adiciona material em áreas com uma energia de 

deformação específica maior do que Λ (isto é, 

quando 𝐵𝑘 > 1) e remove material quando a energia 

está abaixo deste valor; isso só ocorre se a 

atualização não violar os limites de ρ. 

A partir da integração da Eq. (6) pode-se ver que 

Λ é proporcional (por um fator p) à densidade média 

de energia de deformação da parte da estrutura que é 

dada por valores intermediários da densidade. 

A variável η na Eq. (7) é um parâmetro de ajuste 

e ζ um limite para a variação na densidade. Ambos η 

e ζ limitam as mudanças que podem acontecer em 

cada iteração e podem ser ajustados paramelhorar a 

eficiência do método. 

A atualização 𝜌𝑘+1 depende implicitamente do 

Multiplicador de Lagrange Λ, assim Λ deve ser 

calculado por um método numérico, a fim de 

satisfazer à restrição de volume. O volume calculado 

a partir dos valores atualizados das densidades é 

uma função contínua e decrescente do Multiplicador 

de Lagrange Λ. 

Além disso, o volume é estritamente decrescente 

nos intervalos que interessam, que são nos pontos 

(isto é, nos elementos finitos) onde as restrições nas 

densidades não estão ativas. Isto significa que se 

pode determinar de forma única o valor de Λ, 

usando um Método da Bisseção ou um Método de 

Newton.  

Os valores de η e ζ são escolhidos por 

experimentação. Bendsoe e Sigmund (2007) 

recomentam como valores típicos para η e ζ os 

valores 0,5 e 0,2, respectivamente. 

Observa-se que as condições dadas pela Eq. (5) 

e Eq. (6) implicam que a energia de deformação 

específica é constante em áreas de densidade 

intermediaria, ao mesmo tempo que é pequena em 

regiões com uma densidade 𝜌 ≥ 𝜌𝑚in e mais elevada 

em regiões com uma densidade igual a 1. 

6. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS 

A formulação apresentada foi implementada no 

software MATLAB partindo-se do código de 

Sigmund (2001) e foi otimizada uma viga biapoiada 

com um carregamento central. Devido à simetria do 

problema,  modelou-se apenas a metade da viga, 

conforme ilustrado na Figura 2. 

A resolução  do problema de otimização 

topológica seguiu as seguintes etapas: 

 

1) Pré-processamento da geometria e do 

carregamento. 

 

-Escolheu-se um domínio de referência 

adequado que permitisse a definição de frações de 

superfície, e pontos fixos. 

-Escolheram-se as partes do domínio de 

referência que deveriam ser deixadas como 

domínios sólidos ou espaço vazios. 

-Os carregamentos e as condições de contorno 

(força e restrições de movimento no nós) foram 

especificadas. 

-Construiu-se uma malha de elementos finitos 

sobre o domínio de referência. Esta malha deveria 

ser fina o suficiente para descrever a estrutura final 

com uma resolução razoável, além de ser fina o 

suficiente para representar as regiões vazias e as que 

obrigatoriamente devem ser sólidas. Escolheu-se 

uma malha com 200 elementos na horizontal e 40 na 

vertical. A malha permanece inalterada durante todo 

o processo de otimização. 

-Estabeleceu-se uma densidade inicial uniforme, 

para cada elemento finito, inicialzando assim as 

variáveis de projeto. 

 

2) Otimização 

 

Para calcular a distribuição ideal da densidade 

sobre o domínio de referência usou-se a função de 

atualização para calcular as novas densidades a cada 

iteração. A estrutura do algoritmo é:  

-Parte-se da distribuição inicial das densidades. 

No exemplo, usou-se uma distribuição homogênea 

de material. 

-As sensibilidades (derivadas) do Lagrangeano 

são calculadas e utilizadas para atualizar a 

distribuição de massa da estrutura. 

As iterações são: 

-Para a distribuição de densidade atual, calcula-

se pelo Método dos Elementos Finitos os 

deslocamentos e deformações resultantes. 

-Computa-se o trabalho das forças internas. 

Se há apenas uma melhora desprezível em 

relação à última distribuição de densidades, param-

se as interações. 

Senão, continua-se 

-Atualizam-se as densidades, com base na 

função dada pela Eq. (7). Este passo possui um laço 

para o cálculo do valor do Multiplicador de 

Lagrange Λ para a restrição de volume. 

-Volta-se ao início do laço. 

Caso se tivessem partes da estrutura que fossem 

fixas (como sólido e/ou vazio) a função de 

atualização das densidades só deveria ser invocada 

para as áreas que podem ser redesenhadas 

(reforçados ou esvaziadas). 

 

3) Pós-processamento dos resultados 
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-Interpretou-se a distribuição ótima de material 

como se essa definisse a forma final do objeto, 

plotando-se os elementos finitos cheios (preto), ou 

parcialmente cheios (tons de cinza). 

 

Figura 2 – Condições de apoio e carregamento 

para uma viga biapoiada com carregamento central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 3 mostra o resultado da otimização. 

Observa-se que o resultado final é de uma estrutura 

treliçada em que aparecem reforços em alguns 

pontos chave. A partir desse esquema básico é 

possível se projetar e construir uma viga biapoiada 

que, com essa geometria terá a máxima rigidêz. 

É importante ressaltar que apesar do problema 

ter mil elementos finitos, o tempo de execução foi de 

apenas alguns minutos quando executado em um 

computador pessoal comum. 

 

Figura 3 - Resultado da Otimização Topológica 

utilizando uma malha de 200x40 elementos. 
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Resumo: Este estudo teve como objetivo sistematizar o conhecimento produzido acerca de como tem sido 

abordado o uso de antialérgicos em idosos. Método: levantamento realizado nas bases de dados Lilacs, Medline, 

Pubmed, Sscielo e Bdenf com os descritores: “Antialérgicos ou Antagonistas dos Receptores Histamínicos e 

idoso” e seus correspondentes na língua inglesa e espanhola. Que retratarem antialérgicos: em português inglês 

e espanhol, entre 2010 e 2016. Os trabalhos que foram encontrados repetidos nas bases de dados foram excluídos, 

além das revisões bibliográficas e integrativas. Resultado: A amostra dessa RI (revisão integrativa) resultou em 

Nove artigos na MedLine. Foi realizado Hand search (busca manual) desses textos, na qual não foram 

encontrados resultados que preenchessem os critérios de inclusão. Quanto aos achados em geral, os objetivos do 

trabalho não foram alcançados em sua totalidade, pois mesmo com o uso de descritores que filtrassem o uso de 

antialérgicos em idosos, não foram encontrados artigos que abordassem particularmente esse grupo, mas sim 

com pacientes jovens, adultos e da terceira idade em conjunto. Conclusão: O objetivo dessa RI de sistematizar o 

conhecimento produzido acerca do uso de antialérgicos em idosos foi alcançado parcialmente (em relação à 

amostra escassa de idosos), porém, mostrou uma produção de uma tecnologia ativa, com resultados satisfatórios. 

Percebeu-se ainda a importância do enfermeiro no processo de cuidado e terapia farmacológica do indivíduo, 

além da necessidade da realização de mais estudos nessa temática e com uma amostra restrita de idosos. 

 

Palavras-chave: Antialérgicos. Enfermagem. Geriatria.  

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

O envelhecimento da população é uma resposta 

às mudanças de alguns fatores determinantes de 

saúde, inclusive a diminuição da fecundidade e 

mortalidade, que culminam em um aumento da 

expectativa de vida. Estima- se que no ano 2050 

existam cerca de dois bilhões de pessoas com sessenta 

anos a mais no mundo (BRASIL, 2007). 

O envelhecer é um processo natural dos 

indivíduos, ocorrendo assim diversas mudanças. 

Acontecem modificações de suas funções fisiológicas 

e quando abordamos a farmacologia, percebemos a 

existência de uma farmacocinética diferenciada e 

maior sensibilidade aos efeitos terapêuticos e 

adversos. Vale ressaltar que alguns medicamentos são 

considerados impróprios para idosos, por redução de 

sua eficácia terapêutica ou por oferecerem malefícios, 

superando assim, os seus benefícios (OBRELI-

NETO; CUMAN, 2010). 

A resposta inflamatória no idoso e nos indivíduos 

em geral, é essencial para a proteção contra 

microrganismos, portanto pode gerar uma reação 

exagerada, desencadeando as hipersensibilidades. Os 

fármacos antialérgicos geralmente são utilizados na 

presença de algum tipo dessas reações, que podem ser 

denominadas em tipos distintos (ABBAS, 2015) 

 A hipersensibilidade do tipo I, são as reações 

imediatas, onde em geral se tem a presença de IgE 

(imunoglobulina de fase aguda), que resultam na 

liberação de histamina e derivados do ácido 

araquidônico. Dois exemplos desse tipo é a rinite 

alérgica, e reações anafiláticas. A hipersensibilidade 

do tipo II, é mediada por anticorpos e geralmente está 

associada à produção de IgG e IgM 

(imunoglobulinas) (ABBAS, 2015). 

Ainda sobre hipersensibilidades, a do tipo III, 

acontece pela formação dos imunocomplexos (junção 

antígeno-anticorpo) depositados nos tecidos. Os 

principais mediadores são IgG e sistema 

complemento (mecanismo de defesa imunológica), 

podendo resultar em nefrite, artrite, pneumonite, 

dentre outras doenças. A hipersensibilidade do tipo 

IV, ou tardia, é mediada por alguns componentes 
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como, linfócitos T, macrófagos, histiócitos e 

monócitos. Esse tipo está associado à tuberculose e à 

hanseníase, por exemplo (ABBAS, 2015). 

Diversas classes de fármacos agem nas reações 

de hipersensibilidade e podem ser elencadas, os anti-

histamínicos é uma que se encontra dentre elas. A 

histamina é um mediador das reações alérgicas, que é 

liberada pelos mastócitos e basófilos de forma 

extremamente rápida quando o anticorpo de 

superfície (IgE) entra em contato com o antígeno. A 

função dos Anti-histamínicos ou antagonistas da 

histamina é se ligar ao receptor (H1, H2, H3 ou H4), 

e impedir a ação fisiológica da histamina. Em relação 

à sua farmacocinética, eles são absorvidos 

rapidamente por administração oral, distribuem-se 

amplamente pelo corpo, sofrem metabolismo pelo 

fígado e têm duração de 4 a 6 horas. Nas reações 

alérgicas, os anti-histamínicos H1 são os inicialmente 

utilizados tanto na prevenção, quanto no tratamento 

dessas respostas, porém podem possuir efeito 

sedativo, causar excitação, convulsões em crianças, 

hipotensão postural e respostas alérgicas, sendo esses 

efeitos variáveis entre os usuários (KATZUNG, 

2010). 

Alguns fármacos simpatomiméticos, que são 

aqueles que mimetizam/imitam os efeitos dos 

hormônios adrenérgicos no sistema simpático, 

também possuem função no controle de 

hipersensibilidades. Nesse mecanismo a ligação 

dessas drogas em receptores do tipo alfa ou beta 

promovem ações sobre o músculo liso que são 

opostas às da histamina. Quanto à farmacocinética, 

geralmente são utilizados por via endovenosa, tendo 

em vista que a via subcutânea pode retardar sua 

absorção.  Essa classe de fármacos, especialmente 

com o uso de epinefrina em um choque anafilático, 

pode salvar a vida do indivíduo (KATZUNG, 2010). 

Os corticoesteróides são fármacos que também 

possuem efeitos anti-inflamatórios importantes, pois 

inibem a produção de citocinas inflamatórias. Essa 

classe não relaxa a musculatura lisa, porém é eficaz 

no controle da ação dos linfócitos e eosinófilos na 

asma por exemplo. Quanto à sua farmacocinética, 

normalmente apresenta meia vida de 60 a 90 minutos, 

sendo a maior parte metabolizada pelo fígado e 

excretada pelos rins. Como efeitos adversos, podem 

ser notados insônia, euforia e depressão (KATZUNG, 

2010). 

Ainda existem fármacos como o Cromoglicato 

dissódico e a Nedocromila por exemplo, que 

diminuem a liberação de grânulos dos mastócitos, 

embora seus mecanismos sejam pouco conhecidos 

(KATZUNG, 2010). 

Um idoso que utiliza cerca de 10 medicamentos, 

aumenta para quase 100% a chance de aparecimento 

de um efeito adverso. Alguns anti-histamínicos 

possuem efeitos sedativos, o que somados com a 

função cognitiva comprometida do idoso, podem 

oferecer riscos, como por exemplo o de queda. Sua 

ação antagonista dos receptores muscarínicos 

também pode resultar em retenção urinária em 

homens idosos ou glaucoma (KATZUNG, 2010). 

Além dos outros profissionais, o trabalho do 

enfermeiro é essencial no cuidado, onde assim o 

paciente apresenta melhora na qualidade de vida. 

Algumas das principais mudanças que o profissional 

proporciona ao paciente é o sentimento de ser querido 

e respeitado, além de que se deve ter uma visão 

integral do paciente oferecendo cuidados completos 

(incluindo à orientação e administração 

farmacológica) (LAMOLDA; RODRIGUES; 

HERNANDEZ, 2013). 

Assim, o presente estudo teve como objetivo 

sistematizar o conhecimento produzido sobre como 

tem sido apontado o uso de antialérgicos em idosos. 

 

2. METODOLOGIA  
 

Este trabalho é uma Revisão Integrativa de 

Literatura (RI) sintetizar informações acerca do tema 

abordado, nesse caso a qualidade de vida do idoso. 

Para tanto, utilizou-se os seguintes passos na 

constituição da RI: 1) escolha de um tema; 2) busca 

na literatura com estabelecimento nos critérios de 

inclusão e exclusão; 3) extração e organização das 

informações de interesse; 4) análise crítica; 5) 

interpretação dos resultados, e por fim, 6) síntese do 

conhecimento produzido (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

A primeira etapa foi realizada por três 

pesquisadores de forma independente, selecionando 

investigações nas bases de dados da Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval 

Sistem on line (MedLine), Bases de Dados de 

Enfermagem (BDENF) e PubMed. Utilizou-se os 

descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

“Antialérgicos ou Antagonistas dos Receptores 

Histamínicos e idoso” e seus correspondentes na 

língua inglesa e espanhola. 

Como critérios de inclusão, optou-se por artigos 

completos, originais, que se encontravam em meio 

eletrônico, gratuitos, nas línguas espanhola, inglesa e 

portuguesa que abordavam o uso do antialérgico no 

idoso e que, foram publicados entre 1 de janeiro de 

2010 à 01 de junho de 2016. Os trabalhos que foram 

encontrados repetidos nas bases de dados foram 

excluídos, além das revisões bibliográficas e 

integrativas. 

Após a leitura de cada artigo foram extraídas as 

informações de interesse, a saber: delineamento do 

estudo, título do artigo, país de origem, autores, base 

de dados, instrumentos, índex pesquisado pelos 

integrantes do estudo no início da pesquisa, amostra, 

principais resultados encontrados, nível de evidência 
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científica, ano de publicação e síntese das conclusões 

(URSI; GALVÃO, 2005). 

O nível de evidência foi classificado como: nível 

I, que possui evidência adquirida do resultado de 

metanálise de esboços clínicos controlados que foram 

randomizados. O nível II, que possui evidência 

adquirida em pesquisa de desenho experimental. O 

nível III, que possui evidência adquirida de estudos 

quase experimentais; nível IV- evidências adquiridas 

de pesquisa não experimental, de caráter descritivo ou 

com viés metodológico qualitativo O nível V possui 

evidências alcançadas de relatórios de eventos ou 

descrições de experiências. O nível VI, possui 

evidências que se fundamentam em opiniões de 

especialistas ou embasadas em legislação ou normas 

(STETLER et al., 1998). 

Posteriormente, realizou-se uma busca intensiva 

manual (hand search), processo que se busca artigos 

que preenchem os critérios de inclusão com base nas 

referências dos textos que foram encontrados nas 

bases de dados. A busca manual proporciona uma 

maior abordagem sobre os artigos que se enquadram 

no assunto proposto por esta RI. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A amostra dessa RI resultou em Nove artigos na 

MedLine. Foi realizado Hand search desses textos, 

onde não foram encontrados resultados que 

preenchessem os critérios de inclusão. Em análise 

percentual, 100 % dos artigos se encontravam na 

MedLine. Não foram encontrados artigos nas demais 

bases de dados. 

 

Figura 1. Fluxograma de buscas realizadas na 

seleção dos artigos, posteriormente, realizou-se uma 

busca intensiva manual (hand search) visando 

ampliar gama de textos encontrados. 

 

 
Organização: Tarley Santos Oliveira, (2016). 

 

Quanto aos achados em geral, os objetivos do 

trabalho não foram alcançados em sua totalidade, pois 

mesmo com o uso de descritores que filtrassem o uso 

de antialérgicos em idosos, não foram encontrados 

artigos que abordassem particularmente esse grupo, 

mas sim com pacientes jovens, adultos e da terceira 

idade em conjunto.   

Quanto à origem dos artigos percebe-se que 

55,5% são provenientes América do Norte (5), 33,3 

% são provenientes da Europa (3), 11,1 % é 

proveniente da Ásia (1). Houve predomínio de 

publicações (55,5%) a partir de evidência obtida do 

resultado de metanálise de estudos clínicos 

controlados e com randomização (NÍVEL I). Alguns 

estudos (33,3 %) apresentaram evidências obtidas de 

estudos não experimental, descritivos ou com 

abordagem metodológica qualitativa (NÍVEL IV). 

Somente um dos estudos (11,1 %) evidência obtida 

em estudo de desenho experimental (NÍVEL II). 

Quando se analisa os anos de publicação observa-

se que 33,3% dos artigos foram publicados em 2011 

e 2013, 22,2% em 2010 e 11,1% em 2014. Não 

houveram publicações nos anos de 2012, 2015 e 

2016. 

Alguns autores abordam o tratamento de algumas 

manifestações alérgicas como por exemplo a urticária 

idiopática crônica (SAINI et al 2011; MORGAN et 

al., 2014). A Dapsona ® foi utilizada em um estudo 

randomizado com participação de 22 pacientes em 6 

semanas, no qual concluíram que o fármaco é de 

grande benefício, tanto por possuir baixo custo 

quanto por possuir uma resposta rápida contra os 

sintomas indesejados (MORGAN et al., 2014). Em 

outro estudo foi analisado o Omalizumab (Xolair®) 

300 ou 600 mg, que mostrou um tratamento rápido e 

eficaz, apesar dos pacientes ainda estarem utilizando 

os H1-histamínicos (SAINI et al 2011). 

Dois dos artigos abordaram temas como alergias 

e rinite alérgica em uso de alguns fármacos (GREIFF 

et al., 2010; KWON et al., 2011). Um dos estudos 

abordou o uso de um alimento fermentado à base de 

soja chamado Chungkookjang que é uma comida 

coreana tradicional, produzida com Bacillus subtilis, 

e apresentou diminuição nas respóstas alérgicas leves 

(KWON et al., 2011). O outro estudo apresentou o 

uso de dois fármacos: o AZD3778 (antagonista do 

receptor da quimiocina) e a Loratadina (Loratamed®) 

(anti-histamínico), ambos apresentando melhora no 

quadro de rinite alérgica dos pacientes, porém apenas 

o AZD3778 mostrando-se efetivo na melhora do 

fluxo nasal inspiratório (GREIFF et al., 2010). 

Alguns artigos trataram de temas como a 

automedicação, a dependência de alguns 

antialérgicos e também as reações relacionadas ao 

glioma (MCCARTHY et al., 2011; ROUSSIN et al., 

2013). Em relação ao glioma, o uso de anti-

histamínico pode não influenciar no risco da doença 

(MCCARTHY et al., 2011). Se tratando do uso da 

Doxilamina (Anti-histamínico H1) por 

automedicação com dependência, a prevalência de 

usuários da droga foi de 72,2 %, onde era utilizado 
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geralmente para problema do sono (ROUSSIN et al., 

2013). 

Dois dos artigos abordaram o estudo da 

farmacocinética de medicamentos antialérgicos 

(LASSETER et al., 2013; VIDELA et al., 2013). A 

Bilastina (anti-histamínico; Alektos®), em dose 

única de 20 mg, apresentou segurança no uso em 

pacientes com diferentes graus de insuficiência renal 

(LASSETER et al., 2013). Em relação à Doxilamina 

Hidrogênio Sucinato (Anti-histamínico H1) 12,5 e 25 

mg, o aumento da concentração no plasma foi linear 

para as duas concentrações, nas quais se mostraram 

seguras e bem toleradas (VIDELA et al., 2013). 

Um dos estudos traz considerações importantes 

sobre o uso indiscriminado de antihistamínicos H1, 

no qual conclui que esses hábitos podem contribuir 

para o ganho de peso e para o desenvolvimento da 

síndrome metabólica. O artigo sugere que sejam 

realizadas novas pesquisas que relacionem o ganho de 

peso e essa classe farmacológica, pois considera 

imperativo que essa correlação seja feita somente 

com base em um estudo (RATLIFF et al., 2011). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O objetivo de estudo desta RI foi sistematizar o 

conhecimento produzido acerca do uso de 

antialérgicos em adultos e idosos, que mostrou uma 

produção de uma tecnologia ativa, com resultados 

satisfatórios, tendo atenção ao processo dos idosos e 

a atuação do profissional, percebeu-se a importância 

do enfermeiro no processo de cuidado e terapia 

farmacológica do indivíduo. 

Ao fim deste estudo considerando o número de 

orientações metodológicas que foram encontrados 

nos últimos cinco anos, percebe se que o assunto 

ainda deverá ser mais trabalhado, podendo sugerir 

que sejam realizadas mais pesquisas metodológicas, 

sobre antialérgicos, pois é grande o número de 

indivíduos que fazem uso destes, e os estudos 

metodológicos devem acompanhar esses dados. 

Quanto aos achados em geral, os objetivos do 

trabalho não foram alcançados em sua totalidade, pois 

mesmo com o uso de descritores que filtrassem o uso 

de antialérgicos restritamente em idosos, nenhum dos 

artigos trabalharam com uma amostra somente de 

idosos. Visto que sua maioria trabalhou com 

pacientes jovens, adultos e idosos em conjunto.   

 

5. REFERÊNCIAS 

 

ABBAS, A.K; LICHTMAN, A.H. Cellular 

and Molecular Immunology. 6. ed. 

Philadelphia: Saunders, 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa 

idosa/ Ministério da Saúde.  Departamento 

de Atenção Básica. Brasília, 2007. Disponível 

em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ab

cad19.pdf> Acesso: 20 out. 2015. 

 

GREIFF, L; AHISTROM-EMANUELSSON, 

C; BAHI, A; BENGTSSOM, K; ERJEFALT, 

J; WIDEGREN, H; ANDERSSON, M. 

Effects of a dual CCR3 and H1-antagonist on 

symptoms and eosinophilic inflammation in 

allergic rhinitis. Respiratory Research, 

Lund-Sweden, fev. 2010. Disponível em: < 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P

MC2833142/pdf/1465-9921-11-17.pdf>. 

Acesso em: 14 jun. 2016. 

 

KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 

10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010. 

 

KWON, D.Y; YANG, H.J; KIM, M.J; 

KANG, H.J; KIM, H.J; HÁ, K.C; BACK, 

H.I; KIM, S-Y; PARK, E.O; KIM, M.G; 

YUN, S.K; CHAE, S.W; CHO, B.I. Influence 

of the Chungkookjang on histamineinduced 

wheal and flare skin response: a randomized, 

double-blind, placebo controlled trial. 

Complementary and Alternative Medicine, 

Jeonju City - Republic of Korea, dez. 2011. 

Disponível em:< 

http://download.springer.com/static/pdf/603/a

rt%253A10.1186%252F1472-6882-11-

125.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Fbmcco

mplementalternmed.biomedcentral.com%2Fa

rticle>.  Acesso em: 14 jun. 2016. 

 

LAMOLDA, A.S; RODRIGUES, A.M; 

HERNANDEZ, N.A. Incidencia de las 

demencias en hemodiálisis. Apoyo al 

cuidador Principal. Enferm Nefrol, Almeria, 

mar. 2013. Disponível em: 

<http://scielo.isciii.es/pdf/enefro/v16n1/05_or

iginal4.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2016. 

 

LASSETER, K.C; SOLOGUREN, A; LA 

NOCE, A; DILZER, S.C. Evaluation of the 

Single-dose Pharmacokinetics of Bilastine in 

Subjects with Various Degrees of Renal 

Insufficiency. Clin Drug Investig, Miami-

US, jul. 2013. Disponível em:< 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P

MC3751212/pdf/40261_2013_Article_110.p

df>. Acesso em: 14 jun. 2016. 

 

LISBOA, C. R; CHIANCA, T. C. M. Perfil 

epidemiológico, clínico e de independência 

funcional de uma população idosa 

institucionalizada. Rev. Bras. Enferm, 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 1170



   

 

 

Brasília, jul. 2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reben/v65n3/v65n

3a13.pdf> Acesso em: 29 out. 2015. 

 

MCCARTHY, B.J; RANKIN, K; 

LL’YASOVA, D; ERDAD, S; VICK, N; 

ALI-OSMAN, F; BIRNER, D.D; DAVIS, F. 

Assessment of Type of Allergy and 

Antihistamine Use in the Development of 

Glioma. Cancer Epidemiol Biomarkers 

Prev, Chicago, fev. 2011. Disponível em:< 

http://cebp.aacrjournals.org/content/20/2/370.

full.pdf+html>. Acesso em: 14 jun. 2016. 

 

MENDES, K. D. A.; SILVEIRA, R. C. R. P.; 

GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: Método de 

pesquisa para a incorporação de evidências na saúde 

e na enfermagem. Texto Contexto Enfermagem, 

Florianópolis, dez. 2008. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n4/18.pdf>. Acesso: 

06 ago. 2017. 

 

MORGAN, M; COOKE, A; ROGERS, L; ADAMS-

HUET, B; KHAN, D.A. Double-Blind Placebo 

Controlled Trial of Dapsone in Antihistamine 

Refractory Chronic Idiopathic Urticaria. J Allergy 

Clin Immunol Pract. Texas-US, set.  2014. 

Disponível em:< 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4165

520/pdf/nihms619497.pdf>.  Acesso em: 14 jun. 

2016. 

 

OBRELI-NETO, P.R; CUMAN, R.K.N. Programa 

de atenção farmacêutica no uso racional de 

medicamentos em idosos usuários de unidade básica 

de saúde no estado de São Paulo. Am J Pharm., São 

Paulo-SP, set. 2010. Disponível em: < 

http://www.latamjpharm.org/resumenes/29/3/LAJO

P_29_3_1_2.pdf 

> Acesso em 18 jun. 2016. 

 

RATLIFF, J; BARBER, J; PALMESE, L; 

REUTENAUER; TEK, C. Association of 

prescription H1 antihistamine use with obesity: 

Results from the National Health and Nutrition 

Examination Survey. PMC, New Haven – CT, dez. 

2011. Disponível em:< 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3221

329/pdf/nihms241134.pdf>. Acesso em: 14 jun 

2016. 

 

ROUSSIN, A; BOUYSSI, A; POUCHÉ, L; 

POURCEL, L; LAPEYRE-MESTRE, M. Misuse 

and Dependence on Non-Prescription Codeine 

Analgesics or Sedative H1 Antihistamines by 

Adults: A Cross-Sectional Investigation in France. 

PLoS ONE, Taiwan, ago. 2013. Disponível em:< 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3789

666/pdf/pone.0076499.pdf>. Acesso em: 14 jun. 

2016. 

 

SAINI, S; ROSEN, K.E; HSIEH, H.J; WONG, D.A; 

CONNER, E; KAPLAN, A; SPECTOR, S; 

MAURER, M. A randomized, placebo-controlled, 

dose-ranging study of single-dose omalizumab in 

patients with H1-antihistamine– refractory chronic 

idiopathic urticaria. American Academy of 

Allergy, Asthma & Immunology, Baltimore, jun. 

2011. Disponível em:< 

http://www.jacionline.org/article/S0091-

6749%2811%2900925-0/pdf>. Acesso em: 14 jun. 

2016. 

 

STETLER C.B.; MORSI, D.; RUCKI, S.; 

BROUGHTON, S.; CORRIGAN, B.; 

FITZGERALD, J; GIULIANO, K; HAVENER, P; 

SHERIDAN, E.A. Utilization-focused integrative 

reviews in a nursing service. Applied Nursing 

Research, nov. 1998. Disponível 

em:<tahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/985266

3>. Acesso em: 06 ago. 2017.  

 

URSI, E. S; GALVÃO, C. M. Prevenção de lesões 

de pele no perioperatório: revisão integrativa da 

literatura. Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto, Ribeirão Preto, out. 2005. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n1/v14n1a17.pdf>

. Acesso em: 26 set. 2017. 

 

VIDELA, S; CEBRESCOS, J; LAHJOU, M; 

WAGNER, F; GUIBORD, P; XU, Z; CABOT, A; 

ENCABO, M; ENCINA, G; SICARD, E; SANS, A. 

Pharmacokinetic Dose Proportionality Between Two 

Strengths (12.5 mg and 25 mg) of Doxylamine 

Hydrogen Succinate Film- Coated Tablets in Fasting 

State: A Single-Dose, Randomized, Two-Period 

Crossover Study in Healthy Volunteers. Drugs R D, 

Barcelona, abr. 2013. Disponível em:< 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3689

913/pdf/40268_2013_Article_15.pdf>. Acesso em: 

14 jun. 2016. 

 

RESPONSABILIDADE AUTORAL  
 

 “O(s) autor(es) é(são) o(s) único(s) responsável(is) 

pelo conteúdo deste trabalho”.

 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 1171



  

 

 

UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS HEURÍSTICOS PARA A OTIMIZAÇÃO 
DE PROBLEMAS DE SEQUENCIAMENTO DE PRODUÇÃO EM 

PROCESSOS DE LINGOTAMENTO CONTÍNUO DE AÇO: ESTADO 
DA ARTE 

 
Durval, Michael dos Santos, michaeldurval73@gmail.com1  

Gonçalves Filho, José Carlos Campos2 

Moura Junior, José dos Reis Vieira3 

 
1 Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão/Unidade Acadêmica Especial de Matemática e 

Tecnologia (IMTec) - Programa de Pós-Graduaçaõ em Modelagem e Otimização (PPGMO)  
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Resumo: O sequenciamento de produção no processo de lingotamento contínuo de aço é uma etapa de alta 
importância dentro das aciarias e muitas vezes vista como gargalo de produção em suas operações. O objetivo 
desse trabalho é mostrar evolução acadêmica da utilização de métodos heurísticos para a otimização de 
problemas de sequenciamento de produção no processo de lingotamento contínuo dentro de aciarias. Para isto, 
foi utilizada a metodologia do Mapping Study, para o levantamento dos trabalhos científicos desenvolvidos nesta 
área ao redor do mundo nas últimas três décadas. Como parte dos resultados alcançados, foram apresentados 
os países que mais se destacam na utilização de métodos heurísticos para a otimização deste problema e também 
quais são as heurísticas ou variações mais aplicadas  

Palavras-chave: Lingotamento contínuo de aço, Sequenciamento de produção, Otimização numérica, Heurística, 
Aciaria. 

__________________________________________________________________________________ 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

       A indústria de produção do aço hoje é uma das 
principais áreas de contribuição à economia global 
(LI et. al., 2012).  

       Dentro do ambiente de manufatura, há uma busca 
constante pela máxima eficiência e eficácia 
operacional desde a fase de concepção do projeto ou 
mesmo já em processos considerados modernos.  

       Assim, nos últimos anos o interesse pela solução 
de problemas reais de planejamento de produção para 
a área de lingotamento contínuo vem tendo um 
grande crescimento no mundo (Tang et. al, 2010). 

       Basicamente, a produção do aço engloba três 
estágios de produção: fabricação do aço, refinamento 
e lingotamento continuo (LC), onde o LC comumente 
é o gargalo de produção (Tang et. al, 2001; Tang et 
al. 2014). Métodos eficientes para o sequenciamento 
de produção do LC são cruciais para o aumento da 
produtividade para as indústrias modernas de 

produção de aço (Chang et. al, 2000; Tang et al, 
2000). 

       A principal decisão ao programar o LC diz 
respeito à sequência de placas ou tarugos. A partir 
desta sequência, resultam vários outros parâmetros. 
Estes incluem a largura da fundição, a sequência de 
cargas, bem como a quantidade de material não 
atribuído. Várias outras Restrições devem ser levadas 
em consideração. Estes incluem o fornecimento de 
Materiais líquidos que têm um peso muito maior do 
que uma única placa, processos de fundição, tempo 
de preparação entre outros (Wichmann et al., 2014). 

       Este trabalho visa apresentar alguns dos 
principais métodos heurísticos que vêm sendo 
utilizados para a otimização do sequenciamento de 
produção dentro do processo de LC. Haja vista que 
cada indústria tem suas características e processos 
específicos, não se pode concluir ou indicar alguma 
heurística específica para a otimização do problema. 

       Este trabalho está estruturado da seguinte forma: 
na seção 1 apresenta-se uma introdução sobre o tema 
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que será abordado. Na seção 2 faz-se uma breve 
apresentação do problema de sequenciamento de 
produção no processo de LC. A seção 3 apresenta a 
metodologia utilizada aqui. Na seção 4 são 
apresentados os resultados obtidos e na seção 5 são 
tecidas as considerações finais sobre este trabalho. 

 

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

A produção de aço (Figura 1) normalmente 
consiste em três estágios básicos: fusão, refino e 
lingotamento contínuo. O estágio de fusão reduz C, S 
e Si em ferro fundido a um nível desejável, 
queimando-o com oxigênio em um forno de arco 
elétrico. O aço fundido é então transportado para um 
forno de refino que refina ainda mais os produtos 
químicos, eliminando impurezas no aço fundido e / 
ou adiciona os ingredientes de liga necessários. O 
produto é entregue ao processo de lingotamento 
contínuo e é derramado em uma panela. O aço 
fundido flui para baixo através de um bico do 
recipiente para um molde. Ele solidifica 
continuamente em uma vertente (fluxo de aço) e é 
processado em barras (placas) de aço ou tarugos 
(Worapradya et al., 2014). 

 
Figura 1. Processo de produção de aço 

 
Worapradya et al (2014) 

 
       O grande desafio na questão do processo de 
lingotamento contínuo está na melhor forma de 
realizar o sequenciamento de produção de forma a 
maximizar a produtividade e minimizar as perdas nos 
processos, respeitando a característica de cada lote 
(tipo de aço, temperatura, quantidade, etc.). 
       Erros ou falhas no sequenciamento podem levar 
grandes perdas financeiras para a indústria que estão 
relacionados desde o descarte de matéria prima 
(sucata), aumento de número de trocas, tempo de 
máquina parada, esperas de processos, qualidade do 
produto e transporte. 
       Com base nestas restrições, o objetivo da 
programação do sequenciamento de produção do 
lingotamento contínuo é encontrar uma sequência de 
trabalho para minimizar os impactos das variáveis 
relacionadas com os custos gerais de uma 
determinada ordem de produção (Worapradya et al., 
2014). 
      Para tal, métodos heurísticos vêm sendo aplicados 
de forma crescente para a otimização deste processo. 

Diversos autores ao redor do mundo vêm 
desenvolvendo trabalhos para garantir o alcance da 
máxima eficiência dentro do processo de produção de 
aço. 
 
3. METODOLOGIA  

 
       Para a elaboração do trabalho foi aplicada a 
metodologia do Mapping Study que através de um de 
um mapeamento sistêmico de publicações em 
diversas plataformas de pesquisas otimiza o 
direcionamento de fontes e referências bibliográficas. 
       Foram pesquisados a partir das plataformas 
Scopus, Scielo, Google Acadêmico, periódicos Capes 
e Elsiever as publicações referentes ao tema 
“Utilização de métodos heurísticos para a otimização 
de problemas de sequenciamento de produção em 
processo de lingotamento contínuo de aço”. Foram  
utilizadas três palavras chaves: otimização, 
lingotamento contínuo e sequenciamento de 
produção. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Por meio do Mapping Study houve um 
levantamento de 139 publicações relacionadas ao 
tema (Figura 2). 

 
Figura 2 – Total de artigos encontrados X 

Aderência ao título do trabalho. 

 
Os Autores (2017) 

 
Observando-se a figura 2, percebe-se que das 139 

publicações científicas encontradas, 33 delas 
apresentaram aderência ao título do trabalho.  

Após o refinamento através da metodologia, 
restaram 33 artigos que aderiam ao tema de estudo, 
sendo que 19 deles também aderiram aos resumos de 
interesse (Figura 3). 
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Figura 3. Total de artigos que aderiram ao 

resumo. 

 

Os Autores (2017) 
 
Entre os anos de 2010 a 2016 houve um aumento 

de mais de 90% no número de publicações sobre a 
aplicação de heurísticas para resolver o problema de 
sequenciamento de produção em processos de LC 
(Figura 4). 

 
Figura 4. Total de publicações nas últimas três 

décadas. 

 
Os Autores (2017) 

 
Observou-se que o país que mais se destacou na 

utilização de métodos heurísticos para a otimização 
de problemas de sequenciamento de produção do LC 
foi a China (Figura 5). 

 
Figura 5. Total de publicações por país 

 
Os Autores (2017) 

 
A figura 5 apresenta a representatividade da 

China com 20 (60%) publicações sobre o tema, os 
outros 13 trabalhos estão distribuídos um por país. 

 Em resumo da aplicação da metodologia do 
Mapping Study a Tabela 1 mostram 13 diferentes 

heurísticas e/ou combinações aplicadas por diferentes 
autores para a solução do problema. 

 
Tabela 1 –  Apresentação dos métodos 

heurísticos aplicados para otimizar o sequenciamento 
de produção em processo de lingotamento contínuo. 

Autor Ano Método 

GRAVEL, M. P., WILSON L.; 
GAGNE, CAROLINE 

2002 ANT COLONY OPTIMIZATION (ACO),  
MULTIPLE OBJECTIVE 

TANG, L. W., GONGSHU 2008 TABU SEARCH 

ATIGHEHCHIAN, A. B., 
MEHDI; TARKESH, HAMED 

2009 HYBRID ANT COLONY OPTIMIZATION (HANO) 

LIXIN, T. X., WANG 2010 DIFFERENCIAL EVOLUTION ALGORITHM (DE) 

ZHU, D.-F. Z., ZHONG; 
GAO, XIAO-QIANG 

2010 HYBRID GENETIC ALGORITHM 

WANG, H.; XU, A. 2010 IMPROVED GENETIC ALGORITHM 

ZHAO, Y.; JIA, F. Y.; WANG, 
G. S.; WANG, L. J. 

2011 HYBRID TABU SEARCH 
 

PAN, Q. W., L.; MAO, K.; 
ZHAO, JH; ZHANG, M. 

2013 ARTIFICIAL BEE COLONY (ABC) 

LIXIN, T. Y., ZHAO; JIYIN, 
LIU 

2014 IMPROVED DIFFERENTIAL EVOLUTION  
ALGORITHM 

WICHMANN, M. V., 
THOMAS; SPENGLER, 
THOMAS 

2014 GREEDY RANDOMIZED ADAPTIVE SEARCH  
PROCEDURE (GRASP) 

WORAPRADYA, K. T., P. 2014 HIERARCHICAL GENETIC ALGORITHM (HGA) 

PAN, Q.-K. 2016 CO-EVOLUTIONARY ARTIFICIAL BEE COLONY  
ALGORITHM (CCABC) 

Os Autores (2017) 
 

O trabalho de Gravel et al (2002) apresenta a 
aplicação de uma combinação de múltiplos objetivos 
e colônia de formigas para a otimização do 
sequenciamento de produção de LC de alumínio da 
indústria Alcan localizada em Saguenay na região de 
Quebec no Canadá. Os resultados obtidos foram 
considerados de sucesso pelos autores sendo que para 
o sequenciamento de 60 ordens de produção gastou-
se 40 segundos de tempo computacional. 

Tang et al (2008) utilizaram a heurística da Busca 
Tabu para resolver o problema relacionado à 
consolidação de lotes de produção entre trocas e 
como agrupá-los para o processo de LC. O algoritmo 
apresentado foi testado utilizando dados reais 
fornecidos por uma aciaria da Baosteel na China. 
Tang et al (2008) apontam que a heurística não 
garante uma solução ótima para os modelos, contudo 
fornece uma ferramenta para tomada de decisão para 
rapidamente gerar e avaliar um grande número de 
candidatos satisfatórios de acordo com a preferência 
do planejamento de produção. 

No trabalho de Atighehchian et al (2009) é 
estudado um caso específico de hybrid flow shop da 
empresa Mobarakeh Steel Company localizada no 
Irã, no processo de sequenciamento do LC. Para isto 
foi aplicada uma forma híbrida do método de colônia 
de formigas (HANO – Hybrid Ant Colony 
Optimization), nos quais os resultados obtidos foram 
comparados com algoritmos genéticos, sendo que o 
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HANO apresentou uma eficiência melhor em 95% 
dos casos analisados. 

 Lixin et al (2010) desenvolveram uma evolução 
de algoritmo diferencial melhorado (DE), para re-
otimizar um ambiente de produção em tempo real que 
passou por transformações para adequação do volume 
de produção e atendimento às emergências de 
produção. Os resultados numéricos obtidos pelo DE 
melhorado foram mais eficientes quando comparados 
com outros métodos tradicionais e manuais de DE. 

O trabalho de Zhu et al (2010) utiliza uma forma 
hibrida de algoritmo genético (HGA – Hybrid 
Genetic Algorithm) para resolver o problema do 
sequenciamento de produção do LC de uma empresa 
real.  A aplicação do HGA demonstrou uma 
habilidade em lidar com incertezas de tempos de 
planejamento de produção de forma a não afetar os 
tempos de troca. 

Para Wang et al (2010) a heurística aplicada para 
resolução do problema foi uma forma melhorada de 
algoritmos genéticos. Foram utilizados dados reais 
fornecidos por uma aciaria onde após processados 16 
planos e procedimentos diferentes de produção, os 
resultados obtidos foram considerados satisfatórios. 

Zaho et al (2011) desenvolveram uma forma 
hibrida do algoritmo Busca Tabu (HTS – Hybrid 
Tabu Search) para otimizar o problema do 
sequenciamento de produção do LC levando-se em 
consideração o tempo de espera dos processos. O 
algoritmo foi testado para uma série de problemas 
reais e os resultados computacionais obtidos 
comprovaram a eficiência do HTS. 

Yu et al (2011) desenvolveram a combinação de 
um algoritmo de enxame de partículas melhorados 
(PSO – Particle Swarm Optimization) com uma busca 
local iterada (ILS – Iterated Local Search), para 
resolver um problema num ambiente flexible jobs 
para minimizar os custos de troca. A simulação dos 
resultados da aplicação dos algoritmos puderam 
resolver de forma eficiente o problema. 

O trabalho Pan et al (2013) propôs uma melhora 
do algoritmo de colônia de abelhas (ABC) para 
resolver problemas de sequenciamento do LC em 
ambientes de hybrid flowshop. Foram geradas 20 
instâncias baseada em dados aleatórios que resultou 
numa performance 14 vezes melhor que os usuais 
ABC. 

Lixin et al (2014) fizeram um melhoramento do 
algoritmo de enxame de partículas (PSO) para 
otimizar o sequenciamento do LC num ambiente de 
hybrid flowshop levando-se em consideração o tempo 
de conclusão ponderado. Após testes com dados 
numéricos reais de uma planta de produção e também 
com dados aleatórios mostrou-se que o algoritmo 
PSO proposto obteve bons resultados. 

O trabalho de Wichmann et al (2014) 
desenvolveu uma heurística chamada de GRASP – 
Greedy Randomized Adaptative Search Procedure, 

para otimizar o sequenciamento de placa no processo 
de LC levando-se em consideração um ambiente de 
ordem de produção flexível, suprimento de material 
em lotes e diferentes tipos de trocas. O GRASP é 
capaz de resolver problemas de sequenciamento de 
LC em tempo computacional considerado bom e com 
ganhos em tempos de trocas de 10,6% quando 
comparado com o status-quo. 

Worapradya et al (2014) propuseram uma 
heurística chamada de hierarquia de algoritmo 
genético (HGA) para otimizar o sequenciamento do 
LC em indústrias compactas. A diferença no HGA 
para outros algoritmos é que ele mapeie o gráfico de 
Gantt e as hierarquias dos cromossomos. Os 
resultados apresentados mostraram ser mais 
eficientes quando comparados com os algoritmos 
genéticos comumente aplicados para a solução deste 
problema. 

O trabalho de Pan et al (2016) propôs uma co-
evolução do algoritmo de colônia de abelhas 
(CCABC) para resolver problemas de 
sequenciamento do LC em ambientes de hybrid 
flowshop com máquinas de LC paralelas. Foram 
geradas 240 instâncias baseada em um processo 
produtivo real que resultou numa resolução eficiente 
do problema. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente trabalho abordou de forma sistemática 
o crescimento da utilização de métodos heurísticos 
para a otimização de problemas de sequenciamento 
de produção dentro dos processos de LC nas 
indústrias de produção de aço.  
Para tal, a metodologia do Mapping Study foi 
aplicada, onde através de pesquisa em plataformas de 
publicações científicas, tais como Scopus, Scielo, 
Google Acadêmico, periódicos Capes e Elsiever. 
Pesquisando os últimos 30 anos utilizando das 
palavras chaves lingotamento contínuo, 
sequenciamento de produção e otimização houve um 
retorno de 139 artigos. Após o refinamento através da 
metodologia, restaram 33 artigos que aderiam ao 
tema de estudo.  
         Entre os anos de 2010 a 2016 houve um 
aumento de mais de 90% no número de publicações 
sobre o tema. O país que mais se destacou na 
utilização de métodos heurísticos para a otimização 
de problemas de sequenciamento de produção do LC 
foi a China, com 60% das publicações, isto 
provavelmente ao fato da mesma ser a maior 
produtora de aço no mundo. Por meio deste trabalho, 
pode-se concluir que a busca pela otimização de 
problemas de sequenciamento de produção no 
processo de LC por meio da utilização de heurísticas 
vêm sendo cada vez mais abordada ao redor do 
mundo. Existem abordagens utilizando métodos 
como Colônias de Formigas, Busca Tabu, Algoritmos 
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Genéticos, Colônia de Abelhas entre outros. 
Geralmente alguma modificação híbrida no algoritmo 
original é utilizada para uma melhor adequação ao 
problema. Assim, um estudo neste campo tentando 
comparar alternativas de diferentes métodos ainda se 
torna necessária, principalmente se forem 
evidenciadas as restrições do ambiente de produção e 
a complexidade do sistema. 
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Resumo: O principal objetivo desse artigo é avaliar, dentro de uma perspectiva histórica, o valor da marca 

Petrobras. Para tanto, analisou-se dados obtidos em mídias sociais e meios de comunicação, como no próprio 

site da empresa e em sites de consultorias (Brand Finance e Interbrand). Os dados coletados permitiram 

descrever as principais mudanças nas formas de abordagens de Marketing usadas pela Petrobras em 

propagandas, a colocação da marca em rankings de avaliação, âmbito mundial e brasileiro, o valor da marca 

e as razões das modificações nos preços do diesel e da gasolina.  

 

Palavras-chave: Petrobras. Valor da Marca. Propagandas. Rankings. Preço. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO  
 

Antigamente, as marcas eram vistas apenas 

como logotipos que identificavam os produtos ou 

serviços de determinada empresa. Atualmente, as 

marcas representam o próprio negócio, com uma 

elevada carga de valores tangíveis e intangíveis 

percebidos por funcionários, consumidores e 

parceiros (SILVA; AMSTALDEN; SILVA, 2008). 

Por isso, é de grande importância para uma 

empresa a criação do valor de sua marca - também 

conhecido como Brand Equity - já que o mesmo 

influencia o comportamento e a decisão de 

investidores, consumidores, entre outros.  

Com base nisso, este artigo analisa as variáveis 

que afetam o valor da marca Petrobras e ainda 

destaca as mudanças que ocorreram em suas 

estratégias de Marketing ao longo dos últimos anos 

(mais precisamente de 2011 a 2017). Para tanto, 

serão analisadas as propagandas e colocações da 

Petrobras nos rankings da Brand Finance e 

Interbrand, com vistas a identificar o 

posicionamento da Petrobras no mercado 

internacional e nacional. 

A Petrobras foi escolhida como a empresa de 

foco desse artigo por ter uma grande relevância no 

mercado brasileiro e também por ter sofrido muitas 

modificações para se manter competitiva diante dos 

problemas políticos e econômicos que o Brasil vem 

sofrendo atualmente, como pode ser visto nas 

alterações nos preços. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  

A marca, para Kotler e Keller (2012), é um 

aspecto simbólico (intangível) de grande valor para 

qualquer empresa, tendo o Marketing a função de a 

criar e gerenciar, com vistas à conquista e fidelização 

de clientes. 

De acordo com Tavares (2003, p. 15), “ter uma 

marca diferenciada [...] e ser capaz de fixá-la na 

mente do consumidor é o grande desafio estratégico 

e tático perseguido pelas organizações”.  

Para a construção do valor da marca há três 

principais pontos que devem ser considerados: 

escolhas iniciais de elementos ou identidades; o 

produto e o marketing associado a ele; e por fim, 

outras associações que podem ser relacionadas à 

marca, como representantes, prêmios, valores, entre 

outras (KOTLER e KELLER, 2012). 

Sobre a dinâmica competitiva do mercado, na 

visão de Kotler e Keller (2012), o mercado atual é 

demarcado pelas circunstâncias desafiadoras, assim, 

em certos casos é necessário que as empresas 

modifiquem algumas estratégias de Marketing, para 

se manterem no mercado, principalmente, quando as 

condições econômicas se modificam, ou quando os 

concorrentes inovam, impactando e modificando 

também as exigências dos consumidores. 

 

3. MÉTODO  
 

Esta pesquisa é um estudo de caso, analisado por 

meio de dados secundários obtidos em propagandas 

e publicidades divulgadas em mídias sociais e outros 

veículos de comunicação pela Petrobras no período 

de 2011 a 2017. As falas e discursos utilizados nas 

propagandas e publicidades foram transcritas na 

íntegra e analisadas de forma qualitativa a partir de 

seu conteúdo. 

 

4. A MARCA PETROBRAS  
 

A Petrobras investe muito em seu composto de 

marketing e nas associações de sua marca, tomando 

três frentes principais em suas veiculações: 

identidade visual, identidade verbal e identidade 

sonora. 
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A identidade visual da marca é composta por um 

conjunto de elementos que englobam a marca as 

cores da bandeira brasileira no logo da marca; 

padrão fotográfico que utiliza focos nas pessoas, 

buscando aproximar-se do espectador; tipografia e 

formas gráficas. Isso facilita o reconhecimento da 

marca e evidencia seu posicionamento, bem como 

seus atributos (PETROBRAS, 2013). Como pode ser 

observado na Fig. 1. 

 
Figura 1. Identidade visual da marca 

 
Fonte: Petrobras (2013) 

 

A identidade verbal da marca tem como foco a 

conversa, a transparência e a proximidade no 

diálogo. Assim como descrito no site da empresa 

sobre a diretriz geral da identidade verbal: “Ter 

relevância no que dizemos e como dizemos” 

(PETROBRAS, 2013). 

A identidade sonora utilizada representa a marca 

por meio de música e voz tendo como diretriz geral 

sua origem brasileira (PETROBRAS, 2013). Um dos 

exemplos é a música “Somos todos Petrobras” do 

cantor Lenine, que se utiliza de elementos que 

demonstram a importância da empresa para o Brasil 

e para os brasileiros, além de enfatizar o sentimento 

de orgulho pela origem da mesma. 

 

4.1 Modificações nos Elementos Intangíveis 

 

Ao longo dos anos a empresa fez algumas 

modificações em suas campanhas publicitárias 

mantendo a identidade, mas variando seus pontos de 

foco. 

Em 2011, com o lema “Vem com a gente” o foco 

era aproximar a população brasileira, convidando-a 

para fazer parte da equipe Petrobras. Além disso, há 

enfoque na inovação e investimento, 

proporcionando crescimento do mercado e aumento 

das oportunidades de emprego. Isso é demonstrado 

inicialmente com a pergunta “Onde você quer estar 

nos próximos anos? ”, que é respondida em seguida 

com uma fala “Venha fazer com a gente, pegue seu 

lugar no futuro”. Como apresentado na Fig. 2. 

 
Figura 2. Campanha “Vem com a gente” 

 
Fonte: Petrobras (2011) 

 

O ano de 2012 é marcado pelo lema “A 

Petrobras acredita em quem acredita”, que evidencia 

os investimentos da empresa em esportes, e na 

credibilidade atribuída aos esportistas sonhadores. 

Como pode ser observado na Fig. 3. 

 
Figura 3. Campanha “A Petrobras acredita em quem 

acredita” 

 
Fonte: Petrobras (2012) 

 

No final de 2012, a empresa completa 59 anos e 

mostra seu crescimento e desenvolvimento de novas 

áreas, assim como o aumento na produção de 

petróleo, com uma produção de 200 barris por dia. 

Isso é denotado pelo conjunto de três propagandas, 

sendo que em uma delas é apresentado ao espectador 

a música “Somos todos Petrobras”, que evoca o 

sentimento de patriotismo, além de uma frase de 

impacto em duas das propagandas “Porque a gente 

sabe que tem muito de Petrobras em cada brasileiro”. 

Ambas as propagandas utilizam os mesmos aspectos 

apresentado na Fig. 4. 

 
Figura 4. Campanha “59 anos de Petrobras” 

 
Fonte: Petrobras (2012) 

 

“Gente é que inspira a gente”, é o lema das 

propagandas de 2013, cujo ponto principal é a 

esperança no futuro, assim como o incentivo as 

pessoas determinadas a conquistar seus sonhos e 

objetivos. É criado então uma série de entrevistas 

com os servidores com o título “#meinspira”, onde 

são apresentados os caminhos traçados até a chegada 

desse funcionário a empresa, bem como os desafios 

enfrentados para alcançar tal objetivo. Um exemplo 

dessas entrevistas pode ser verificado na Fig. 5. 
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Figura 5. Série “Me inspira – Maria Assunção” 

 
Fonte: Petrobras (2013) 

 

Em 2014, a expressão chave das campanhas 

publicitárias era “A gente é mais Brasil”, com 

referências ao samba, a copa do mundo e a torcida. 

O sentimento de nacionalismo é explorado de 

maneira intensa. Além disso, são evidenciados os 

avanços do pré-sal, com a marca de 500 mil barris de 

petróleo por dia. A Fig. 6 representa a torcida da 

empresa e o slogan da campanha. 

 
Figura 6.  Campanha “A gente é mais Brasil” 

 
Fonte: Petrobras (2014) 

 

Em 2015, com o slogan “Grandes histórias que 

ficam sempre na memória” evidencia-se a 

preocupação da empresa em investir na cultura 

nacional, em especial no cinema brasileiro 

apresentando até algumas produções já realizadas 

em parceria. A frase de impacto da campanha é 

“Cultura, quanto mais a gente compartilha mais ela 

se multiplica”. Uma das produções mostradas na 

campanha é “Tainá - Uma aventura na Amazônia”, 

representado na Fig.7. 

 
Figura 7. Representação do filme “Tainá - Uma aventura 

na Amazônia” 

 
Fonte: Petrobras (2015) 

 

O ano de 2016 é liderado pelo lema 

“Combustível Petrobras move você”, influenciando 

os consumidores a utilizar os produtos e impulsionar 

a economia. Apoiando assim um produto nacional e 

tentando superar os problemas no mercado. Com a 

frase “O que faz a vida ser melhor é o combustível 

que você coloca nela”, a campanha destaca a 

qualidade dos produtos, bem como tenta aproximar 

do consumidor utilizando de sensações de liberdade. 

No início de 2017, é apresentado o lema “Força 

para seguir em frente”, cujo foco apresentado é a 

resposta e força dos brasileiros ante os desafios e 

incertezas da economia do país. Como mostrado na 

Fig. 8. 

 
Figura 8.  Campanha “Força para seguir em frente” 

 
Fonte: Petrobras (2017) 

 

Após uma pequena reação do mercado e da 

empresa no final do primeiro semestre, é lançada 

uma nova propaganda cujo lema é “Mudamos e 

estamos seguindo em frente”, onde são apresentadas 

as medidas tomadas pela empresa para otimizar seus 

resultados. Como por exemplo, criação de novos 

planos de gestão, mudanças nos processos e força de 

mercado. A empresa tenta passar uma ideia de 

superação e retomada de crescimento com a frase “A 

Petrobras mudou e está seguindo em frente”. Como 

apresentado na Fig. 9. 

 
Figura 9 – Campanha “Mudamos e estamos seguindo em 

frente” 

 
Fonte: Petrobras (2017) 

 

4.2 O valor da marca ao longo dos anos 

  

Além de ser definido através das associações da 

marca, o valor da marca pode ser medido de forma 

igual para várias empresas. Com isso existem 

rankings que mostram o valor da marca em 

detrimento de outras. 

A empresa de consultoria independente Brand 

Finance produz anualmente um ranking em que são 
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avaliadas as 500 melhores marcas do mundo, em 

função do valor da marca. Na Tab. 1 pode-se 

observar as posições da Petrobras nesse ranking, 

entre os anos de 2011 e 2017. 

 
Tabela 1. Posição da Petrobras no ranking das 500 

melhores marcas do mundo 

Ano Posição no Ranking 

2011 106º 

2012 173º 

2013 150º 

2014 230º 

2015 227º 

2016 274º 

2017 321º 
Fonte: Brand Finance (2017) 

 

Essa queda no valor da marca ao longo dos anos 

analisados pode ser relacionada com a situação do 

país em cada ano e também quanto aos escândalos 

que envolveram a marca, como por exemplo o 

suposto envolvimento do ex-presidente da empresa, 

Aldemir Bendine, na Operação Lava Jato.  

Segundo Costas (2015), a empresa é responsável 

por 2% dos investimentos no país, e também pelo 

fato de ser estatal, influencia diretamente na 

economia, podendo provocar mudanças 

significativas do Produto Interno Bruto (PIB). Isso 

também ressalta o foco das campanhas de marketing 

de cada ano e o apelo utilizado nas últimas 

campanhas publicitárias. 

Outro ranking que avalia o valor da marca é o 

das 25 marcas brasileiras mais valiosas da 

companhia Interbrand, que atua no ramo de 

consultoria global de marca. Esse ranking utiliza 

como quesitos de avaliação o lucro, o papel da marca 

e a força da marca. Na Tab. 2 estão as posições da 

Petrobras nesse ranking nos anos de 2011 a 2016. 

 
Tabela 2. Posição da Petrobras no ranking das 25 marcas 

brasileiras mais valiosas 

Ano Posição no Ranking 

2011 3º 

2012 4º 

2013 5º 

2014 7º 

2015 7º 

2016 8º 
Fonte: Interbrand (2017) 

 

Assim como no ranking anterior, citado na Tab. 

1, a Petrobras apresenta uma perda no valor da 

marca, representado pelo aumento na posição no 

ranking, podendo ser resultado de diversos fatores 

como baixa popularidade e escândalos relacionados 

a marca. A baixa popularidade também pode ser 

explicada pelo marketing negativo, causado pela 

colocação da empresa, segundo votação no segundo 

lugar da lista de escândalos de corrupção mundiais 

(G1, 2016). 

 

4.3 Modificações na política de preços 

 

No final de 2016, a empresa anunciou uma 

mudança em sua política de preço de diesel e 

gasolina. Essa mudança veio como estratégia para 

diminuir as disparidades com o mercado 

internacional, de modo a incluir custos de transporte 

e tarifas aplicadas a importação em sua receita. Além 

disso, é previsto uma margem de segurança para 

equiparar os riscos de operação da empresa 

(PETROBRAS, 2016). 

Essa mudança previa um reajuste mensal dos 

preços praticados, cujos valores deviam acompanhar 

as tendências do mercado internacional, podendo 

sofrer redução ou aumento. Essa decisão foi 

motivada pelo aumento do volume de importações 

ao longo do ano, que faz com que a empresa perca 

uma parcela de sua demanda, e também pela 

sazonalidade do mercado mundial de petróleo 

(PETROBRAS, 2016). 

Graças a lei brasileira que permite a liberdade de 

preço no mercado de combustíveis, essas variações 

podem refletir em um impacto direto ao consumidor 

ou não, dependendo dos repasses praticados pelas 

distribuidoras e postos de combustíveis 

(PETROBRAS, 2016). 

Como as modificações advindas pela nova 

política de preços de 2016 não surtiram o efeito 

desejado, ou seja, não conseguiram acompanhar as 

rápidas modificações das taxas de câmbio e cotações 

de petróleo e seus derivados, a empresa decidiu por 

mudar novamente sua política de preços para uma 

frequência diária. 

Outra determinação da empresa é que essas 

variações poderiam ser feitas diariamente pela área 

de marketing e comercialização. Desde que fosse 

respeitada uma média acumulada na faixa de 7% 

(para mais ou para menos), acatando 

prioritariamente o que fosse estabelecido pelo Grupo 

Executivo de Mercado e Preços (GEMP) 

(PETROBRAS, 2017). 

Segundo a Petrobras (2017), “a revisão da 

política aprovada permitirá maior aderência dos 

preços do mercado doméstico ao mercado 

internacional no curto prazo e possibilitará a 

companhia competir de maneira mais ágil e 

eficiente”. 

Esses fatores aqui apresentados podem se 

apresentar favoráveis a economia nacional, visto que 

um crescimento da empresa no mercado de 

importação pode alavancar o crescimento e 

reconhecimento do país no cenário mundial.  

Analisando por outro lado, essas modificações 

podem representar uma queda na demanda pelo 

produto no mercado interno, se esses preços forem 

repassados aos consumidores. Pois, representarão 

maior custo para o consumidor final, bem como 

maior comprometimento de sua renda.  

 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 1181



   

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com as análises realizadas pode-se 

observar que a Petrobras sofreu mudanças ao 

decorrer do período analisado (2011 a 2017) em 

relação aos lemas das campanhas publicitárias. Até 

2015 evidenciava valorização dos brasileiros, 

buscando um apelo de nacionalismo. Já a partir de 

2016 o foco das propagandas foi alterado mais para 

o quesito de força e superação da empresa, podendo 

ser explicado pelo envolvimento da Petrobras com 

grandes escândalos políticos de corrupção e também 

pela crise econômica que assola o país. 

As análises realizadas pelo Brand Finance 

trouxeram dados bem concretos da situação da 

Petrobras frente ao mercado internacional, decaindo 

consideravelmente desde 2014, passando da 150º 

posição em 2013 para 230º posição em 2014 e em 

2017 chegando até a posição de 321º, sendo assim 

uma grande diferença do que era em 2011 com a 

106º posição. Já no mercado nacional, que foi 

realizado o ranking das 25 marcas mais valiosas do 

Brasil, pela Interbrand, a empresa degringolou da 3º 

posição em 2011 para a 8º posição em 2016. Tudo 

isso também pode ser explicado pela situação de 

crise que o país vem enfrentando nos últimos anos. 

Com isso, é possível concluir que cada vez mais 

a Petrobras perde a competitividade, principalmente 

diante o mercado mundial, devido à falta de 

segurança que a companhia provocou nesses últimos 

anos, dificultando a ação de investidores e de 

clientes. 

E diante as alterações nos preços, ocorridos 

principalmente em 2016, a Petrobras busca se 

estabelecer melhor fora do país, entretanto o 

consumidor brasileiro é prejudicado com o aumento 

das taxas em meio à crise econômica. 
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Resumo: A presente pesquisa está inserida na área da Filologia e pretendeu observar e analisar a ortografia da 
Língua Portuguesa do final do século XIX em manuscritos de Jataí-Goiás. O objeto de estudo é o Livro de Notas 
2, dos anos de 1876 e 1877, que se encontra sob a guarda do Cartório do 1º Tabelionato de Notas da cidade de 
Jataí-Go. Os principais objetivos foram analisar as variações grafemáticas, investigando se há uma tendência à 
pluralização ou à uniformização da escrita. Inicialmente foi feita uma releitura da edição do documento, conser-
vando a escrita da época, em seguida, coletados todos os vocábulos que apresentassem algum tipo de variação. 
No caso desse trabalho, apresentaremos apenas as variações entre as consoantes “s”, “z”, “c” e “ç”, com um 
total de cento e setenta e nove (179) vocábulos. Feita a coleta, iniciou-se a análise para compreender porque tais 
variações aconteciam. Além do incentivo de outras pesquisas nessa mesma área, pretende-se contribuir com os 
estudos de Filologia e Ortografia da Língua Portuguesa. 
 
Palavras-chave: Filologia. Ortografia. Variações consonantais. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este resumo é parte de uma pesquisa de iniciação 
científica (PIBIC-CNPq), realizada de 2016 a 2017, 
na área da Filologia, com o título de “Configurações 
grafemáticas de um códice goiano setecentista: um 
percurso filológico-ortográfico”. Esta envolveu a 
identificação e análise das variações grafemáticas 
encontradas no Livro de Notas 2, da cidade de Jataí-
Goiás. 

A partir de Almeida (2010, p. 1), faz-se 
necessário conceituar o que é a Filologia, que 
segundo o autor, “No sentido mais amplo (lato sensu), 
a filologia se dedica ao estudo da língua em toda a sua 
plenitude – linguístico, literário, crítico textual, sócio-
histórico etc. – no tempo e no espaço, tendo como 
objeto o texto escrito, literário ou não-literário”. 
Portanto, a Filologia é uma área voltada para os 
estudos de documentos antigos, que em nossa 
pesquisa teve como foco observar e analisar a 
ortografia da Língua Portuguesa no final do século 
XIX. 

A ortografia da Língua Portuguesa ao longo dos 
séculos passou por várias modificações, o que acabou 
por levar muitos estudiosos a pensarem que houvesse 
um caos na ortografia, especialmente entre os séculos 
XVI e XVII. Mas, segundo afirma Cagliari (2015, p. 
22), não é bem assim, já que “É bem claro e possível 
estabelecer sistemas ortográficos coerentes para 
períodos de tempo”. Desse modo, pode-se afirmar 
que a ortografia possui determinados padrões para 
cada época. 

O objeto de estudo da pesquisa é o Livro de Notas 

                                                 
1 Aluna na modalidade de Iniciação Científica Voluntária – PIBIC 
2 Professora orientadora. 

2, redigido nos anos de 1876 e 1877, que se encontra 
sob a guarda do Cartório do 1º Tabelionato de Notas 
da cidade de Jataí, em Goiás. O documento contém 
escrituras, posses de terra, procurações, registro de 
dívidas e pagamentos. 

A pesquisa teve como principais objetivos 
analisar e explicar as variações grafemáticas 
encontradas no Livro de Notas 2, além de verificar, 
com base em Toledo Neto (1999), se há nelas uma 
tendência à uniformização ou à pluralidade na forma 
de escrita da época. 

Para que esses objetivos fossem concluídos, foi 
necessário realizar uma releitura da edição do Livro 
de Notas 2, em seguida, os vocábulos com alguma 
variação foram coletados e feitas as análises, com 
base em alguns autores, como por exemplo, Coutinho 
(1976) e Madureira Feijó (1891). 

Nesse trabalho, optamos por expor apenas a 
análise da variação entre as consoantes “s”, “z”, “c” e 
“ç”, que foram as que obtiveram maior número de 
vocábulos coletados. 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa é uma sequência do plano de trabalho 
anterior intitulado “Os negros escravos e outros bens 
no Livro de Notas 02 (Jataí-Goiás): um estudo léxico-
filólogico”, realizado pela aluna Amanda Almança de 
Carvalho. No referido estudo, observou-se que havia 
muitas variações na grafia dos vocábulos, tais como o 
uso alternado das consoantes “s”, “z”, “c” e “ç”, a 
alternância dos ditongos nasais finais “ão” e “am” e o 
emprego dos encontros consonantais como “pt”, “ct”, 
“gn” e “cç”. Com isso, surgiu o interesse em analisá-
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los e entender porque tais variações aconteciam. 
O documento que constituiu o corpus da análise 

já se encontrava transcrito, por isso, realizou-se uma 
releitura do mesmo, preservando a escrita legítima da 
época. Para se conservar esta escrita, foi feita a edição 
semidiplomática do documento, a partir de critérios 
específicos. Fachin (2009) apresenta os dezesseis 
critérios para uma leitura semidiplomática, que foram 
propostos durante o “II Seminário para a História do 
Português Brasileiro”, realizado em 1998, na cidade 
de Campos do Jordão. Seguem abaixo alguns desses 
critérios: 

 
1. A transcrição será 
conservadora. 2. As 
abreviaturas, alfabéticas ou 
não, serão desenvolvidas, 
marcando-se, em itálico, as 
letras omitidas nas 
abreviaturas […]. 3. Não 
será estabelecida fronteira 
de palavras que venham 
escritas juntas, nem se 
introduzirá hífen ou 
apóstrofo onde não houver. 
[…] 7. Eventuais erros do 
escriba ou do copista serão 
remetidos para nota de 
rodapé, onde se deixará 
registrada a lição por sua 
respectiva correção. […] 11. 
Intervenções do editor hão 
de ser raríssimas, 
permitindo-se apenas em 
caso de extrema 
necessidade, desde que 
elucidativas a ponto de não 
deixarem margem a dúvida. 
Quando ocorrerem, devem 
vir entre colchetes. 

 
Para que a análise dos vocábulos seja precisa e 

confiável, é de extrema importância que esses 
critérios sejam seguidos pelo editor dos documentos, 
e procurou fazer-se o mesmo com o nosso objeto de 
estudo. 

Após a releitura do Livro de Notas 2, foram 
coletados os vocábulos que apresentassem algum tipo 
de variação vocálica ou consonantal. Essas variações 
foram coletadas conforme apresentadas por Santos 
(2006, p. 128): 

 
Em relação à representação 
gráfica de segmentos e 
sequências vocálicas, 
levamos em consideração 
as variações dos grafemas a 
por e, e por i, i por e, o por 
u, u por o, u por i; dos 
ditongos nasais finais; das 
letras ditas ramistas (u e v, i 

e j, com valores vocálicos); 
das semivogais. Sobre as 
representações gráficas das 
consoantes e das 
sequências consonântais, 
observaremos as variações 
gráficas entre s,z / c,s e ç, z, 
as variações no uso do h, 
das consoantes geminadas, 
uso de consoantes duplas 
em palavras de origem 
latina, da formação de 
sílabas por metátese e 
hipértese. 
 

Para que os vocábulos fossem localizados de 
maneira mais rápida e eficiente, foi organizado um 
índice de frequência, que contém informações sobre 
as frequências dos vocábulos com variações, a 
quantidade de vezes que ocorreram e a localização de 
cada variante no documento. O índice foi feito 
semelhantemente ao que Santos (2006) organizou, 
sendo que os vocábulos foram registrados da seguinte 
forma: fasenda (41) (1v., 4v., 5r. ...), em que fasenda 
representa a forma variante, quarenta e um (41) é a 
quantidade de vezes que o vocábulo  apareceu no 
documento com esta forma gráficak, , e os números 
seguintes são a sua localização no documento, 
registrada através do número do fólio, acompanhado 
da indicação da sua face, a saber, recto (r.) ou verso 
(v.). 

Após todas essas etapas, foi feita a análise dos 
vocábulos, com base em dizeres de alguns ortógrafos 
e gramáticos da época referente ao documento. 
Começamos por Coutinho (1976, p. 71-72), que fez a 
classificação dos períodos da ortografia da Língua 
Portuguesa, os quais são: período fonético, período 
pseudoetimológico e período simplificado. O período 
fonético, segundo o autor, se estende até o século XVI, 
e foi caracterizado pela escrita da forma como era 
ouvida, para facilitar a leitura. Por tal motivo, uma 
mesma palavra podia aparecer grafada de diferentes 
maneiras. 

O período pseudoetimológico teve início no 
século XVI e se estendeu até o ano de 1904. Foi um 
período marcado pela grande influência do latim e do 
grego. A preocupação era se escrever de acordo com 
a etimologia das palavras, conforme a sua origem. De 
acordo com Coutinho (1976, p. 76), havia nessa época 
dificuldades na escrita, pois os copistas deveriam 
conhecer a origem das palavras para escrevê-las 
corretamente, e muitas vezes isso não acontecia, 
porque nem sempre o copista possuía o conhecimento 
necessário sobre as palavras. Do ano de 1904 até o 
momento, temos o período simplificado, em que 
alguns acordos ortográficos foram feitos, para se 
atingir uma ortografia uniforme para todos os falantes 
do Português. 

Além da classificação feita por Coutinho, foi de 
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grande ajuda para a análise a obra de Madureira Feijó 
(1861), na qual o autor explica sobre os usos de cada 
vogal e consoante do alfabeto. Outra obra que fez-se 
necessária é a de Gonçalves Viana (1912), que foi 
publicada alguns anos após o Livro de Notas 2 ser 
redigido, por isso serão feitas observações sobre as 
modificações ocorridas na ortografia da época do 
registro do documento à publicação da obra deste 
autor. 

Teyssier (1997) também foi de grande ajuda. Em 
sua obra, o autor discorre sobre o uso das consoantes 
“s”, “z”, “c” e “ç”. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A variação consonantal entre os grafemas “s”, “z”, 
“c” e “ç” obteve o maior número de vocábulos 
encontrados no corpus, com um total de cento e 
setenta e nove (179). De acordo com Teyssier (1997, 
p. 33), no galego-português havia quatro fonemas 
para “s” e “z”, sendo eles um par de africadas /ts/ e 
/dz/ e um par simples /s/ e /z/, que se distinguiam. 
Durante o século XVI, apesar dos fonemas /ts/ e /dz/ 
perderem o seu elemento oclusivo, continuava 
havendo oposição entre os pares, já que o ponto de 
articulação não era o mesmo. 

Segundo o autor, durante algum tempo esses 
grafemas não se confundiam, “encontram-se somente 
ç ou c em paço, moça, parecer; só z em cozer, rezão, 
vezes, vazio; somente -ss- em passo, disse, nosso, 
passar; somente -s- em coser, quiseste, casar, rosa.” 
(TEYSSIER, 1997, p. 60, grifos do autor). Mas as 
confusões começam a aparecer por volta de 1550 
entre cada um dos grafemas: “encontra-se ç em vez 
de -ss-, -ss- em vez de ç, z em vez de -s- e -s- em vez 
de -z-.” (TEYSSIER, 1997, p. 61). 

Com isso, no final do século XVI, esses quatro 
fonemas foram reduzidos a dois, ficando apenas as 
pré-dorsodentais /s/ (surda) e /z/ (sonora). Mesmo 
com a redução dos fonemas, havia confusão com 
relação à grafia das palavras, como paço e passo, 
cozer e coser, conforme aponta Teyssier (1997, p. 61). 

Em alguns vocábulos coletados no corpus, 
podemos observar a confusão entre esses grafemas, 
como no caso do uso do “s” em vez de “z”: juiso (47), 
fasenda (41), pas (36), fasendo (24), faser (21), 
fisesse (16), fasem (12), fis (8), gosar (6) e desembro 
(6). Com relação ao grafema “z”, Feijó (1861, p. 104) 
afirma que é uma regra difícil, devido ao fato de 
existirem diversas palavras que se escrevem com “s”, 
mas a pronúncia é com “z”: 

 
Esta regra he mais 
difficultosa, por serem 
muitas as palavras, que 
entre duas vogaes se 
escrevem com hum só S, e 
sepronuncia como Z. As 
regras geraes são, que 

escreveremos com Z todas 
as linguagens dos verbos 
Fazer, Dizer, Prazer, Trazer, 
nos tempos em que Z fere a 
vogal seguinte. […] O 
mesmo he nos mais verbos 
que ficão acima, mas só nos 
mesmos tempos: porque 
naquelles, em que se muda 
de pronunciação, tambem 
se muda de letra, como no 
preterito ex Disse, tu 
Disseste, &c. Outros não 
mudam, como eu Fiz, tu 
Fizeste, elle Fez, nós 
Fizemos, &c. 
 

A partir da fala do autor, percebe-se que os 
vocábulos acima já deveriam estar grafados com “z”. 
Como Feijó (1861, p. 105-106) traz em sua obra uma 
lista de algumas palavras que devem ser grafadas com 
“s” e “z”, é possível perceber que vários dos 
vocábulos encontrados estão grafados de maneira 
inadequada à ortografia da época, como é o caso dos 
vocábulos citados acima e também de prezente (15), 
Jezus (11) e valioza (2). 

É provável que a alternância entre essas 
consoantes, nesse caso, ocorria por alguns motivos, 
dentre eles, a influência da oralidade, a analogia com 
outras formas aceitas pela ortografia e porque nem 
todos os copistas possuíam um vasto conhecimento 
acerca da língua e da etimologia das palavras. Ocorria 
também de estes não terem acesso às gramáticas e aos 
dicionários, o que fazia com que recorressem aos 
escritos de outros copistas. 

Dois vocábulos encontrados no corpus estavam 
grafados de maneira adequada à época, mez (5) e 
thezouraria (3), que se encontram da mesma maneira 
na obra de Feijó (1861). Variações na grafia de nomes 
também foram encontradas em grande quantidade, 
como no caso de Souza (89)/Sousa (26) e Jose 
(64)/Joze (64). No entanto, os nomes próprios não 
necessariamente precisam obedecer às regras 
ortográficas da língua, podendo ser grafados da 
maneira como cada um desejar. 

Ocorrem, ainda, no corpus, variações entre “c” e 
“s”, como podemos observar nos seguintes vocábulos: 
secenta (11), Fonceca (3), cituadas (1), passifico (4) 
e oitosentos (4). Essas variações acontecem, 
conforme afirma Feijó (1861, p. 46), porque diante “e” 
e “i” as pronúncias de “c” e “s” ficam bastante 
parecidas, causando confusão. O autor sugere, então, 
que a alternativa é observar como as palavras latinas 
são escritas. 

No corpus também foi possível observar 
variações entre os grafemas “c” e “ç”, e “s” e “ç”, que 
ocorreram nos seguintes vocábulos: presenca (5), 
justica (5), lancamento (6), pareçer (8), 
compareçeram (8), nasçimento (3), presso (7) e fasso 
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(3). Com relação à troca de “ç” por “c”, talvez o 
escriba tenha se esquecido de grafar a cedilha nos 
vocábulos, na pressa de se fazer o registro. Já os 
vocábulos que estão grafados com o “ç” no lugar de 
“c”, é provável que o escriba tenha se confundido 
com a regra ortográfica de que antes de “e” e “i” não 
se usa cedilha. Os vocábulos que se encontram 
grafadas com “ss” em vez de “ç” provavelmente 
ocorreram para demonstrar que não se trata do 
grafema “s” com som de “z”. 

Percebe-se que as confusões entre os grafemas 
“s”, “z”, “c” e “ç” são de longa data, mas ainda nos 
dias atuais constantemente surgem dúvidas sobre as 
palavras que são grafadas com essas consoantes, 
principalmente pelo de fato do som que possuem no 
interior das palavras, já que um mesmo som pode ser 
grafado por diferentes grafemas. 

4. CONCLUSÕES 
Como dito anteriormente, o Livro de Notas 2 foi 

escrito nos anos de 1876 e 1877, fazendo dele um 
documento redigido durante o período 
pseudoetimológico da ortografia da Língua 
Portuguesa. É importante ressaltar que, apesar de ser 
um período em que se buscou escrever as palavras de 
acordo com a sua origem, não era bem isso o que 
ocorria, já que para escrever adequadamente àquela 
época era preciso ter acesso e conhecimento sobre a 
origem das palavras, e nem todos o tinham. Sendo 
assim, várias vezes acabava se escrevendo por 
imitação e analogia com outras palavras existentes na 
língua.  

As variações entre “s”, “z”, “c” e “ç” mostram 
estar de acordo com o período citado, mas também é 
possível notar semelhanças com o período fonético, 
principalmente pelo fato de essas variações muitas 
vezes acontecerem devido à oralidade, ou seja, ao 
modo como as palavras são faladas. Podemos 
observar isso através dos vocábulos prezente, Jezus e 
valioza, todas grafadas com “z”, provavelmente por 
influência da oralidade.  Como não havia um acordo 
ortográfico na época em que o objeto de estudo foi 
redigido, é possível que o escriba possa ter se 
influenciado pela oralidade ou mesmo por práticas de 
escrita comuns à época para grafar tais vocábulos 
dessa maneira.  

Essas mesmas confusões ocorrem ainda hoje com 
alunos que se encontram na fase de aquisição e 
desenvolvimento da escrita, gerando dificuldades ao 
seu aprendizado. Por isso, a partir de um 
entendimento maior destas variações e do porquê elas 
acontecem, é possível orientar melhor os alunos no 
caminho do desenvolvimento da escrita.  
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Resumo: O estudo que se segue utilizou métodos da Engenharia Econômica para avaliar a viabilidade 

econômica da aquisição de uma máquina de lavar louças. A redução dos custos e aumento da eficiência é um 

imperativo estratégico, essencial para a continuidade dos negócios. Nesse contexto, o objetivo geral do artigo 

é realizar uma análise da viabilidade econômica de aquisição de uma máquina de lavar louças visando 

redução dos custos, usando os indicadores de viabilidade selecionados. Para tanto foram discriminados e 

comparados os custos anuais de se ter um trabalhador para executar a atividade e o de se ter a máquina 

realizando a mesma tarefa. A análise foi feita partindo de um fluxo de caixa incremental, sob o qual foi 

calculada a Taxa Interna de Retorno (TIR), o Valor Presente Líquido (VPL) e o período de payback da 

máquina. Concluiu-se a partir dos valores encontrados que pode ser muito vantajoso para empresa adquirir 

tal equipamento, devido à economia de, aproximadamente, 800% de água e a redução com encargos 

empregatícios, além do payback de apenas sete meses, o que torna o projeto mais atraente. 

 

Palavras-chave: viabilidade, economia, água, custos, aquisição. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Em prol de uma boa alimentação, as pessoas 

consideram elementos como limpeza, organização, 

higiene do local e dos funcionários ao escolher um 

estabelecimento para fazerem suas refeições. Neste 

contexto, utilizar uma máquina de lavar louças em 

um restaurante pode ser um investimento 

interessante no âmbito de economia de tempo e 

recursos. 

Com a implementação do equipamento, a 

empresa busca redução de custos, principalmente 

aqueles relacionados a encargos, salários e água. 

Diante disso, quando os gestores de uma 

organização pensam em investir em equipamentos, 

ampliar o estabelecimento ou, até mesmo reduzir os 

custos (WERNKE, 2000), é necessário elaborar 

uma análise de investimento, para não cometer 

erros que possam comprometer o sucesso da 

mesma. 

É impossível afastar todos os riscos acerca de 

se investir em um negócio. Desta forma, a análise 

de investimentos procura, através de conhecimentos 

avançados, operando com matemática financeira, 

estatística e informática, uma solução eficiente para 

uma decisão equilibrada (MOTTA; CALÔBA, 

2002). 

Como o ambiente de negócios está cada vez 

mais competitivo, os empreendedores que ainda 

investem a partir de suas experiências podem não 

alcançar o resultado esperado. Por meio de 

previsões futuras e perspectivas, um estudo deste 

gênero poderá contribuir de maneira a garantir 

qualidade nas tomadas de decisões dos investidores, 

ponderando as incertezas do mercado. 

O objetivo geral do artigo é realizar uma 

análise da viabilidade econômica de aquisição de 

uma máquina de lavar louças visando redução dos 

custos, usando os indicadores de viabilidade 

selecionados. 

 

2. ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 

Conforme uma empresa cresce surge à 

necessidade de otimização de seus serviços. Dessa 

forma, a substituição da mão de obra humana por 

máquinas é um investimento a ser considerado. 

Para Gitman (2010), investir a longo prazo pode 

comprometer a empresa. Dessa forma, é 

imprescindível analisar o fluxo de caixa e adotar 

técnicas apropriadas para a tomada de decisão.  

Segundo Motta e Calôba (2012), antes de 

realizar um investimento é necessário prever as 

consequências do mesmo reduzidas a termos 

monetários e considerando o valor do dinheiro no 

tempo. Para tanto, determinados indicadores devem 

ser utilizados para avaliar se o investimento é 

economicamente viável para e empresa. 

Nesse contexto, de acordo com Gitman (2010), 

duas das técnicas sofisticadas mais utilizadas de 
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orçamento de capital é a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) e o Valor Presente Líquido (VPL). A 

primeira consiste em um índice relativo que 

mensura a rentabilidade do investimento e a outra 

quantifica a riqueza gerada por um ativo a valores 

atuais (MACEDO; LUNGA E ALMEIDA, 2007). 

Para avaliar a viabilidade do investimento a 

partir dos métodos supracitados, deve-se considerar 

que se o valor do VPL obtido for maior que zero, o 

investimento é economicamente aceitável. Quanto a 

TIR, deve ser maior que o custo de capital para 

aceitar o projeto, considerando que o custo de 

capital é a taxa de retorno que a empresa necessita 

obter nos seus investimentos para assim, manter o 

valor de mercado de sua ação (GITMAN, 2012). 

Ao investir, outro fator a se considerar é o 

período que a empresa leva para recuperar o 

investimento inicial. Esse período é denominado 

período de payback. Ao usar essa técnica como 

ferramenta de decisão, deve-se aceitar o projeto que 

possuir período de payback menor que o período 

máximo aceitável, caso contrário, o projeto deve ser 

rejeitado (GITMAN, 2010). 

 

2.1. Caracterização da empresa 

A empresa estudada neste artigo é um 

restaurante que oferece caldos, petiscos, churrascos 

e está situada na cidade de Catalão, Goiás. O 

estabelecimento possui sete funcionários que 

trabalham cerca de 48 horas semanais, sendo três 

responsáveis pela fabricação dos alimentos, três 

servindo as mesas e um supervisionando os demais. 

 

2.2. Caracterização do equipamento 

O equipamento é uma lavadora de louça 

industrial, que pode ser observada na Fig. 1, com 

capacidade para lavar cerca de 700 pratos por hora, 

com baixo consumo de água, detergente e secante. 

 

Figura 1 – Lavadora de Louças 

 
Fonte: Netter Industrial Comercial Ltda, (2017). 

 

As temperaturas de lavagem e enxágue são de 

55ºC e 90ºC, respectivamente. Proporcionando a 

esterilização das louças e a secagem rápida das 

mesmas no ambiente, devido à alta temperatura que 

elas saem da máquina. As características técnicas 

do equipamento estão dispostas na Tab. 1. 

 

Tabela 1 – Especificações técnicas. 

Capacidade mecânica 60 ciclos por hora 

Tempo de ciclo 60 segundos 

Consumo de água 2,9 litros por ciclo 

Consumo elétrico 8,9 kWh 

Aquecimento lavagem  55° -65°C 

Aquecimento enxague  80° - 90° 

Dimensões (LxPxH) 

(mm) 
500 x 530 x 750 

Peso 65 Kg 

Fonte: Adaptado de Netter Industrial Comercial 

Ltda, (2017). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa 

exploratória, bibliográfica e um Estudo de Caso. 

Segundo Gil (2008) as pesquisas exploratórias 

envolvem levantamento bibliográfico e estudos de 

caso. Este tipo de pesquisa é desenvolvida com o 

objetivo de proporcionar uma visão geral acerca de 

determinado fato. 

De acordo com Vergara (2004) a pesquisa 

bibliográfica é o estudo baseado em materiais 

disponíveis ao público em geral, como livros, 

revistas, jornais e redes eletrônicas. Já o estudo de 

caso é circunscrito a poucos entes sendo estes, 

empresas, órgãos públicos ou uma comunidade e 

tem caráter de profundidade e detalhamento, 

podendo ou não ser realizada em campo. 

A obtenção de dados foi feita a partir do livro 

caixa da empresa, dele foram retiradas as 

informações dos valores gastos com consumo de 

água e energia elétrica; os gastos com sabão e os 

custos empregatícios. Os proprietários foram 

questionados ainda sobre o volume de utensílios 

lavados diariamente. A partir desses dados foi feita 

uma comparação do mesmo período, por um lado 

com a aquisição da máquina e por outro sem a 

aquisição da mesma. 

O julgamento financeiro consistiu em analisar o 

resultado da compra e avaliar se houveram 

benefícios financeiros, economia de insumos e mão 

de obra e ainda descobrir em quanto tempo o 

investimento irá se pagar, através do payback, e 

também a partir de qual momento a utilização do 

maquinário gerará lucro comparado com a 

utilização de mão de obra.  

Foram utilizadas as teorias de metodologias 

econômicas tais como: Taxa Interna de Retorno 

(TIR) que foi posteriormente comparada com a 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA), payback 

(tempo de retorno do investimento), Fluxo de Caixa 

e Valor Presente Líquido (VPL). As equações 
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utilizadas nos cálculos estão descritas a seguir. 

Utilizou-se ainda o software Excel no auxílio da 

tabulação dos dados obtidos. 

Segundo Macedo, Lunga e Almeida (2007), a 

TIR consiste em um índice relativo que mensura a 

rentabilidade do investimento e é dada pela relação 

apresentada na Eq. (1): 

 

𝑉𝑃𝐿 = 0 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

+ ∑
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=1

 
(1) 

 

Onde: 

VPL é o Valor presente líquido; N é a 

quantidade de períodos analisados no fluxo de 

caixa; t é o período do fluxo de caixa e TIR é a taxa 

interna de retorno. 

A TIR, por definição, é a taxa que zera o VPL, 

portanto, igualando o VPL a zero e isolando a taxa, 

obtém-se a TIR.  

Já Valor Presente Líquido (VPL), por sua vez, 

tem a função de quantificar a riqueza gerada por um 

ativo a valores atuais (MACEDO; LUNGA E 

ALMEIDA, 2007). O VPL é demonstrado pela Eq. 

(2). 

 

𝑉𝑃𝐿 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

+ ∑
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎

(1 + 𝑇𝑀𝐴)𝑡

𝑁

𝑡=1

 
(2) 

 

Onde: 

TMA é a taxa mínima de atratividade, que 

neste artigo, foi convencionada como sendo a 

SELIC do período. 

A Equação (3) mostra a depreciação total por 

ano: 

 

𝐷𝑃 =
𝑉𝑖 − 𝑉𝑓

𝑛
 (3) 

 

Onde: 

DP é a depreciação total por ano; Vi é o valor 

de aquisição da máquina; Vf é o valor de venda 

possível após o fim da vida útil e n é o período de 

duração da máquina, ou seja, sua vida útil. 

Payback é o período que a empresa leva para 

recuperar o investimento inicial. Menores períodos 

de payback tornam o projeto mais atrativo 

(GITMAN, 2010). A Equação (4) representa o 

cálculo desse indicador. 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑡
  (4) 

 

Onde: 

t: período em que o fluxo acumulado se torna 

positivo. 

Para o cálculo da TIR, do VPL e do payback, 

inicialmente deve-se elaborar um fluxo de caixa. 

No presente cenário, a análise é feita em cima da 

possível redução de custos entre ter um funcionário 

para lavar louças ou uma máquina que realiza essa 

função. Por isso, o fluxo de caixa construído 

compara as saídas de caixa provenientes dos custos 

do homem e do equipamento.  

Para comparar um projeto em detrimento do 

outro, utiliza-se o Fluxo de Caixa Incremental que 

consiste em subtrair o maior fluxo de caixa pelo 

menor e, em cima dos valores obtidos, calcular os 

indicadores propostos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para substituir a mão de obra humana por uma 

máquina de lavar louças, é necessário que se faça 

um investimento inicial de R$ 14.000,00, referente 

à compra da máquina. Para analisar se essa troca é 

viável, foram discriminados os custos das duas 

operações.  

Os custos incorridos na lavagem das louças 

englobam água, detergente e energia quando 

realizada pela máquina. Além do que, considerou-

se a manutenção e a depreciação da mesma. O valor 

da manutenção anual é equivalente a 5% do valor 

de compra da lavadora. A depreciação, por sua vez, 

foi calculada com base na Eq. (3). 

De acordo com os fabricantes, a vida útil da 

máquina é de uma década, por esse motivo a 

análise foi feita baseado em um período de dez 

anos. Após esse período, o valor de venda da 

máquina é de R$ 4.000,00. Portanto, a depreciação 

anual é de R$ 1.000,00. As despesas anuais com a 

máquina foram dispostas na Tab. 2. 

 

Tabela 2 – Despesas máquina anual 

Despesas Descrição Valor (R$) 

Energia 0,06949/kWh 5.937,67 

Água R$6,60/m³ 1.102,46 

Detergente - 3.600,00 

Manutenção - 700,00 

Depreciação - 1.000,00 

TOTAL 
 

R$ 12.340,13 

Fonte: autor, (2017). 

 

Os custos operacionais de usar um funcionário 

para lavagem de louças compreendem água e 

detergente, assim como encargos empregatícios. 

Esses valores foram detalhados na Tab. 3. 
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Tabela 3 – Custos anuais 

Encargos Empregatícios 

Despesa Descrição (R$) 
Valor total 

(R$) 

Salário 

Anual 
12 x 1.100,00 13.200,00 

13º 1.100,00 1.100,00 

Férias 33% x 1.100,00 363,00 

FGTS 
12 x 8% x 

1.100,00 
1.056,00 

INSS 
12 x 8% x 

1.100,00 
1.056,00 

Transporte 
12 x 6% x 

1.100,00 
1.980,00 

Vale 

Refeição 

12 x 23% x 

1.100,00 
3.067,20 

Custos Operacionais 

Água Tarifa 6,60/m³ 8.895,74 

Detergente - 6.000,00 

TOTAL 
 

36.717,94 

Fonte: autor, (2017). 

 

Com os dados das Tabelas 2 e 3, juntamente 

com o valor do investimento realizado na compra 

da máquina elaborou-se um fluxo de caixa, como 

mostra a Tab. 4. 

 

Tabela 4 – Fluxo de Caixa 

Ano Máquina (R$) Homem (R$) 

0 -14.000,00 
 

1 -12.340,13 -36.717,94 

2 -12.340,13 -36.717,94 

3 -12.340,13 -36.717,94 

4 -12.340,13 -36.717,94 

5 -12.340,13 -36.717,94 

6 -12.340,13 -36.717,94 

7 -12.340,13 -36.717,94 

8 -12.340,13 -36.717,94 

9 -12.340,13 -36.717,94 

10 -12.340,13 -36.717,94 

TOTAL -R$ 137.401,30 -R$ 367.179,40 

Fonte: autor, (2017). 

 

A partir do fluxo de caixa demonstrado na 

Tabela 4, foi construído um fluxo de caixa 

incremental e o fluxo acumulado, que é o somatório 

dos valores acumulados por período. O fluxo 

incremental é o resultado da subtração do fluxo de 

caixa do homem pelo fluxo de caixa da máquina. 

Desta forma, o resultado obtido foi um valor 

positivo que significa a economia anual de 

substituir a mão de obra humana por uma máquina, 

apresentado na Tab. 5. 

 

Tabela 5 – Fluxo incremental e acumulado 

Anos 

Fluxo 

incremental 

(R$) 

Fluxo 

acumulado 

(R$) 

0 -14.000,00 -14.000,00 

1 24.377,81 10.377,81 

2 24.377,81 34.755,62 

3 24.377,81 59.133,43 

4 24.377,81 83.511,24 

5 24.377,81 107.889,05 

6 24.377,81 132.266,86 

7 24.377,81 156.644,67 

8 24.377,81 181.022,48 

9 24.377,81 205.400,29 

10 24.377,81 229.778,10 

TOTAL R$ 229.778,10 

VPL R$ 113.157,48 

TIR 174% 

Fonte: autor, (2017). 

 

A partir dos valores obtidos no fluxo de caixa 

incremental, foram calculados, com auxílio das 

ferramentas do Excel, a TIR e o VPL. Os valores 

encontrados para os dois indicadores foram muito 

expressivos devido a notável economia obtida na 

substituição da mão de obra humana. Tal diferença 

pode ser explicada pela redução dos gastos com 

água, o que significa uma economia de R$ 7.793,28 

ao ano e a redução dos encargos empregatícios com 

um funcionário, sendo este o fator mais relevante 

que implica uma economia R$ 21.822,20 ao ano. 

O Valor Presente Líquido (VPL) encontrado foi 

de R$ 113.157,48. Em relação a esse indicador, o 

investimento é viável e gera um retorno expressivo 

para a empresa, visto que a condição de aceitação 

de um projeto em relação ao seu VPL é que este 

seja maior que zero. 

É desejável que a TIR seja maior que a Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA) do projeto para que 
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o investimento seja interessante. O valor 

encontrado para a TIR foi de 174%, que é muito 

maior que a taxa SELIC, usada como TMA neste 

trabalho. 

Devido à economia obtida pela utilização da 

máquina, o payback é de, aproximadamente, sete 

meses após a sua aquisição, tornando o projeto 

atraente em função do curto prazo em que a 

máquina se paga. 

Ao analisar os indicadores em conjunto, pode-

se inferir que, no contexto apresentado, a 

substituição da mão de obra humana pela máquina 

é interessante para empresa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo proposto neste trabalho é analisar a 

viabilidade financeira da substituição de um 

funcionário por uma máquina de lavar louças em 

um restaurante. Por meio das ferramentas 

econômicas utilizadas, concluiu-se que a máquina 

de lavar louças é viável no âmbito econômico e 

sustentável. 

Em termos econômicos, a viabilidade se 

apresenta na redução dos custos, sendo a 

diminuição dos custos com água e encargos 

empregatícios, os pontos mais significativos para a 

economia. O resultado satisfatório dos três 

indicadores justifica essa viabilidade. 

Além dos benefícios financeiros, a implantação 

da máquina é vantajosa no âmbito da 

sustentabilidade, pois usá-la proporciona uma 

redução de cerca 805% de litros de água, além da 

redução da quantidade de detergente utilizado. 

No momento da elaboração deste trabalho, 

março de 2017, a conjuntura econômica do país 

demonstra a possibilidade de queda da taxa SELIC, 

que foi utilizada deste trabalho. Desta forma, 

quanto menor a taxa, melhor o resultado dos 

indicadores e, portanto, o projeto será ainda mais 

aceitável. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo discutir sobre a violência contra mulher apresentando uma 

conceituação teórica sobre o tema, bem como sua relação com o púbico feminino da terceira idade. O trabalho 

se propõe a investigar a visão das mulheres idosas sobre si mesmas, sua relevância social e autovalorização, o 

papel da mulher na sociedade atual bem como suas próprias vivências e dificuldades ao longo da vida por meio 

de um questionário aplicado em um Centro de Convivência da Terceira Idade na cidade de Catalão-GO. O 

questionário constitui-se de seis questões fechadas aplicado em 44 mulheres idosas com idade acima dos 45 

anos. Os resultados mostraram que 54% das idosas já sentiram ou viveram algum tipo de violência, 45% 

disseram que já se sentiram desvalorizadas por serem mulheres idosas e 55% não, 59% responderam que 

acham que as mulheres não tem o mesmo espaço social que os homens e 80% disseram que o papel da mulher 

não é o de somente ser dona de casa e não ter crescimento profissional. Também observa-se que 56 % das 

idosas tiveram oportunidades para crescimento profissional e educacional enquanto 40 % se dedicaram só à 

família, e por fim, 86% afirmaram que as leis e mudanças ao longo do tempo foram relevantes e tem feito a 

diferença para as mulheres. A partir do levantamento de dados, foi realizada uma roda de conversa a fim de 

que sejam esclarecidos os direitos das mulheres, gerando uma consciência crítica e informativa. 
 

Palavras-chave: Gênero. Terceira Idade. Mulher. Violência. Empoderamento.  

__________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A violência contra mulher é um aspecto que 

tange a nossa sociedade e que promove um espaço 

amplo de discussão. A supervalorização do homem 

coloca a mulher em um espaço inferior e a 

caracteriza como sexo frágil diminuindo suas 

potencialidades e possibilidades. 

De acordo com Saffioti (2004, p. 17 apud 

Pimenta, 2015, p. 23 ) violência é a ruptura de 

qualquer forma de integridade da vítima, seja ela 

física, psíquica, sexual ou moral. Para Rovinski e 

Cruz (2009) nenhum país ou comunidade está a 

salvo da violência, seja ela qual for e contra quem 

for, e por mais que ela permeie a história como um 

todo, na atualidade, seu crescimento acelerado 

coloca-a como uma das principais causas de morte 

em todo o mundo. 

Rovinski e Cruz (2009) destacam que no 

Brasil a violência é apontada com uma das 

principais causas de morbi-mortabilidade desde a 

década de 1970, deixando de ser considerada uma 

questão apenas social ou jurídica, passando também 

a ser uma preocupação por parte da saúde pública. 

Os mesmos autores apontam que a violência contra a 

mulher é um problema social e de saúde pública, que 

não se detêm a classe social, raça/etnia, religião, 

idade e grau de escolaridade. Assim, 

compreendemos que a violência contra a mulher 

pode se fazer presente nos mais diversos contextos 

sociais e por meio de diferentes formas. 

A partir da década de 1980 começam a 

surgir as primeiras obras literárias sobre violência 

contra as mulheres, e segundo Santos e Izumino 

(2008) elas são fruto das mudanças sociais e 

políticas no país, destacando-se o desenvolvimento 

do movimento de mulheres e o processo de 

redemocratização. Para Santos e Izumino (2008) 

nessa época, um dos principais objetivos do 

movimento é dar visibilidade à violência contra as 

mulheres e combatê-la mediante intervenções 

sociais, psicológicas e jurídicas. 

Uma das grandes conquistas foram as 

delegacias da mulher, que permanecem até os dias 

de hoje com o combate à violência contra as 

mulheres e à impunidade. Contudo, Rovinski e Cruz 

(2009) salientam que existem apenas 340 delegacias 

em todo o território nacional, significando 10% dos 

municípios brasileiros. 

Ainda nos anos 80, é implantado o 

Programa de Assistência Integrada à Saúde da 

Mulher (PAISM) incorporando a violência 

doméstica e sexual como parte das necessidades a 

serem cumpridas ( Rovinski e Cruz, 2009, p. 109). 

Mesmo sendo uma conquista relevante, Schraiber e 

D'Oliveira (2000 apud Rovinski e Cruz, 2009, 

p.109) dizem que as iniciativas não significaram 

grandes mudanças na época pois somente na década 

de 90 foram tomadas mais efetivas medidas com a 

criação de serviços de atenção à violência sexual 

para a prevenção e profilaxia de doenças 
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sexualmente transmissíveis, de gravidez indesejada e 

realização do aborto legal quando necessário. 

Finalmente, em 1993 a ONU reconhece a 

violência contra a mulher como um obstáculo ao 

desenvolvimento, à paz e aos ideais de igualdade 

entre os seres humanos. Também se considera a 

violência contra a mulher como uma violação aos 

direitos humanos, e estabelece-se a condenação de 

qualquer tipo de agressão às mulheres (Rovinski e 

Cruz, 2009, p.109). 

No dia 7 de agosto de 2006 foi aprovada e 

sancionada pelo Congresso Nacional, a Lei Nº 

11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. 

Conforme Pimenta ( 2015, p.44. ) essa lei criou 

mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra mulher, bem como prevenir, punir e 

erradicar tal violência. Até então, o Brasil não 

possuía de nenhuma legislação específica a respeito 

da violência contra a mulher. 

A partir de então, inicia-se um processo de 

desocultação e denúncias por parte de mulheres 

violentadas. Almeida e Paulino (2012) destacam que 

a violência doméstica constituiu-se no ano de 2010 

como terceiro crime mais participado às forças de 

segurança e o primeiro na categoria de crime contra 

as pessoas. 

A Lei 11.340/2006 trata da violência 

domestica em suas mais variadas formas. Nesse 

sentido, Rovinski e Cruz (2009) destacam a 

violência física e psicológica: “Dentre outras 

conquistas, a lei no seu art. 7º tipifica os casos de 

violência doméstica conceituando violência física 

como toda e qualquer conduta que ofenda a 

integridade ou a saúde corporal; a violência 

psicológica como qualquer conduta que cause dano 

emocional e diminuição da autoestima, que 

prejudique ou possa perturbar o pleno 

desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar 

suas ações, comportamentos, crenças e decisões 

mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 

manipulação, isolamento, vigilância constante, 

perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

ridicularização, exploração e limitação do direito de 

ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à 

saúde psicológica e à autodeterminação.” (Rovinski 

e Cruz, 2009, p. 112.) 

Os tipos de violência também se estendem 

para a violência sexual, patrimonial e moral. 

Pimenta ( 2015, p. 30 e 31 ) as caracteriza da 

seguinte forma: “Violência sexual, entendida como 

qualquer conduta que a constranja a presenciar, a 

manter ou a participar de relação sexual não 

desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou 

uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 

impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 

que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 

á prostituição, mediante coação, chantagem, suborno 

ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício 

de seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência 

patrimonial, entendida como qualquer conduta que 

configure retenção, subtração, destruição parcial ou 

total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 

documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 

recursos econômicos, incluindo os destinados a 

satisfazer suas necessidades. A violência moral, 

entendida como qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria.” ( Pimenta, 2015, p. 

30 e 31. ) 

Rovinski e Cruz (2009) relatam que: “Um 

Relatório de Pesquisa do Senado Federal de 2005, 

intitulado „Violência Doméstica Contra a Mulher‟, 

apresentou os resultados de uma pesquisa realizada 

com 815 mulheres a partir dos 16 anos, residentes 

em 27 capitais brasileiras. Das entrevistadas, 17% 

declararam já ter sofrido algum tipo de violência 

doméstica e desse total, mais da metade (55%) 

afirmaram ter sofrido violência psicológica (24%, 

violência moral (14%) e violência sexual (7%).” 

(Rovinski e Cruz, 2009, p.110.) 

Ao evidenciarem-se os tipos de violência, e 

estabelecerem-se os mecanismos para defesa, 

prevenção e punição contra todas elas, é necessário 

que a mulher vítima da violência decida por tomar 

uma atitude, se sinta realmente agredida e disposta a 

buscar os meios competentes a fim de que a 

violência venha a ser extinta (Rovinski e Cruz, 2009, 

p. 114. ). Ainda assim, a vergonha ou o medo da 

vítima continuam a serem fatores que impedem a 

denúncia. (Almeida e Paulino, 2012, p. 168.) 

No que tange o universo do idoso, Lima e 

Bueno (2009) afirmam que o aumento da população 

idosa no Brasil se dá de forma progressiva e rápida, 

e, mesmo no contexto da terceira idade o conceito de 

gênero se faz presente, visto que as mulheres vivem 

mais que os homens. As autoras apontam que em 

2000, para cada 100 mulheres havia 81 homens 

idosos, em 2050 essa relação será de 100 idosas para 

76 idosos do sexo masculino, para elas, nascem mais 

homens, porém as mulheres são as que vivem mais. 

Além disso, Negreiros (2004) destaca que segundo o 

Censo Demográfico de 2000, 55% do contingente 

populacional brasileiro com mais de 60 anos é 

composto por mulheres. 

Autoras como Lima e Bueno (2009) e 

Negreiros (2004) relatam e discutem a feminilização 

da velhice no Brasil apontando seu impacto e 

consequências, trazendo á tona novamente a questão 

de gênero, já que o mesmo se torna intrínseco a essa 

discussão. 

As mulheres idosas, de acordo com as 

autoras, se encontram em situação de 

vulnerabilidade visto que elas apresentam altas taxas 

de declínio da capacidade funcional, o que as leva a 

maior fragilidade, perda da autonomia e 

consequentemente, ao impedimento da realização de 
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atividades cotidianas. Lima e Bueno (2009) aponta 

que as mulheres idosas têm maior probabilidade de 

ficar em situação socioeconômica desvantajosa e 

morando sozinhas (cerca de 15%) e perdem muito 

em autonomia, pois a sociedade atribui o valor de 

um cidadão pela sua produção, trabalho e suas 

relações sociais. Dessa forma, mulheres se tornam 

mais vulneráveis na velhice, apresentando um 

cenário propício à violência. 

De acordo com Rovinski e Cruz (2009) os 

tipos de abusos mais frequentes em idosos são abuso 

físico, negligência, sonegação de alimentos, 

isolamento, descuidado no manuseamento, falta de 

atenção, confinamento, abuso verbal ou psicológico, 

intimidação, roubo, desvio de fundos, fraude, abuso 

financeiro, sonegação de fiança, de alimentos ou 

pessoais. Para os autores, os tipos mais frequentes de 

maus tratos à idosos é a negligência com 49%, o 

abuso emocional ou psicológico com 35%, o abuso 

físico com 30%, o abuso financeiro com 26% o 

abandono com 4% e o abuso sexual com 1%. 

Atualmente, a criação do Estatuto do Idoso 

(Lei Nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003) 

proporciona proteção aos idosos dos crimes de 

diversas naturezas. 

 

2. METODOLOGIA 
 

A proposta do presente trabalho é discutir, 

refletir e relatar questões acerca dos direitos das 

mulheres e proporcionar uma reflexão crítica sobre 

temas que permeiam esta discussão, compartilhado 

o conhecimento ao longo do Curso de Capacitação 

em Gênero adquirido com o objetivo de 

proporcionar empoderamento das mulheres idosas. 

Trouxemos para a realidade dos idosos, 

visto que, o local escolhido para a aplicação do 

questionário para levantamento de dados, e a 

intervenção prática foi o Núcleo de Convivência da 

Terceira Idade da cidade de Catalão-GO. 

O trabalho consiste na aplicação de um 

questionário buscando levantar informações que 

investigue a visão das mulheres idosas sobre si 

mesmas, sua relevância social e autovalorização, o 

papel da mulher na sociedade atual de acordo com a 

opinião individual de cada uma, e também suas 

próprias vivências e dificuldades ao longo da vida. 

A partir do levantamento de dados por meio do 

questionário, foi realizada uma roda de conversa a 

fim de que sejam esclarecidos os direitos das 

mulheres, para que seja gerada uma consciência 

crítica e informativa no que se refere às informações 

coletadas. 

O local para a aplicação dos questionários e 

roda de conversa foi no Núcleo de Convivência da 

Terceira Idade na cidade de Catalão - Goiás, onde 

diariamente, são executadas atividades de interação 

entre os idosos como ginástica, dança, 

hidroginástica, hidroterapia, natação, artesanato e 

jogos. 

Desse modo, evidencia-se como questões 

norteadoras: As mulheres idosas investigadas, já 

sofreram algum tipo de violência ou já se sentiram 

desvalorizadas? Como as mulheres idosas idealizam 

seu valor social, qual a opinião delas acerca das 

mudanças que favorecem o empoderamento das 

mulheres ao longo do tempo, como elas veem o 

papel das mulheres na sociedade e se elas tiveram 

oportunidades para crescimento profissional e 

educacional ou se dedicaram somente à família. 

Sendo assim, o objetivo da intervenção 

prática é proporcionar às mulheres idosas uma 

autorreflexão acerca de si mesmas a partir de uma 

roda de conversa, proporcionando o empoderamento 

por meio do conhecimento. 

Temos como objetivos específicos: 1) 

Investigar as vivências individuais sobre violência e 

desvalorização social no contexto da terceira idade. 

2) Analisar a opinião pessoal sobre as mudanças 

promovidas ao longo do tempo, as conquistas das 

mulheres e a consolidação de leis que protegem as 

protegem. 3) Verificar o papel das mulheres na 

sociedade e se as mulheres idosas investigadas 

tiveram oportunidades para crescimento profissional 

e educacional. 

O trabalho foi desenvolvido em dois 

momentos. Em um primeiro momento foi aplicado 

um questionário com o objetivo de levantar 

informações pertinentes à discussão e para que a 

partir de então ocorra uma análise investigativa da 

realidade das mulheres investigadas. No segundo 

momento, foi realizada uma roda de conversa com 

as mulheres idosas do Núcleo de Convivência da 

Terceira Idade para expor a elas informações sobre 

os direitos das mulheres, e promover uma reflexão 

sobre a condição da mulher em situação de 

violência. 

A intervenção justifica-se pela necessidade 

da transmissão de informação às idosas acerca de 

seus direitos como mulheres promovendo uma 

consciência crítica e reflexiva que proporcione uma 

multiplicação de conhecimento em suas respectivas 

casas e famílias. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O questionário constitui-se de seis questões 

fechadas e foi aplicado no Núcleo de Convivência 

da Terceira Idade da cidade de Catalão-GO com as 

mulheres idosas com idade acima dos 45 anos. As 

associadas do Núcleo apresentaram-se 

aleatoriamente após informadas da realização da 

aplicação. O número total de mulheres idosas que 

responderam o questionário foi de 44. 
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A primeira questão trata de investigar se 

elas já sentiram ou viveram alguma situação de 

violência, seja ela física, moral, psicológica, sexual 

ou institucional ao longo de suas vidas. Conforme 

Figura 1, os resultados mostraram que 54% das 

idosas já sentiram, ou vivenciaram algum tipo de 

violência ao longo de suas vidas, 43% disseram que 

não e 3% não responderam a questão. 

 

Figura 1. Respostas Questão 01 

 

 
 

Org. João Manoel Borges de Oliveira, (2017) 

 

A segunda questão questionava se elas já se 

sentiram desvalorizadas pela sociedade por serem 

mulheres idosas. As respostas mostraram que 45% 

já sentiu essa desvalorização por parte da sociedade, 

e 55 % nunca sentiram. 

 

Figura 2. Respostas Questão 02 

 

 
 

Org. João Manoel Borges de Oliveira, (2017) 

 

 A próxima questão investigava se as idosas 

acham que as mulheres têm o mesmo espaço social 

que os homens na sociedade e são valorizadas e 

respeitadas da mesma forma. Conforme a Figura 3, 

36 % responderam que sim, 59% disseram que não, 

e 5% não responderam a questão.  

 

Figura 3. Respostas Questão 03  

 

 
 

Org. João Manoel Borges de Oliveira, (2017)  

 

Na quarta questão, questiona-se a opinião 

das idosas se o papel da mulher na sociedade, para 

elas, é ser mãe, dona de casa, e se dedicar 

exclusivamente ao casamento, família e afazeres 

domésticos e não buscar desenvolvimento 

profissional. Nesta pergunta, conforme Figura 4, 

20% concordaram que esse é o papel da mulher, e 

80% responderam que não.  

 

Figura 4. Respostas Questão 04 

 

 
 

Org. João Manoel Borges de Oliveira, (2017) 

 

A pergunta seguinte investiga se ao longo 

de suas vidas, essas idosas se dedicaram somente à 

família ou tiveram oportunidades para crescimento 

profissional e educacional. Os resultados mostraram 

que 56 % tiveram oportunidades profissionais e 

educacionais e também se dedicaram à família 

paralelamente ao trabalho e/ou estudos, 40 % se 

dedicaram somente à família, e 4% responderam que 

somente tiveram oportunidades para o 

desenvolvimento profissional e educacional. Nota-se 

por meio da Figura 5.  

 

Figura 5. Respostas Questão 05  

 

Respostas Questão 01 

Sim Não Omissões

Respostas Questão 02 

Sim Não

Respostas Questão 03 

Sim Não Omissões

Respostas Questão 04 

Sim Não
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Org. João Manoel Borges de Oliveira, (2017) 

 

Na sexta e última questão, perguntamos se 

elas acham que as mudanças promovidas ao longo 

do tempo, as conquistas das mulheres por um espaço 

e notoriedade maior, e a consolidação de lei que 

protegem as mulheres, foram relevantes ou não 

fizeram diferença. Nesse sentido, 86% afirmaram 

que sim, as mudanças foram relevantes, 11% 

disseram que não fizeram diferença, e 3% não 

responderam. Podemos conferir por meio da Figura 

6.  

 

Figura 6. Respostas Questão 06 

 

 
 

Org. João Manoel Borges de Oliveira, (2017) 

 

A partir dos resultados oriundos dos 

questionários aplicados, foi elaborado um roteiro 

para a roda de conversa que ocorreu uma semana 

após a aplicação dos questionários. A roda de 

conversa foi feita com 22 mulheres idosas e um 

homem idoso no Núcleo de Convivência da Terceira 

Idade de Catalão-GO no período matutino. 

Em um primeiro momento foram  

retomados  alguns aspectos do questionário como a 

explanação sobre os tipos de violência existentes, a 

promoção da auto-valorização das idosas 

incentivando a participação de programas, e 

convivência como os que ocorrem no próprio 

Núcleo. 

Outro tema abordado na roda de conversa 

foi sobre o espaço social que as mulheres ocupam 

(ou não) na sociedade, bem como sua interiorização 

e desrespeito se comparadas aos homens. Refletiu-se 

também sobre os papéis da mulher na sociedade e 

sua liberdade em lutar e conquistar sua própria 

autonomia de forma independente. 

Em um dado momento, uma senhora que 

participava da roda de conversa compartilhou com 

todos, de forma espontânea, sua história. Ela relatou 

que se casou e durante 29 anos de casamento sofreu 

com agressões físicas, verbais e psicológicas do seu 

marido. Contou que após um ano de casamento eles 

não tinham mais relações intimas e quando ela 

tentava se aproximar do marido, ele a empurrava da 

cama e a xingava. Além disso, a infidelidade do 

marido também se fez presente durante todo o 

casamento. Após anos, eles se separaram porém ele 

continuou a persegui-la, fazendo ameaças de morte. 

Ela contou que por muitas vezes pessoas 

desconhecidas, a mando do ex-marido, ligavam para 

ela ameaçando e houve vezes em que ela encontrava 

seu carro ou moto todos riscados e sujos. Após uma 

agressão física violenta, ela foi até a delegacia e fez 

uma "queixa" porém a orientaram para não abrir 

processo, nem ir ao IML fazer exame de corpo de 

delito pois se ele fosse preso poderia sair da cadeia 

muito mais violento, por isso, ela não prosseguiu. A 

idosa relatou a insegurança que sentiu por anos e o 

medo de ser violentada ou morta e ainda disse que a 

delegacia e os órgãos que deveriam ajudá-la não 

cumpriram seu papel e o sentimento de insegurança 

continuou. Atualmente ele não aproxima dela e eles 

estão oficialmente divorciados. 

A idosa salientou que se talvez tivesse 

tomado alguma atitude no início isso talvez não teria 

acontecido. Mas que por conta dos filhos, e da 

família ela não conseguiu. Além disso, toda família 

o via como um homem bom e incapaz de cometer 

tais agressões, e para todos ela é que era errada. As 

consequências disso a perseguem até hoje pois a 

mesma precisa de estar sempre com o atendimento 

psicológico em dia. 

Outra senhora relatou que ficou viúva 

muito cedo, e que isso não a fez parar, ela assumiu a 

autoridade e o comando dos negócios do falecido 

marido, e mesmo desacreditada e assediada por 

muitos, ela conseguiu provar que mesmo sozinha, 

ela conseguiria. 

Por fim, foi contada a história de Maria da 

Penha Maia Fernandes bem como um resumo da 

trajetória histórica até que se chegasse a uma lei que 

reunisse mecanismos de prevenção e proteção à 

vítima e punição aos agressores. Foi entregue a cada 

participante um folheto informativo contendo 

detalhes sobre violência e o número para a denúncia. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Respostas Questão 05 

Tiveram Oportunidades

Somente à família

Somente profissional/ educacional

Respostas Questão 06 

Sim Não Omissões
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Mesmo nos dias atuais com leis que 

proporcionam mecanismos de proteção e com toda 

discussão e conscientização acerca do tema de 

gênero e vulnerabilidade das mulheres, observa-se 

que muitas ainda são vítimas ou vivem situações de 

desrespeito e agressão. 

Autores como Rovinski e Cruz (2009), e 

Pimenta (2015) falam da permeabilidade da 

violência na sociedade e apontam-na como a 

principal causa de mortes, além de apresentarem as 

variadas formas de violência que podem ser física, 

psicológica, moral, institucional e sexual. A reflexão 

acerca da questão de gênero na terceira idade se faz 

importante pois, de acordo com Lima e Bueno 

(2009) e Negreiros (2004) é evidente uma 

feminilização da velhice no Brasil apontando seu 

impacto e consequências. 

A investigação por meio dos questionários nos 

proporcionou um arcabouço de informações 

pertinentes sobre a realidade das idosas abordadas. 

Por meio deles foi possível observar a opinião 

pessoal acerca de questões referentes ao espaço, 

valorização, respeito às mulheres, bem como a 

relevância das leis, conquistas e mudanças das 

mulheres ao longo do tempo.  

Os resultados mostraram que 54% das idosas já 

sentiram ou viveram algum tipo de violência, 45% 

disseram que já se sentiram desvalorizadas por 

serem mulheres idosas e 55% não, 59% 

responderam que acham que as mulheres não tem o 

mesmo espaço social, nem são valorizadas e 

respeitadas da mesma forma que os homens e 80% 

disseram que o papel da mulher não é o de somente 

ser dona de casa e não ter crescimento profissional. 

Também observa-se que 56 % das idosas tiveram 

oportunidades para crescimento profissional e 

educacional enquanto 40 % se dedicaram só à 

família, e por fim, 86% afirmaram que as leis e 

mudanças ao longo do tempo foram relevantes e tem 

feito a diferença para as mulheres. 

Com a aplicação do questionário foi possível 

investigar parte da realidade das idosas bem como 

suas vivências e opiniões sobre temas relevantes. A 

roda de conversa proporcionou a todas e todos 

presentes uma reflexão sobre questões de gênero e 

violência contra as mulheres e uma multiplicação do 

conhecimento proporcionando empoderamento 

dessas idosas. 

O trabalho foi muito proveitoso em vários 

aspectos. Foi possível aplicar e compartilhar parte 

do conhecimento adquirido ao longo do curso de 

Capacitação em Gênero com as alunas do Núcleo de 

Convivência da Terceira Idade da cidade de Catalão-

GO. Por meio disso podemos fazer com que esses 

participantes venham a dividir as informações 

pertinentes à essa discussão com os familiares ou 

amigos que porventura estejam sofrendo algum 

abuso. 
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Resumo: Uma questão periódica e de relevância essencial na compreensão do comportamento humano é a 
motivação. A pergunta que ecoa nas mais distintas ciências que tange a área do comportamento humano 
é: por que fazemos o que fazemos? As mais diversas teorias, desde as mais abarcantes até as microteorias, 
procuram responder a isso de algum modo. Mediante o vasto e variável campo de explicações que buscam 
responder o que irá motivar os mais diversos tipos de atitudes, interesses, desejos e comportamentos humanos, 
tem-se, os termos operações estabelecedoras. As operações estabelecedoras podem ser compreendidas como 
eventos ambientais que modificam a efetividade reforçadora de um estímulo, assim como invocam todo 
comportamento que, antes, foi acompanhado por tal estímulo. O conceito propõe mostrar, em termos 
comportamentais, o que é habitualmente chamado de motivação. 

 Palavras-chave: motivação, operações estabelecedoras, comportamento humano. 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
1. INTRODUÇÃO A utilização do constructo motivação requer 
exatidão, seja qual for o referencial teórico ou 
metodológico empregado, a fim de extinguir a 
incerteza que este constructo provoca na linguagem 
cotidiana das pessoas. Desse modo, as variáveis que 
envolvem a motivação têm sido apontadas como 
causadoras da atuação humana. Com isso, torna-se 
relevante expor as variáveis controladoras do 
comportamento, a fim de elucidar uma questão 
básica: por que as pessoas se comportam do modo 
como o fazem? 

As pesquisas acerca do constructo motivação 
têm levado a discussões á respeito das variáveis 
motivacionais, as quais têm sido diferenciadas tanto 
como processos internos quanto como fatos do 
ambiente externo. Tais diferenças acontecem devido 
às várias definições atreladas ao termo motivação. 
Assim, as variáveis motivacionais são consideradas 
variáveis ambientais para os analistas do 
comportamento, pois, eles definem o termo 
motivação sem fazer referência a bases mentalistas, 
como por exemplo, utilizar o termo impulso para 
referir-se a motivação.  

De acordo com Skinner (1953/2000), a 
dificuldade em utilizar o conceito de impulso para 
descrever a motivação, é que este é de natureza 

causal de características internas, de forma que a 
motivação é tratada por Skinner como sendo 
operações de privação, de saciação e de estimulação 
aversiva, salientando essas intervenções como 
variáveis ambientais controladoras do 
comportamento. Já Millenson (1967), aponta o 
termo impulso como uma intervenção realizada 
sobre o organismo, ou seja, como um fato do meio 
ambiente, por exemplo: privar um organismo de 
alimento. 

 Portanto, verifica-se que o problema 
fundamental que produz diferenças na definição do 
constructo motivação, encontra-se na concepção da 
causalidade do comportamento do organismo. Assim 
Skinner (1953/2000), limitou-se os termos causa e 
efeito na ciência como sendo, o termo causa é a 
variação na variável independente e o termo efeito já 
é considerado a alteração na variável dependente. 
Com isso, a relação do termo causa e efeito foi 
convertido em relação funcional existente entre o 
organismo e o ambiente.  

Desta forma, Skinner (1953/2000), para 
ampliação dos estudos sobre o comportamento 
humano desenvolveu uma ferramenta chamada de 
contingências de reforço. Essas contingências 
norteiam a analise funcional do comportamento e 
também auxilia na abordagem do termo motivação, 
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para tanto é denominado o termo de Operações 
Estabelecedoras. 

 
Este artigo elaborado na Constancia do mestrado 

pelos autores objetivou refletir á partir da literatura a 
distinção do termo meta organizacional em face dos 
constructos operações estabelecedoras e estímulos. 

 
 

2. CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DOS 
TERMOS 
OPERAÇÕESESTABELECEDORAS Os autores Keller e Schoenfeld (1950), 

abordaram a necessidade em conceituar o constructo 
motivação, como sendo variáveis ambientais 
capazes de controlar o comportamento, sem utilizar 
o termo impulso como variável interna, conforme 
Skinner já havia colocado anteriormente na Analise 
experimental do Comportamento. Estes autores 
atraíam a atenção dos pesquisadores da área 
comportamental, destacando a existência de outros 
eventos ambientais, presentes ao realizar-se uma 
análise de contingências, pois, para um elemento 
funcionar de maneira eficaz, como sendo, um 
reforçador, faz se indispensável que outro 
acontecimento ambiental constitua sua eficácia. 
Portanto, Keller e Schoenfeld (1950), conceituaram 
o termo Operações Estabelecedoras, no intuito de 
identificar os eventos ambientais e mostrar seu 
desempenho motivacional. 

Com isso, a primeira vez em que foi empregado 
o termo de Operações Estabeledoras, foi para 
demonstrar que pode tratar a variável motivacional, 
como sendo uma variável independente, (DA 
CUNHA E MARINHO, 2005). Assim, conceituar a 
motivação como operações estabelecedoras, sugere a 
possibilidade em realizar determinadas operações 
sobre o organismo, as quais têm como efeitos 
alterações rápidas da efetividade de um agente 
reforçador e também alterações rápidas na 
frequência de algum comportamento que tenha sido 
seguido por este agente reforçador.  

Na busca por um conceito mais preciso, para 
apoiar e desvendar os conceitos que abrangem as 
relações funcionais e interações entre o ambiente e o 
indivíduo, Michael (1993), ajustou o conceito de 
operação estabelecedora, para abarcar um tipo de 
variável motivacional apreendida, que não foi 
claramente identificada por pesquisas anteriores 
(SKINNER, 1953/2000; KELLER E 
SCHOENFELD, 1950; MILLENSON, 1967). 
Portanto, Michael (1993) define uma operação 
estabelecedora, como uma variável ambiental que 
desempenha dois principais efeitos: a) o efeito 
estabelecedor do reforço; b) o efeito evocativo. De 
forma que, o efeito estabelecedor do reforço, são as 
modificações rápidas da característica reforçadora de 
algum evento, objeto ou estimulo; já o efeito 

evocativo é a mudança rápida da frequência de 
determinado comportamento que tem sido reforçado 
por algum evento, objeto ou estimulo. Vale destacar 
que o conceito de operação estabelecedora é 
definido, a partir dos efeitos que a variável 
motivacional desempenha sobre o comportamento 
do indivíduo, (MICHAEL, 1993). 

As Operações Estabelecedoras (OE), segundo 
Michael (1993) são classificadas em duas categorias 
sendo: 1) Operações estabelecedoras 
incondicionadas (UEOs), as quais são de 
procedência filogenética, varia de espécie para 
espécie; e 2) Operações estabelecedoras 
condicionadas (CEOs), as quais são de origem 
ontogenética, relacionadas com a história de vida de 
cada indivíduo. A diferença entre estas duas 
operações acontece através do efeito estabelecedor 
do reforço, sendo que este pode ser inato ou 
aprendido. Já o efeito evocativo pode ser aprendido 
nos dois tipos de OEs (UEOs e CEOs). A escassez 
de alimento é um exemplo de UEO, uma vez que, o 
alimento torna-se mais eficaz como reforçador para 
os mamíferos em decorrência de escassez de 
alimento, sem qualquer história de aprendizagem, 
mas o repertorio comportamental para adquirir 
alimento é aprendido pelos organismos. (DA 
CUNHA, 1995). 

As operações estabelecedoras condicionadas 
(CEOs) são divididas em três categorias: 

1) Operação estabelecedora condicionada substutiva: trata-se de uma relação simples 
envolvendo uma correlação temporal de um evento 
neutro, que sistematicamente precede uma UEO ou 
uma CEO, e como conseqüência deste 
emparelhamento, aquele evento adquire 
particularidade motivacional da UEO ou da CEO 
com qual ora foi emparelhado. 

2) Operação estabelecedora condicionada reflexiva: abrange uma relação mais complexa, em 
que um evento ou estimulo sistematicamente 
antecede alguma forma de estimulação aversiva, e se 
este for removido antes do acontecimento da 
estimulação aversiva, a estimulação aversiva deixara 
de acontecer. De acordo Michael (1993), o evento 
ou estimulo sinalizador funciona como uma variável 
do tipo CEO e não como um estímulo 
discriminativo, assim a denominação condicionada 
reflexiva, ocorre pelo fato de que o próprio estímulo 
motivacional antecedente é capaz de remover de 
maneira eficaz, o reforçamento condicionado e 
evoca qualquer comportamento que possa produzir a 
supressão deste estimulo reforçador condicionado. 

3) Operação estabelecedora condicionada transitiva: é a relação mais complexa de 
reforçamento condicionado condicional. A 
efetividade das formas de reforçadores positivos 
condicionados depende da condição de estimulo 
antecedente, na qual estes reforçadores 

Anais · 3o CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura · RC/UFG · 23 a 26/10/2017 · ISSN 2447-4134 · 1199



  
 

 

condicionados foram constituídos. A afirmação da 
eficácia depende da história individual do 
organismo. 

Outra forma de refletir uma operação 
estabelecedora, trata-se, de um evento ambiental 
relacionado filogeneticamente e ontogeneticamente 
com a capacidade do reforço ou da punição e que 
evoca ou suprime, o comportamento que tenha sido 
reforçado ou punido por algum evento, objeto ou 
estimulo (privação ou saciação são exemplos de 
operações estabelecedoras), (DA CUNHA E 
MARINHO, 2005). Com isso, surge uma nova área 
de estudos para a análise experimental do 
comportamento, o que possibilita pesquisar a 
motivação como uma variável independente e não 
somente como variável contextual. 

Martin e Pear (2015), fez a distinção entre os 
termos operações motivacionais (OM), como sendo 
operações motivacionais estabelecedoras (OME) e 
operações motivacionais supressoras (OMS). Sendo 
que uma OME eleva a efeito de uma consequência 
como reforçador. A falta de trabalho é uma OME. Já 
uma OMS diminui o efeito de uma consequência 
como reforçador. Possuir um trabalho é uma OMS. 
Diante deste contexto, as OM possuem a eficácia de 
modificar o comportamento. Portanto a força 
modificadora do comportamento que as OME têm é 
o aumento na frequência do comportamento que 
induziu ao reforçador afetado pela OME. De forma 
que, a falta de trabalho, acarreta em comportamentos 
de buscar por trabalho.  

Em contrapartida, o efeito de modificação que 
uma OMS tem, é a diminuição na frequência do 
comportamento que induziu ao reforçador afetado 
pela OMS. Assim possuir um trabalho gera uma 
redução nos comportamentos de buscar um trabalho. 
Vale destacar, que as OM afetam os acontecimentos 
punitivos, por exemplo, o colaborador que chegar 
atrasado ou faltar ao trabalho, vai ficar sem acessar 
as redes sociais nos intervalos de descanso durante 
dois dias. Em outro momento o gestor do 
departamento anuncia que o colaborador que chegar 
no horário e não faltar, receberá pontuações, as quais 
poderão ser trocadas por brindes diversos, sendo que 
a maior pontuação atingida pelo colaborador lhe 
dará a possibilidade de ganhar um celular moderno e 
novo. O anuncio feito pelo gestor é uma OME que 
elevou a eficácia de punição nos atrasos e faltas 
(efeito modificador do valor da punição) e diminuiu 
as chances de comportamentos que levariam a 
punição (efeito modificador do comportamento). 
Desta forma, o anuncio das pontuações também é 
uma OME, pois, inseriu o sistema de pontos como 
reforçadores condicionados, capaz de elevar a 
probabilidade dos colaboradores não cometer 
comportamentos que não produzam pontos, 
(MARTIN E PEAR, 2015). 

Martin e Pear (2015), faz apontamentos nos 
achados de Michael (1993), as operações 
estabelecedoras e operações motivacionais 
supressoras, são diferentes. Nas operações 
motivacionais incondicionadas (OMI), o efeito 
modificador do valor da consequência é inato. 
Portanto, escassez de alimento é uma OME 
incondicionada (OMEI), pois eleva a eficácia do 
alimento como reforçador, sem a obrigação 
antecedente de uma aprendizagem. A fartura de 
alimento é uma OMS incondicionada (OMSI), pois 
diminui a eficácia do alimento como reforçador, sem 
necessidade anterior de aprendizagem. O efeito 
modificador do comportamento que as OMI 
possuem, é aprendido. Por exemplo, se uma pessoa 
está com fome, os comportamentos de abrir a 
geladeira ou ir a um restaurante, são aprendidas. 

Determinadas OM modificam o efeito das 
consequências dos reforçadores ou eventos 
punitivos, devido à aprendizagem anterior. Com 
isso, OM são tratadas como operações motivacionais 
condicionadas (OMC). Lembre-se do exemplo do 
gestor supracitado, o anúncio sobre adquirir os 
pontos foi uma OME, pois, dedicou aos pontos o 
poder de reforçadores e elevou as chances de ocorrer 
comportamentos desejáveis ao departamento. Já a 
explanação sobre o efeito da aquisição dos pontos 
poderem viabilizar a troca por um celular novo e 
moderno, trata-se de uma OMEC, e não faz 
nenhuma referência a uma OMSC, como no 
exemplo, os colaboradores que atrasar ou faltar ao 
trabalho ficará sem acessar as redes sociais nos 
horários de intervalos por dois dias. No entanto, vale 
relembrar que em uma OMI, a alteração da eficácia 
do valor das consequências é inato de forma que, sua 
eficácia em alterar o comportamento é aprendido, 
(MARTIN E PEAR, 2015). Portanto, com uma 
OMC, tanto a eficácia em modificar o valor da 
consequência como a eficácia em modificar o 
comportamento são méritos da aprendizagem. Como 
destacado por Sundberg (2004), que aponta o termo 
motivação, sendo tratados de formas distintas em 
livros de psicologia, como por exemplo, tendências 
adquiridas ou motivos sociais, e também envolvem 
uma OMC. 

 
2.1. Operações Motivacionais Estabelecedoras 

Condicionadas e SD Nota-se, comumente uma desordem ao fazer 
referência às OMEC e ao conceito de estímulos 
discriminativos ou SD. No entanto, faz se relevante 
distinguir os dois conceitos, para que de forma 
segura, possa ser empregado de maneira eficiente e 
confiável, como as variáveis antecedentes 
influenciam os comportamentos. Para tanto, um SD 
é um estímulo que já foi relacionado à 
disponibilidade de um reforçador para certo 
comportamento, salientando que na ausência deste 
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SD o comportamento não mais será reforçado. Para 
que ocorra a influência de determinado 
comportamento de uma pessoa que foi exposta a um 
SD, essa mesma pessoa deve ser privada do 
reforçador que foi relacionado ao responder tal SD. 
Numa linguagem leiga, um SD é uma dica, que diz o 
que fazer para alcançar algo que o indivíduo queira. 
Imagine em uma empresa, o colaborador diz quero 
ganhar a bonificação extra deste mês, talvez o gestor 
do departamento faça a seguinte sugestão: chegue no 
horário, evite faltar ao trabalho e atinja a meta de 
vendas estabelecida, desta forma poderá alcançar a 
bonificação. Tal declaração seria um SD para o 
colaborador alcançar a bonificação extra. 

No entanto, uma OMEC é um motivador que 
eleva rapidamente o valor de um reforçador 
condicionado, e eleva as chances de ocorrer um 
comportamento, que anteriormente induziu, a tal 
reforçador. Em uma linguagem leiga, uma OMEC é 
uma dica, que altera algo almejado e diz o que fazer 
para conseguir o que se almeja. Pense em um 
colaborador que almeje uma promoção dentro do seu 
departamento. O chefe imediato deste colaborador 
diz: participe dos treinamentos referentes as 
atividades do cargo desejado, inicie o curso de inglês 
ou espanhol. Quando finalizar os treinamentos e 
tiver iniciado os cursos de línguas, poderá ser 
promovido. Então, neste exemplo, a regra dada pelo 
chefe, estaria ligada mais a uma OMEC do que a um 
SD. A regra indicou os treinamentos e o curso de 
línguas como reforçadores condicionados para o 
colaborador, e ainda especificou o que ele deveria 
fazer para conseguir sua promoção. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS Um dos feitios relevantes da proposta de 
Michael é a contingência de a análise do 
comportamento pesquisar o controle de variáveis 
motivacionais, como variáveis independentes, 
adaptando, de certa forma, o resgate do tema 
motivação nesta abordagem. As operações 
estabelecedoras caracterizam-se, como sendo, uma 
ferramenta conceitual e metodológica para a 
pesquisa experimental da motivação. 

Contudo, a variabilidade de aplicação do termo 
operação estabelecedora na análise do 
comportamento, é vasta, essencialmente em 
contextos comportamentais que abarcam as ações 
humanas, organizacionais, entre outros. Outra forma 
de refletir uma operação estabelecedora, refere-se, a 
um evento ambiental relacionado filogeneticamente 
e ontogeneticamente com a capacidade de reforçar 
ou punir e que evoca ou suprime, o comportamento 
que tenha sido reforçado ou punido por algum 
estímulo. Surgindo assim, uma nova área de estudos 
para a análise experimental do comportamento, o 
que possibilita pesquisar a motivação como uma 

variável independente e não somente como variável 
contextual. 

O papel do analista do comportamento é 
identificar e analisar as relações entre o 
comportamento e os eventos ambientais para, assim, 
programar contingências de reforçamento efetivas 
em sua prática em quaisquer um desses contextos. 
Por mais que seja tentador atribuir a uma “força 
interior”, mais belo, mais poético, mais “profundo” 
(Skinner, 1974), reconhecer, sem medo, as variáveis 
que prejudicam a motivação é primordial para que 
possa ser compreendido o porquê, e como as pessoas 
fazem o que fazem, para então, poder atuar sobre 
isso da forma mais eficaz possível.  

Com base no exposto, recomenda-se a 
realização de um estudo de natureza empírica que 
demonstre a distinção entre as “operações 
estabelecedoras” e “estímulos discriminativos. 
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