ANAIS
II CONGRESSO CIENTÍFICO DA FACULDADE
DIOCESANA DE MOSSORÓ - FDM

ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E SOCIEDADE:
COMPROMISSO ÉTICO, SENSIBILIDADE SOCIAL E
DESAFIOS POLÍTICOS

22 A 24 DE AGOSTO DE 2018

Copyright © Faculdade Diocesana de Mossoró FDM, 2018
Os resumos publicados são de responsabilidade de cada autor.

II CONGRESSO CIENTÍFICO DA FACULDADE DIOCESANA DE
MOSSORÓ
Praça Dom João Costa, 511 – Bairro Santo Antônio.
FDM, Colégio Diocesano Santa Luzia
Mossoró/RN | CEP 59.611-120
(84) 3318-7648
E-mails: congressocientifico@fdm.edu.br
secretariageral@fdm.edu.br
Site: www.fdm.edu.br/congressocientifico

ORGANIZAÇÃO GERAL DO EVENTO
Profª. Drª. Karidja Kalliany Carlos de Freitas

CAPA, PROJETO GRÁFICO
Samuel Bruno Martins do Nascimento

DIAGRAMAÇÃO
Luciana Fernandes Queiroz Amorim

COMISSÃO CIENTÍFICA
Prof. Me. Charles Lamartine Sousa Freitas
Profª. Me. Antônia Wigna de Almeida Ribeiro
Profª. Me. Érika Fernandes Benjamim
Profª. Me. Iara Maria Linhares
Prof. Me. Julio Cesar de Aquino
Prof. Me. Júlio Thalles de Oliveira Andrade
Profª. Drª. Karidja Kalliany Carlos de Freitas
Prof. Me. Moisés Costa do Couto

PRODUÇÃO GRÁFICA
Samuel Bruno Martins do Nascimento

FACULDADE DIOCESANA DE MOSSORÓ – FDM

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Diretor Geral
Prof. Me. Charles Lamartine Sousa Freitas
Vice-Diretor
Prof. Me. Flávio Augusto Forte de Melo
Diretor Administrativo Financeiro
Pe. Demétrio de Freitas Júnior
Diretora Acadêmica
Profª. Me. Érika Fernandes Benjamim
Coordenadora do Curso de Administração
Profª. Me. Mércia Cristiley Barreto Viana
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis
Profª. Me. Antônia Wigna de Almeida Ribeiro
Coordenador do Curso de CST em Gastronomia
Prof. Me. Julio Cesar de Aquino
Coordenador do Curso de Direito
Prof. Me. Júlio Thalles de Oliveira Andrade
Coordenador do Curso de Fisioterapia
Prof. Me. Moisés Costa do Couto
Coordenadora do Curso de Psicologia
Profª. Drª. Kalyana Cristina Fernandes de Queiroz
Coordenador do Curso de Teologia
Prof. Me. Charles Lamartine Sousa Freitas
Coordenadora de Pós-Graduação
Profª. Me. Iara Maria Linhares

Coordenadora de Pesquisa e Extensão
Profª. Drª. Karidja Kalliany Carlos de Freitas Moura
Coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico
Profª. Drª. Kalyana Cristina Fernandes de Queiroz
Presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Prof. Me. Francisco Aluziê Barbosa das Chagas
Pesquisador Institucional e Procurador Educacional
Profª. Me. Érika Fernandes Benjamim

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
Catarina Leonila Costa Amorim
Guilherme Sanderson Fernandes Barbosa
Ianna Angel Gonçalves Fernandes
Leila Paula de Lima
Luciana Fernandes Queiroz Amorim
Equipe Técnica do Evento
Alice Mirelly Costa Silva
Ana Karina Viana de Souza
Ana Larissa Elias Pereira
Angêlo Fausto Maia
André de Freitas Ribeiro
Antônio Newton Regis Neto
Atalija Holanda de Freitas
Catarina Leonila Costa Amorim
Cecília de Lima Pinheiro Gadelha
Emerson Borges da Silva
Fernanda Augusto da Silva
Fernanda Bezerra Rebouças
Francisco Gilson do Nascimento
Gabriel Azevedo de Carvalho
Georgia Janina O. Rosado
Giselia Sampaio de Bessa Souza
Guilherme Sanderson Fernandes Barbosa
Helenio Couto Gurgel Maia Batista

Ianna Angel Gonçalves Fernandes
Josiane Gizelle Ferreira
Joyce Grazielle Alves e Menezes
Kamila Cristiane Rodrigues
Karla Danielly Melo e Oliveira
Laurilânio Almeida Silva
Leila Maria Eloi de Vasconcelos
Leila Paula de Lima
Leonardo Cassino Paiva de Assis
Luciana Fernandes Queiroz Amorim
Luiz Eciraldo Correia Carreiro
Marcio Christiano dos Santos Oliveira
Maria Clara Freire de Lima Mendes
Maria Telma Carlos Bezerra
Maria Vilena Araújo de Queiroz
Matheus Cesar de Oliveira Rego
Rosanny Kelly Rodrigues Santos
Samara Maria Rodrigues
Samuel Bruno Martins do Nascimento
Savio Matheus Oliveira Perdigão
Sthefanny Lorrany de Oliveira Silva
Tássio Otoni Farias de Oliveira
Thazia Revetrya Rocha Dino
Vitória Helena Leão Carlos Marucci
Yara Sâmara Medeiros Silva

SUMÁRIO
O EVENTO ................................................................................................ 11
ENTIDADE ORGANIZADORA ................................................................... 13
ORGANIZAÇÃO ........................................................................................ 14
PÚBLICO -ALVO ....................................................................................... 15
RESUMO DAS COMUNICAÇÕES ............................................................... 16
ADMINISTRAÇÃO..................................................................................... 17
ARTIGOS COMPLETOS.......................................................................................... 18

AFINAL, ISSO FUNCIONA? EXPECTATIVAS E CONTRIBUIÇÕES
PERCEBIDAS NO PROCESSO COACHING DE CARREIRA .................... 18
SISTEMAS DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA DO SEBRAE: UMA
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ....................................................... 40
UMA
ANÁLISE
DO
PROGRAMA
MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL – MEI ....................................................................................... 62
RESUMO EXPANDIDO .......................................................................................... 86

CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL: ESTRATÉGIA QUE
POTENCIALIZA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A GARANTIA DE
DIREITOS ....................................................................................................... 86
CIÊNCIAS CONTÁBEIS .............................................................................. 93
ARTIGOS COMPLETOS.......................................................................................... 94

ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE EVIDENCIAÇÃO DO VALOR JUSTO EM
CONTRATOS DE SEGUROS ........................................................................ 94
NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE: PERCEPÇÃO DOS
DOCENTES DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS ................ 123
A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE UMA COMPANHIA DE
CAPITAL
ABERTO:
UMA
ANÁLISE
DOS
INDICADORES
ECONÔMICOS FINANCEIROS DA NATURA COSMÉTICOS S.A NO
PERÍODO DE 2012 A 2016 ........................................................................... 144
RESUMOS EXPANDIDOS ..................................................................................... 167

O CONHECIMENTO DAS NORMAS INTERNACIONAIS NOS
ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ- RN...... 167
RESUMOS SIMPLES.............................................................................................. 171

CONTABILIDADE APLICADA DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL .. 171
ABORDAGEM SOBRE CAPACITAÇÃO DOCENTE E QUALIFICAÇÃO
NOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS .............................................. 174
DIREITO.................................................................................................. 178
ARTIGOS COMPLETOS........................................................................................ 179

A REGULAÇÃO DO TELETRABALHO PELA LEI Nº. 13.467/2017 NO
ORDENAMENTO BRASILEIRO ................................................................ 179
ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS DAS INTERNAÇÕES
PSIQUIÁTRICAS VOLUNTÁRIAS (IPV) E INVOLUNTÁRIAS (IPI) NO
MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN................................................................. 199
O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E A MITIGAÇÃO AO
REQUISITO DA RENDA PER CAPITA ..................................................... 221
SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR FRENTE AO ASSÉDIO MORAL
NO AMBIENTE DE TRABALHO ............................................................... 243
FISIOTERAPIA ........................................................................................ 265
ARTIGOS COMPLETOS........................................................................................ 266

PREVALÊNCIA DE DOR EM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL ................................................................................................... 266
AVALIAÇÃO DE FLEXIBILIDADE E FORÇA LOMBAR EM
INDIVÍDUOS DE AMBOS OS SEXOS ........................................................ 281
QUALIDADE DE VIDA E DOR DE TRABALHADORES DE FAZENDA DE
CAMARÃO .................................................................................................... 292
DORES MUSCULOESQUELÉTICAS SOFRIDAS POR PROFESSORES
DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RUSSAS: UMA ANÁLISE
DESSA REALIDADE À LUZ DA SÍNDROME DE BURNOUT ................ 310
PILATES NA GRAVIDEZ: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA
LITERATURA ............................................................................................... 326
RESUMOS EXTENDIDOS ..................................................................................... 345

A
EQUOTERAPIA
COMO
RECURSO
TERAPEUTICO
NO
TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AUTISTAS ......... 345
A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE
IMPERFEITA (OI) ........................................................................................ 352
O PAPEL DA FISIOTERAPIA PREVENTIVA PARA QUALIDADE DE
VIDA DO IDOSO .......................................................................................... 356
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM HÉRNIA
DE DISCO LOMBAR ................................................................................... 361

ENVELHECIMENTO E ALTERAÇÕES FUNCIONAIS: ......................... 366
A FISIOTERAPIA NA PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO
........................................................................................................................ 366
RESUMOS SIMPLES.............................................................................................. 374

INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA EM PACIENTES COM
DISFUNÇÃO
RESPIRATÓRIA
DECORRENTE
DE
TRAUMA
RAQUIMEDULAR........................................................................................ 374
ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PACIENTE COM DOENÇA DE
PARKINSON ................................................................................................. 376
A
UTILIZAÇÃO
DA
VENTILAÇÃO
NÃO-INVASIVA
EM
PACIENCIENTES COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA .. 379
EFEITOS DA HIDROTERAPIA EM BALDE NOS RECÉM-NASCIDOS
PRÉ-TERMO ................................................................................................. 382
A FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NOS CUIDADOS NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL .......................................................... 384
APLICAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL NO TRATAMENTO DA DOR
EM CRIANÇA QUEIMADA ........................................................................ 386
PSICOLOGIA ........................................................................................... 389
ARTIGOS COMPLETOS........................................................................................ 390

A ARTE (LITERATURA) COMO POTÊNCIA NA FORMAÇÃO DO
HOMEM CONTEMPORÂNEO – UM AUXÍLIO TERAPELTICO A
PSICOLOGIA CLÍNICA¹ ............................................................................. 390
APOIO PSICOLÓGICO AOS PACIENTES VÍTIMAS DE QUEIMADURAS
GRAVES ........................................................................................................ 414
CONTRIBUIÇÃO DO PSICOLOGO NA ABORDAGEM DA VIOLÊNCIA
ESTRUTURAL .............................................................................................. 425
SENTIMENTOS E VIVÊNCIAS DE CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE
CÂNCER: INTERVENÇÃO DA PSICOLOGIA ......................................... 437
A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA NO CONTEXTO
DA DEPRESSAO PÓS-PARTO ................................................................... 445
RESUMOS EXPANDIDOS ..................................................................................... 463

ABORDAGEM SOBRE SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES
........................................................................................................................ 463
O ESCRITOR DAS COISAS DA VIDA: UM CASO DE SUBLIMAÇÃO NA
PSICOSE ........................................................................................................ 471

QUEM SABE? UMA EXPERIÊNCIA DE PRIMEIRA ESCUTA EM
PSICANÁLISE .............................................................................................. 476
SEU TUDO BOM E A ECONOMIA DO DESEJO OBSESSIVO ............... 484
TRAÇOS DO ENVELHECIMENTO E ATO ANALÍTICO: RELATOS DE
EXPERIÊNCIA ............................................................................................. 490
RESUMOS SIMPLES.............................................................................................. 498

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM INFANTIL .......................... 498
TEOLOGIA .............................................................................................. 499
ARTIGOS COMPLETOS........................................................................................ 500

A MISSÃO NA BÍBLIA ................................................................................ 500
NA REFORMA MATRIMONIAL ............................................................... 520
OS EVANGELHOS APÓCRIFOS NA HISTÓRIA DA LITERATURA
CRISTÃ PRIMITIVA ................................................................................... 532
OS QUATROS CAVALEIROS DO APOCALIPSE: UMA ABORDAGEM
HERMENÊUTICA ........................................................................................ 547

O EVENTO
No contexto da cultura brasileira contemporânea, o ensino superior tem
sua importância, pois é um lugar de produção social do conhecimento. Ou seja, tem
um compromisso social com o mundo e uma responsabilidade ética e moral em
relação aos sujeitos que aí circulam, sejam na condição de alunos ou de professores.
Promover um trabalho acadêmico comprometido com as questões sociais
do mundo contemporâneo é construir a responsabilidade social das Instituições de
Ensino Superior, num processo de recuperação de sua legitimidade institucional. É
fazer com que se cumpra, realmente, a sua vocação de ‘ensino, pesquisa e extensão’,
na qual os problemas mundiais, nacionais, regionais, locais sejam tratados do ponto
de vista da compreensão científica, visando-se a que os sujeitos promovam ações
efetivas no encaminhamento de soluções mais eficazes e permanentes.
Assim, é necessário que se aprenda a lançar outras formas de olhar e
perceber o ensino e seus sujeitos sobre outra perspectiva, que não as formas
tradicionais de se pensar e ensinar, enquanto muitas delas ainda permanecem
carregadas de ‘preconceitos’ na maioria das vezes, priorizando uma posição de
mando e dominação, herdeiras do extremismo da racionalidade moderna,
excluindo, desse modo, formas de conhecimento pautadas em outros princípios,
calcados em outra racionalidade e que, na sua maioria, não têm uma justificativa
plausível e de comprovada necessidade social (PEREIRA, 2010).
Nesse contexto, a Faculdade Diocesana de Mossoró realizou nos dias 22,
23 e 24 de agosto de 2018 o II Congresso Científico com o tema “ENSINO
SUPERIOR E SOCIEDADE: Compromisso ético, sensibilidade social e
desafios políticos”, cuja palestra de abertura foi mediada pelo Dr. Cesar Aparecido
Nunes, professor da Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP.
A Faculdade Diocesana de Mossoró, através do citado evento, promoveu
discussões, reflexões e novas formas de pensar, estimular o envolvimento da
comunidade discente e docente na pesquisa científica, sendo esta fonte essencial na
busca e apreensão de novos conhecimentos. Ressalte-se, ainda, que a Faculdade
investe em práticas educacionais que objetivam fomentar no aluno a construção de
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seu próprio saber, aprimorar suas práticas investigativas, elaborar e executar
projetos para o desenvolvimento de conceitos que articulem as dimensões teóricas
e práticas.

Comissão Científica
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ENTIDADE ORGANIZADORA
A Fundação Santa Teresinha de Mossoró – FUNDASTEM, por força dos
seus Estatutos, desenvolve atividades educacionais nos diferentes tipos e níveis do
ensino. Atua no Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró e região,
onde mantém sua sede e matriz.
No ano de 2002, a sua Direção após ouvir aos anseios da comunidade e
vislumbrando as demandas sociais, decidiu criar uma Instituição de Ensino
Superior, a qual recebe o nome de Faculdade Diocesana de Mossoró–FDM,
oferecendo inicialmente cursos voltados para a formação humana e social.
A FDM obteve Autorização para funcionamento em 25 de junho de 2009,
através da Portaria MEC nº 839. Atualmente oferta o curso superior de Teologia
(Bacharelado), autorizado pela Portaria nº 839, de 25 de junho de 2009, e caminha
para a abertura de novos cursos nas áreas da Gestão, Saúde e Direito.
Diante desse contexto, a instituição se insere entre os estabelecimentos de
ensino superior regidos pela legislação educacional vigente no Brasil, e iniciou sua
trajetória assumindo-se como lugar onde o ensino, a pesquisa e a extensão coabitam
em um processo vivo de mútuas influências.
A Faculdade Diocesana de Mossoró – FDM busca contribuir com a
promoção do bem comum, pelo desenvolvimento das ciências, das letras e das artes,
pela difusão e preservação da cultura e pelo domínio e cultivo do saber humano em
suas diversas áreas.
Para que isto aconteça, deseja:
a)

Formar profissionais em diferentes áreas do conhecimento humano,

contribuindo para a sua educação contínua;
b)

Estimular, no processo de formação profissional, o desenvolvimento

de uma postura ética, empreendedora e crítica;
c)

Primar por uma permanente atualização do projeto pedagógico de

seus cursos em consonância com a dinâmica das exigências e necessidades do
mercado de trabalho;
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d)

Estimular a realização da pesquisa científica, visando ao

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à solução de problemas sociais,
econômicos e educacionais;
e)

Estabelecer uma interação com a comunidade, pelo exercício das

funções básicas de ensino, pesquisa e extensão;
f)

Promover e preservar manifestações artístico-culturais e técnico-

científicas;
g)

Difundir resultados da pesquisa e da criação cultural;

h)

Estimular e possibilitar o acesso permanente às novas tecnologias da

informação para todos os segmentos da comunidade acadêmica;
i)

Contribuir para o desenvolvimento sustentável dos municípios do

Rio Grande do Norte.
Estes parâmetros e norteadores de ações servirão para avaliar resultados e
desempenhos, assegurar unanimidade de propósitos, proporcionar uma base para
alocação de recursos, estabelecer o clima organizacional, servir como ponto focal
para os indivíduos se identificarem com os propósitos da organização e para deter
aqueles que com estes não se coadunam.
Ciente de sua missão, empenhada na concretização da visão a que se
propõe e ancorada nos valores e objetivos que a fundamentam, a FDM procura
cumprir seu compromisso com o aluno, e sobretudo, com a sociedade a qual se acha
inserida.

ORGANIZAÇÃO

O II Congresso Científico foi organizado pela direção e coordenações dos
Curso de Graduação da Faculdade Diocesana de Mossoró – FDM. A Faculdade
Diocesana de Mossoró é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos,
reconhecida local e regionalmente pela credibilidade de seu ensino, no respeito aos
valores humano e cristãos, em vista de contribuir positivamente, de modo
particular, para a sociedade e a cultura, local e regional.
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PÚBLICO -ALVO

O II Congresso Científico destina-se a Professores, Pesquisadores, Alunos
de Graduação e Pós-Graduação das áreas de Administração, Ciências Contábeis,
Fisioterapia, Psicologia, Teologia, Filosofia, Direito, Ciências da Religião e outras
áreas afins, em âmbito local e regional, e aos leigos e leigas interessados em refletir
e aprofundar o tema central que é proposto.
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RESUMO DAS COMUNICAÇÕES

ARTIGOS CIENTÍFICOS, RESUMOS EXPANDIDOS E RESUMOS SIMPLES
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ADMINISTRAÇÃO
Coordenadora:
Profª. Me. Mércia Cristiley Barreto Viana
Linha de Pesquisa:

Administração de empresas: Essa linha de pesquisa envolve o estudo dos
processos

organizativos

e

participativos

relacionados

a

produção

de

conhecimentos/saberes, subjetividades e diversidades, com destaque para o mundo
do trabalho. Esse viés voltado para o planejamento estratégico, finanças, produção,
marketing e gestão de pessoas visa otimizar práticas de gestão, uso de recursos e
resultados. Em estratégia, são contemplados os processos de formação, criatividade,
inovação, desempenho, visão empreendedora e os conhecimentos para planejar e
executar ações estratégicas, que estão diretamente relacionados a dimensão cultural
e simbólica das organizações públicas e privadas, sobretudo vinculadas com a
prática social, gestão pública, ética e responsabilidade social.
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AFINAL, ISSO FUNCIONA? EXPECTATIVAS E
CONTRIBUIÇÕES PERCEBIDAS NO PROCESSO COACHING
DE CARREIRA
STEFAN, Regina Beatriz
Mestra em Administração, Universidade Potiguar - UNP, rbstefan@caldas.arq.br
EL-AOUAR, Walid Abbas
Doutor em Administração, Universidade Potiguar - UNP, walidbranco@gmail.com
SILVA, Arthur William Pereira da
Doutorando em Administração, Universidade Potiguar - UNP, arthurwilliamadm@hotmail.com
BARRETO, Laís Karla da Silva
Doutora em Estudos da Linguagem, Universidade Potiguar - UNP, laisbarreto@gmail.com
MESQUITA, Rafael Fernandes de
Doutorando em Administração, Universidade Potiguar - UNP

RESUMO

O processo Coaching permite que os coachees (indivíduos que passam pelo
processo Coaching) procurem apoio para as necessidades pessoais e profissionais.
A busca pelo autodesenvolvimento e pelo autoconhecimento é uma necessidade que
hoje atinge os profissionais na tentativa de se manter ou crescer em sua carreira. O
objetivo deste estudo foi analisar as expectativas e as contribuições percebidas pelo
Coaching para a carreira de alunos e egressos de uma Instituição do Ensino Superior
privada do Rio Grande do Norte – Brasil, que passaram pelo processo. O estudo
teve finalidade exploratória e descritiva e adotou a abordagem qualitativa. O
instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. Esse estudo teve
como participantes homens e mulheres com idade entre 25 e 52 anos. O método de
análise dos dados foi a análise de conteúdo. Os resultados revelaram que o
Coaching teve um impacto positivo na dimensão pessoal e profissional dos
indivíduos pesquisados, promovendo um autoconhecimento e, por consequência,
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novas ações que auxiliaram a sua carreira profissional, como por exemplo: ganho
de competências, elaboração de um plano de autodesenvolvimento, dentre outros
aspectos.
Palavras-Chave: Coaching. Carreira. Desenvolvimento profissional.

ABSTRACT

The Coaching process allows coachees (individuals who go through the coaching
process) to seek support for personal and professional needs. The search for selfdevelopment and self-knowledge is a necessity that today affects professionals in
an attempt to maintain or grow in their career. The objective of this study was to
analyze the expectations and the perceived contributions of Coaching to the career
of students and graduates of a Private Higher Education Institution of Rio Grande
do Norte - Brazil, who went through the process. The study had an exploratory and
descriptive purpose and adopted the qualitative approach. The instrument of data
collection was the semi-structured interview. The study included men and women
aged 25 to 52 years. The data analysis method was content analysis. The results
showed that coaching had a positive impact on the personal and professional
dimension of the individuals surveyed, promoting self-knowledge and,
consequently, new actions that helped their professional career, such as gaining
skills, developing a self-development plan , Among other aspects.
Keywords: Coaching. Career. Professional Development.

1 INTRODUÇÃO

A exigência do mercado, a globalização, as novas tecnologias foram
mudando um cenário onde as organizações estão exigindo dos seus profissionais
mais desempenho e melhor produtividade, e, consequentemente, estes profissionais
estão buscando melhorar suas habilidades profissionais. Cada vez mais um dos
desafios do mundo corporativo é encontrar alternativas que equilibrem os interesses
das organizações com os objetivos profissionais e pessoais do indivíduo. Nesse
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cenário, programas de orientação profissional e gestão de carreira apresentam
estratégias de soluções para superar esses desafios, e uma das estratégias utilizadas
ultimamente é passar pelo processo Coaching visando aumentar o nível de
resultados positivos de indivíduos, por meio de uso de técnicas e ferramentas. Essa
prática, que ultimamente vem se difundindo para o desenvolvimento de
competências, é realizada por um profissional habilitado (coach) que dispõe de
metodologia e práticas para auxiliar no alcance de metas e resultados
(UNDERHILL; MCANALLY; KORIATH, 2010). Para a academia, o interesse
pelo tema é motivado pela escassez dos estudos voltados aos conceitos do
Coaching, como diz Milaré (2008), poucos estudos sistematizados são encontrados
na literatura científica a respeito de procedimentos de execução de um programa de
Coaching.
A partir destes pressupostos, percebeu-se a oportunidade de pesquisa que
pudesse contribuir para esclarecer as indagações a respeito de avaliar as
expectativas e as contribuições percebidas no processo coaching de carreira em uma
instituição de ensino superior. Nesse sentido, foi formulada a seguinte questão de
pesquisa: Quais as expectativas e as contribuições percebidas para a carreira de
alunos e egressos de uma instituição do Ensino Superior privada que passaram pelo
processo?
O objetivo geral, condizente com o problema de pesquisa, foi analisar as
expectativas e as contribuições percebidas no processo coaching para a carreira de
alunos e egressos de uma Instituição do Ensino Superior privada que passaram pelo
processo. Os objetivos específicos, formulados para atingir o objetivo geral da
pesquisa, foram segmentados em: (a) diagnosticar os objetivos profissionais dos
coachees a partir do processo Coaching; (b) Identificar as contribuições percebidas
do processo Coaching para a carreira de alunos e egressos da IES em análise.
A justificativa para o desenvolvimento desse artigo se encontra na
relevância da contribuição que o conhecimento decorrente do processo de
investigação poderá oferecer para a comunidade acadêmica como empresarial, em
face da importância, do processo Coaching para o desenvolvimento de carreira do
individuo.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 COACHING: CONCEITUAÇÕES E ORIGENS

Com as mudanças nas organizações surge o Coaching como um novo
conceito de melhorar a performance do indivíduo na organização. De acordo com
Macmillan (2011), o coaching significa um esforço conjugado de desenvolvimento
pessoal, um processo de aconselhamento e de encarreiramento, e um processo de
liderança renovadora. O Coaching é um tipo de relacionamento no qual o coach se
compromete a apoiar e ajudar o aprendiz para que este possa atingir determinado
resultado ou seguir determinado caminho.
O processo Coaching é um dos temas mais atuais discutidos no mundo
corporativo, e tem cada vez mais uma crescente investigação, não só mais por um
simples modismo. O coaching é um processo bem definido com início, meio e fim,
cujo objetivo principal é a elevação do estado de consciência, visando o aumento
da performance. Para que isso ocorra, torna-se vital o entendimento das ferramentas
que compõem este processo, e de que forma cada uma pode contribuir para a
obtenção dos resultados esperados. O Coaching focaliza possibilidades futuras, não
erros passados (WHITMORE, 2006).
Nessa perspectiva, para Krausz (2007), o processo coaching cada vez
mais vem sendo aplicado para alinhar as competências pessoais dos profissionais
com as necessidades e competências exigidas pelo mercado competitivo, gerando
um resultado observado de liderança e retenção dos talentos estratégicos dos
profissionais e equilíbrio emocional.
Diante do exposto, o termo coaching atua com frequência no mundo
corporativo tornando-se cada vez mais uma ferramenta para profissionais gerarem
bons resultados na carreira, aumentando a elevação da performance. O processo
Coaching trabalha com objetivos concretos e com metas que o gestor deseja,
conciliando o equilíbrio entre o pessoal e profissional.
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De forma clara, pode-se dizer que se trata de um processo que visa à
conquista de objetivos e metas profissionais envolvendo o cliente (coach) e o
profissional habilitado (coach) em uma relação de sinergia, a qual resultará uma
melhor performance nos resultados, como afirma Sloan (2007).
O coaching pode ser considerado uma ferramenta, um instrumento que
utiliza estratégias e métodos para estimular o gestor a uma reflexão sobre suas
características comportamentais, conhecendo suas competências em decidir
melhores atitudes para o seu desempenho profissional e pessoal.
Tal posição é intensificada por Grant (2005), ao mencionar que é com o
olhar dos outros que nos enxergamos melhor, quem realmente somos e os resultados
que, de fato, produzimos. Precisa-se dos outros, principalmente quando ainda não
se tem competência para produzir algum resultado. Assim, destaca-se que o
processo coaching ajuda os gestores a desenvolver suas habilidades, seu foco e sua
confiança em seus pontos fortes diante da resiliência do mercado. A importância
do Coaching está em contribuir para que o indivíduo desenvolva as suas próprias
soluções em alcançar suas metas.
De acordo com os autores Goldsmith, Lyons e Mcarthur (2012) e
Whitmore (2006), o processo Coaching se divide em três etapas: o início, onde se
define o objetivo a ser alcançado; a segunda etapa é a preparação para o processo,
analisa e avalia o estado atual do profissional em sua carreira. Nessa etapa utilizamse técnicas, através de reuniões estruturadas para ser explorada a situação de
eventos pessoais e profissionais do coachee. Através de uma avaliação SWOT para
identificar comportamentos desejados e indesejados, e desenhar um plano de ação
para alcançar o objetivo almejado e propor a validação das ações. A ultima etapa é
a revisão, o feedback e indicadores de performance e desenvolvimento.
O processo Coaching destaca-se como uma ferramenta para o
desenvolvimento do individuo, levando em consideração as exigências do mercado
e metas que este quer alcançar em sua vida profissional.
A origem do Coaching começou a ser escrita há séculos, sendo apresentada
pelo filosofo Sócrates, que utilizava o uso de processos de perguntas que ajudava o
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individuo a refletir sobre as respostas desejadas. Esse processo de perguntas é
utilizado no Coaching.
Segundo Whitmore (2006, p.3), “O coaching não é um processo recente.
Já foi utilizado como processo pedagógico de ensinar as pessoas a pensar e a refletir
para buscar o conhecimento no fundo de si mesmas. Sócrates foi o seu criador. A
fonte inspiradora.”.
Para Vieira e Palmer (2012), existem várias correntes sobre a origem do
coaching, que a origem da atividade parte de diferentes argumentos e abordagens
quanto à época, ao local ou mesmo às analogias atribuídas ao significado, à
evolução do sentido e às aplicações atuais do coaching. As principais correntes
sobre sua origem baseiam-se na simbologia de uma carruagem do francês coche
que originou o termo em inglês coach com os significados: coche, carruagem,
vagão. Mas existe também uma corrente que diz que a palavra inglesa coach parece
ser derivada Kocs, o nome de um vilarejo no interior da Hungria onde
tradicionalmente se construíam carruagens e charrete com muita qualidade
direcionada no transporte de passageiros e de correspondência, que ofereciam
conforto com suspensão e molas de aço (UNDERHILL; MCANALLY; KORIATH,
2010). No século XVIII os nobres universitários da Inglaterra iam para suas aulas,
conduzidos em suas carruagens por cocheiros chamados - Coacher. E assim
acabavam usando a expressão para mencionar os mestres que mais admiravam
(DRAKE, 2010). E a origem mais recente do Coach vem do mundo dos esportes.
Neste sentido serve para designar o papel de treinador, preparador, o técnico em
esportes.
Como cita Grant (2005), na década de 1830 o termo coach inicia a
utilização na Universidade de Oxford como sinônimo de “tutor particular”, aquele
que “carrega”, “conduz” e “prepara” os estudantes para suas avaliações. E nessa
época o termo Coaching começa a ser usado no âmbito dos esportes.
E foi a partir da década de 50 que o termo começa a ser utilizado na
literatura dos negócios, como uma habilidade de autodesenvolver pessoas. Que
origina dos moldes do meio esportivo com Timothy Gallwey da Universidade de
Harvard (EUA) em seu livro “The inner game of tennis” (O jogo interior do tênis).
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O Coaching como um processo que leva em consideração não só aspectos técnicos,
mas principalmente bloqueios internos dos atletas (GALLWEY, 1996).
O desenvolvimento do Coaching em suas fases e períodos são sintetizados
no Quadro 1, a seguir, através de uma pesquisa elaborada por Grant (2003).

Quadro 1 - Fases do desenvolvimento do Coaching
Fase

Período

Característica

Atividade interna

1930 a 1960

Coaching interno: atividade exercida pelo
supervisor
hierárquico;
forma
de
treinamento; desenvolvimento gerencial e,
ao final do período, desenvolvimento
executivo.

Rigor acadêmico

1960 a 1990

Ciência aplicada:
pesquisas científicas

A partir de 1990

Período em que documentos submetidos à
apreciação de pares começam a ser
publicados; pesquisa e discursões atendem a
maior rigor acadêmico; as primeiras teses de
doutorado são desenvolvidas.
Crescimento no número de teses,
dissertações e artigos acadêmicos sobre a
atividade de um coach externo nas
organizações; a maioria dos estudos
continua a ser fenomenológico.

Fonte: Grant (2003).

Pode-se dizer que o Coaching não é somente uma moda, mas uma prática
no campo do desenvolvimento da administração. E que é um estudo recente na área
das pesquisas cientificas. E pelo quadro observa-se uma evolução no
desenvolvimento do Coaching na área acadêmica.

2.2 ESTRUTURA BÁSICA DE UM PROCESSO DE COACHING

O processo de Coaching é realizado por sessões e composto pelo
acompanhamento e feedback das ações combinadas que têm como finalidade gerar
mudanças (MATTA, 2012). A estrutura do processo Coaching é decidida entre o
Coach e o Coachee. Assim, optam em conjunto o número de sessões, o local onde
serão executados e a duração, a qual se aconselha de três a seis meses (GRANT,
2003).
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As etapas dos processos Coaching são descritas por Macmillan (2011),
Whitmore (2006). São quatro etapas que têm como primeiro modelo o Estado
Atual: momento inicial do processo é onde se estabelece a parceria do coach e do
coachee, aqui se declara o propósito do Coaching. Descreve-se o comportamento
atual e também o levantamento do perfil do cliente (características pessoais,
recursos pessoais e tendências de comportamento). A segunda etapa é o Estado
Desejado: aonde o coachee quer chegar; a visão do futuro; o seu objetivo. A terceira
parte são as Estratégias/ Ações – são as estratégias que devem ser realizadas do
Coaching. A quarta etapa será a Avaliação do processo. É a etapa onde se verifica
os resultados e a eficácia do processo.

2.2.1 Modelo FARM

Utilizar um modelo efetivo é a base do sucesso na prática de Coaching. E
para ser efetivo é necessário utilizar uma abordagem sistêmica de mudança,
aprendizado e aumento de resultados e utilizando a melhoria continua ao processo
de mudança (MATTA 2012). O modelo representa uma visão sistêmica da
metodologia de um processo Coaching.
O Coaching atua frequentemente com desenvolvimento de competências,
habilidades, melhoria do comportamento, aumento do comprometimento e
desempenho de resultados. A atividade do coach fundamenta-se nos mesmos
preceitos do modelo FARM (WHITMORE, 2006). O modelo FARM possui
elementos necessários para garantir a estrutura básica do coaching e gerar um ciclo
contínuo de ação, conforme pode ser observado no Quadro 2, a seguir.
Quadro 2 – O modelo FARM
LETRAS
F

SIGNIFICADOS
Foco

A

Ação

R

Resultado

DEFINIÇÕES
Aonde o coachee quer chegar?
Trabalha processos motivacionais.
Análise SWOT.
Acompanhar, avaliar e medir o
resultado do coaching.
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Melhoria Continua

M

Agora é o momento do
aprendizado e aprimorar o que for
preciso.

Fonte: Adaptado de Matta (2012, p. 58).

O ciclo no processo Coaching começa no elemento Foco. Define-se o
objetivo. Aqui se devem levantar as questões que o coachee quer atingir. Definindose essa etapa, entra-se na Ação, que é uma das características do Coaching, pois é
por meio da ação que os resultados são gerados. Nessa etapa se trabalha o processo
motivacional com a análise SWOT (análise ambiental: força, fraqueza,
oportunidades e ameaças) pessoal (MATTA, 2012).
A etapa do Resultado é a fase do acompanhamento, da avaliação e da
medição de resultados do Coaching. Nessa fase, verifica-se a importância do
progresso do coachee e identifica-se o que é necessário melhorar, mudar e reajustar
para garantir os resultados satisfatórios que foram propostos (MATTA, 2012). O
instrumento que se utiliza é a Medição em quatro dimensões (ações, aprendizado,
performance e melhoria contínua), proposta por (MARQUES; CARLI, 2012).
Encerrando o ciclo do processo do Coaching, tem-se a Melhoria Contínua. Aqui
entra em ação a avaliação de seus resultados.
Destaca-se a importância de uma parceria de construção entre o coachee e
o coach, com confiabilidade e honestidade para que todo esse ciclo seja de
resultados de alta performance (STERN, 2004).

2.2.2 SWOT Pessoal

O método de análise SWOT se define por uma metodologia utilizada para
promover a análise de cenários, comumente utilizada em empresas no planejamento
estratégico (KOTLER, 2000).
A denominação SWOT é a congruência das iniciais em inglês dos quatro
fatores que necessitam ser analisados. Tem como foco posicionar e avaliar a posição
estratégica da organização. Serve para posicionar ou verificar a situação e a posição
estratégica das empresas no ambiente em que atua. As Forças (Strenghts):
vantagens internas das empresas, seus pontos fortes. As Fraquezas (Weaknesses):
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desvantagens internas da empresa em relação aos seus pontos fracos;
Oportunidades (Opportunities): aspectos positivos do ambiente externo com o
potencial de alavancar a vantagem competitiva da organização; Ameaças (Threats):
aspectos negativos do ambiente externo com o potencial de comprometer a
vantagem competitiva da empresa (KOTLER, 2000).
Para elaboração da matriz análise SWOT são imprescindíveis dois tipos de
análises: interna e externa. Na interna, permite identificar aspectos em que o
coachee apresenta pontos fortes e aspectos em que define pontos fracos ou pontos
a serem desenvolvidos. Na externa, consiste em uma apreciação do coachee de
forma a identificar as ameaças e oportunidades que este se encontra.

2.3 AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO COACHING

Para avaliar os benefícios do Coaching, a literatura vem investigando e
explorando quais são os benefícios do processo, apesar da mudança
comportamental ser o grande benefício (GRANT, 2003; MACMILLAN, 2011;
MATTA, 2012).
Vieira e Palmer (2012) defendem que o Coaching pode ajudar o coachee
a transcender comportamentos negativos e de crenças limitantes. Finalizando o
processo o coachee pode facilmente ter mais facilidade em assumir desafios
maiores em seu campo profissional. Para Underhill, Mcanally e Koriath (2010),
melhoram benefícios relativos a responsabilidades de suas ações e de seu
autoconhecimento.
Destaca-se a importância de uma parceria de construção entre o coachee e
o coach com confiabilidade e honestidade para que todo esse ciclo seja de
resultados de alta performance.

3 METODOLOGIA
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O presente artigo de caráter qualitativo, possui finalidades descritiva e
exploratória, pois observa, registra, correlaciona e descreve fatos ou fenômenos de
uma determinada realidade.

3.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA

Como áreas de investigação, participaram do estudo alunos e egressos de
uma instituição de ensino superior privada do Rio Grande do Norte, que se
inscreveram para participar do processo Coaching de Carreira, no período de
setembro a dezembro de 2014.
Esse artigo teve como participantes homens e mulheres de idade entre 25
e 52 anos. Para esse estudo, participaram 9 (nove) pessoas, sendo 5 (cinco) mulheres
e 4 (quatro) homens.
Entre os profissionais pesquisados destacam-se: 2 administradores, 1
Gestor de Recursos Humanos, 1 Arquiteto, 2 Enfermeiras, 2 Gestão Comercial e
uma Design de Interiores.
Os alunos e egressos entrevistados foram classificados por nomenclaturas
abreviadas, visando à preservação do sigilo, sendo de C1 a C9 (nove coachees).
Para facilitar o entendimento demonstra-se o perfil dos participantes da
pesquisa, no Quadro 3.
Quadro 3 – Perfil dos Coachees
Coachee

Sexo

Idade

Formação
Profissional

Tempo de
Formação

C1

Fem.

27

Administração

3 anos

Gestão Comercial
C2

Mas.

35

Último
período do
curso

C3

Fem.

52

Design de
Interiores

2 anos

Profissão

Supervisora
de Recursos
Humanos
Gerente de
vendas
Vendedora de
loja de
decoração

Temp
o de
merca
do
3 anos

9 anos

2 anos

28

C4

Mas.

34

Arquitetura

2 anos

Gerente de
projetos

3 anos

C5

Mas.

37

Administração

3 anos

Gerente de
Marketing

4 anos

C6

Fem.

25

Gestão em R.H

Estagiária

C7

Fem.

28

Enfermagem

Penúltimo
período
2 anos

6
meses
1 ano

C8

Mas.

32

Gestão Comercial

1 ano

Gerente de
loja

3 anos

C9

Fem.

29

Enfermagem

4 anos

Enfermeira

1 ano e
meio

Enfermeira

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Foi adotado como critério da participação, pessoas que já estão no mercado
de trabalho exercendo suas atividades profissionais.
O artigo utilizou o critério de inclusão e a autorização do Coachee através
do preenchimento do Termo de consentimento livre.

3.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas,
baseadas no discurso livre do entrevistado, segundo Chizzotti (2010). Os dados
obtidos através dessas entrevistas subsidiaram as análises a fim de se alcançar os
dois objetivos específicos, e consequentemente o objetivo geral desse artigo. Foram
utilizados ainda, questionários com perguntas fechadas e abertas a fim de traçar o
perfil dos Coachees.
As entrevistas foram realizadas presencialmente pela pesquisadora durante
o processo coaching, objeto desse estudo. As entrevistas aconteceram em
momentos distintos durante o mês de novembro e dezembro de 2014, em horários
pré-estabelecidos, mediante autorização expressa dos coachees quanto ao processo.
O processo se deu em 5 (cinco) encontros individuais, e as entrevistas foram feitas
em 3 (três) dias, que foram transcritas na íntegra, para depois as respostas serem
organizadas e categorizadas de acordo com os objetivos da pesquisa.
Após a adequação do instrumento de pesquisa pós-processo coaching, esse
foi submetido a um teste piloto colaborativo com alunos e egressos que passaram
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pelo processo, mas não participaram da pesquisa. Foram cinco, sendo dois alunos e
três egressos. O teste piloto foi aplicado para garantir que a compreensão dos
sujeitos estivesse alinhada com a proposta do trabalho.
O roteiro das entrevistas semiestruturadas foi desenvolvido a partir do
processo de perguntas para o coachee, adaptado pelo modelo FARM (Foco, Ação,
Resultados e Melhoria Continua) elaborado por Matta (2012), com perguntas.

3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

O conteúdo coletado através das entrevistas foi analisado por um
tratamento qualitativo, através da técnica de análise de conteúdo, com base no
roteiro proposto por Bardin (2013) e Moraes (1999), que constitui uma metodologia
de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo.
A fim de facilitar a compreensão do design da pesquisa, segue o quadro 4,
que apresenta os instrumentos de coleta de dados e os métodos de análise utilizados
para o alcance de cada um dos objetivos deste artigo.

Quadro 4 - Design da pesquisa
Objetivos específicos

Instrumento de coleta
de dados

Método de análise de
dados

Fontes
discursivas

Entrevista
semiestruturada

Análise de conteúdo

Estudantes e
egressos

Objetivo específico (a)
Objetivo específico (b)

Objetivo geral
Fonte: Elaboração da autora (2014).

O processo de análise dos dados se deu de acordo com o fluxo proposto
por Bardin (2013) e Moraes (1999) para o método da análise de conteúdo, a saber:
Preparação das informações; Transformação do conteúdo em unidades de análise;
Categorização ou classificação das unidades em categorias; Descrição e
Interpretação. A seguir são apresentados e discutidos os resultados do estudo.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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4.1 AS EXPECTATIVAS DOS COACHEES COM RELAÇÃO AO PROCESSO
COACHING

Nesse tópico foram analisadas as categorias sobre as expectativas que o
coachee teve em relação ao processo Coaching. Foi perguntado sobre o porquê da
procura do Coaching, dos objetivos que o coachee deseja alcançar.
As respostas obtidas nas entrevistas colaboraram com a doutrina sobre o
assunto, dando a importância de saber primeiramente o foco do indivíduo.
Segundo Krausz (2007), o processo Coaching tem como primórdio
facilitar a transformação de desejos e sonhos em objetivos claramente definidos,
aonde se quer chegar, partindo da elaboração do seu foco.
Observem-se os trechos alinhados, decorrentes do relato dos entrevistados:

Estou no processo para um autoconhecimento sobre minha vida
profissional que anda lenta. Acho que parei no tempo. Preciso ter
foco, ir atrás do que sempre quis. Criei meus filhos, agora tenho
que focar é na minha carreira. (C3)
Procurei o processo para saber como trabalhar para alcançar
minha promoção. Estava lendo muito sobre o Coaching, quando
vi que a Instituição promovia esse processo marquei na hora,
ainda eu que sou egresso, não perdi tempo, preciso ter foco na
minha promoção. Não posso mais esperar. (C8)
Bom, eu entendo que preciso ter foco. Acho que com o processo
Coaching vou tomar “vergonha” na cara para conseguir a minha
promoção. Preciso tomar um rumo em que sempre sonhei:
assumir a direção da minha carreira. (C4)

O que se pode perceber é que a maioria dos coachees buscou o processo
Coaching para melhorar e se desenvolver em sua vida profissional. Esta percepção
remete a Whitmore (2006), que define o processo como o indivíduo que quer
melhorar seus resultados profissionais e ser reconhecido na organização para
conquistar uma promoção.
Verificou-se ainda, que os egressos têm uma expetativa com o retorno à
Universidade, como uma garantia de buscar a melhoria no desempenho de sua
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carreira. Nesse sentido, observem-se os relatos descritos quando se questiona o
porquê da procura do coaching de carreira:

Quando soube que tinha um processo de Coaching de carreira na
universidade e totalmente gratuito, não pensei duas vezes em ir
para dar um jeito em minha carreira. Sou formada há três anos e
parei no tempo. Parei de estudar, perdi meu foco. (C9).
Ser egresso me fez pensar: Por que não voltar a estudar de novo?
Fazer um MBA, e ainda fazer o Coaching para dar uma
alavancada em minha promoção? É necessário correr atrás, o
mercado não quer profissional parado. (C1)
Estou precisando melhorar minha vida profissional. Sei que estou
na “inércia”. Não posso mais perder tempo. Quando vi a
possibilidade de passar pelo processo, me senti mais animada,
mais focada. (C6)
Vejo que não posso parar. É necessário voltar para as salas de
aula, para fazer um MBA, dar um “up” no meu currículo. (C5)

O que se observa é que o aluno e egresso têm como expectativa buscar
caminhos para melhorar sua carreira e traçar melhor suas metas.
Vieira (2012) afirma que o Coaching tem que desafiar o indivíduo a buscar
suas metas e seus valores. E nessas afirmações observa-se que os coachees estão
em busca de atingir seus objetivos, sabem aonde querem chegar profissionalmente,
pois tem como metas melhorar profissionalmente.
Também

é

possível

identificar

que

os

coachees

tiveram

o

comprometimento na ação do processo, conforme afirmativas a seguir.
Eu estou comprometido em fazer o trabalho necessário para o meu
desenvolvimento profissional. Sei que chegou a hora de falar com a direção da
empresa a minha vontade em ir para fortaleza onde é a filial, para assumir a gerência
regional. (C5)

Sei que eu vou precisar me comprometer com o processo
Coaching, principalmente para o meu autoconhecimento. Não se
cresce profissionalmente se não houver motivação interna e
conhecimento. (C8)
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O responsável pela minha mudança interna sou eu. Será ela que
me promoverá para uma melhoria profissional. Preciso deixar de
ser insegura e fazer logo meu MBA. (C1)
Tenho total convicção que sou responsável pela mudança que
preciso fazer, e com o comprometimento desse processo. (C7)

Observa-se a importância em se comprometer com o processo Coaching
para atingir os objetivos propostos. Essas afirmativas fazem lembrar Whitmore
(2006) que afirma que o processo Coaching refere-se a uma jornada de
autoconhecimento,

ampliação

de

consciência

e

responsabilidade

do

comprometimento do indivíduo em sua carreira profissional.
Diante das análises discorridas, segue o Quadro 5, que apresenta em forma
de síntese as categorias de expectativas dos coachees em relação ao coaching.
Quadro 5 – Expectativas dos Coachees.
Objetivo específicos (a)

Resultados Encontrados (Categorias)

As expectativas dos coachees
com relação ao processo
Coaching;

Melhorar e desenvolver sua vida profissional
Retornar à Universidade para melhoria de desempenho
Mudar o seu futuro profissional
Estabelecer metas profissionais

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Permitiu-se então, através da análise de conteúdo, alcançar o objetivo
específico (a) quanto a diagnosticar os objetivos profissionais dos coachees (alunos
e egressos), a partir do processo Coaching.

4.2 AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PROCESSO COACHING DE
CARREIRA, A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS COACHEES

Quanto aos benefícios advindos do processo coaching, as análises
revelaram que esses são vistos de diferentes formas. Primeiramente em relação à
questão da melhoria contínua, que se dá a partir da responsabilidade que o coachee
assume ao assumir sua carreira. Nessa vertente destaca-se primeiramente a
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mensuração das expectativas do processo coaching pelos coachees conforme se
pode observar nas afirmativas abaixo:

A minha expectativa foi atendida, porque pela primeira vez pude
deixar de culpar os outros pelos meus insucessos profissionais.
Sempre culpava o outro e não eu. Isso veio através do processo,
onde pude parar e pensar. (C9)
Procurei o coaching para orientação profissional, para tentar
avaliar a minha vida, e a expectativa foi positiva quando analisei
meus pontos fortes e fracos, isso foi muito bom. (C6)

Esses relatos fazem lembrar Drake (2010), que afirma que a expectativa
do processo Coaching é atendida quando o indivíduo tem o autoconhecimento,
identificando com clareza o estágio atual e o que deseja alcançar e como alcançalo, levando à ação da mudança.
Todo processo precisa ter conquistas positivas para o indivíduo, segundo
Whitmore (2006). Nessa pesquisa foi questionado sobre as conquistas que o
coachee teve no Coaching. Seguem alguns relatos dos entrevistados, para
evidenciar os benefícios do processo através de suas conquistas:
A conquista que tive foi reconhecer o quanto é importante ter o
autoconhecimento alinhado com o meu objetivo de carreia. Para
eu ir ao meu encontro profissional precisa se ter a clareza de
propósito que quero na vida, e quanto estou disposto a mudar
meus pontos fracos. (C4)
Uma das conquistas que tive no processo foi quando percebi que,
por ser indecisa, deixei de fazer muitas coisas. E a primeira coisa
que fui fazer foi me inscrever na pós-graduação em MBA
Executivo de Gestão de Pessoas. (C1)
A conquista que mais percebo foi ter tido a coragem de falar com
a direção da minha vontade em ir para a cidade de Fortaleza onde
é a filial. Isso foi muito bom. O medo da mudança não pode afetar
minha carreira. (C5)
O que aprendi nesse processo é que a carreira está em minhas
mãos. Não é responsabilidade da empresa, e sim a minha de
conquistar meus anseios profissionais. (C2)
Não posso mais parar no tempo. O processo me fez refletir minha
mudança de atitude referente à minha vida profissional. (C9)
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De acordo com os relatos, pode-se destacar que os coachees tiveram uma
melhoria na análise de suas carreiras para o autodesenvolvimento através de
mudanças.
Para Goldsmith, Lyons e Mcarthur (2012), o processo Coaching não dá
respostas, ele auxilia os coachees no seu processo, desafiando-os a buscarem suas
próprias soluções para o cotidiano profissional, através de analisar seus pontos
fortes, e identificar seus pontos a serem melhorados para alcançar seus objetivos
propostos.
Nesse estudo foi questionado ao coachee se ele tinha a consciência da
responsabilidade pelo sucesso de sua carreira.

A experiência de passar por esse processo foi rica, pois me
ajudou a ter uma visão mais nítida de mim, e ter a consciência
das minhas qualificações. Estou me sentindo mais segura e
responsável pela minha carreira. (C6)
O processo de coaching trouxe luz para alguns pontos fortes e
valores que estavam escondidos dentro de mim, talvez pela
minha baixa autoestima. Eu sou responsável por mim, sou eu que
posso alavancar a minha carreira. (C9)
O processo de coaching foi importante para mim. O bom foi
aprender a ouvir minha voz interna, e trazer isso para melhorar
meu trabalho. Tirei esse tempo do processo para saber onde
quero chegar e o que devo fazer para eu atingir os objetivos que
são importantes para minha carreira. (C1)
Percebi que sou responsável pelo meu autoconhecimento para
poder melhor meu autodesenvolvimento. Conhecendo meus
pontos fracos pude perceber que preciso melhorar para atingir
meus objetivos. (C3)

Nesse contexto, observa-se que o indivíduo que passa pelo processo
Coaching tem consciência que é responsável pela sua carreira e precisa estar
comprometido com a mudança para atingir os objetivos propostos pelo processo.
Segundo os estudos de Ellerton (2010), foi constatado que o Coaching teve
um impacto positivo na dimensão pessoal e profissional dos entrevistados que
passaram pelo processo. Foi observado algumas crenças presentes no cotidiano
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desses indivíduos e ressignificá-las promoveu, dessa maneira, o autoconhecimento
e, consequentemente, novas ações para sua carreira.
A partir das análises discorridas, expõe-se a seguir o Quadro 6,
apresentando em forma de síntese, as categorias de contribuições percebidas do
processo Coaching.
Quadro 6 – Contribuições percebidas do processo Coaching.
Objetivos específicos

Resultados Encontrados (Categorias)

Identificar as contribuições
percebidas do processo
Coaching para a carreira de
alunos e egressos da IES em
análise.

Responsabilidade pela própria carreira
Melhoria na análise de suas carreiras
Autodesenvolvimento através de mudanças
Aumento da autoestima
Autoconhecimento

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Dessa forma, através da análise de conteúdo, também foi alcançado o
objetivo específico (b) quanto a ‘Identificar as contribuições percebidas do processo
Coaching para a carreira de alunos e egressos da IES em análise’.

5 CONCLUSÃO

Quanto ao o objetivo de diagnosticar os objetivos profissionais dos
coachees (alunos e egressos), a partir do processo Coaching, emergiram dos dados
das seguintes categorias: Melhorar e desenvolver sua vida profissional; retornar à
universidade para melhoria de desempenho; mudar o seu futuro profissional e
estabelecer metas profissionais. Porém, a que se destacou foi melhorar e
desenvolver sua vida profissional. Os coachees têm como foco passar pelo processo
Coaching para melhorar sua vida profissional, pensando no futuro de sua carreira.
No que tange ao objetivo de identificar as contribuições percebidas do
processo Coaching para a carreira de alunos e egressos da IES em análise,
emergiram dos dados as seguintes categorias: Responsabilidade pela própria
carreira; melhoria na análise de suas carreiras; autodesenvolvimento através de
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mudanças; aumento da autoestima e Autoconhecimento. A análise dos relatos
permite afirmar que, de forma geral, o Coaching teve um impacto positivo na
dimensão pessoal e profissional dos indivíduos pesquisados, promovendo um
autoconhecimento e por consequências, novas ações que auxiliaram a sua carreira
profissional.
Através da análise de conteúdo foram atingidos os dois objetivos
específicos deste artigo, como apresentado, e consequentemente foi alcançado o
objetivo geral proposto ‘analisar as expectativas e as contribuições percebidas no
processo coaching para a carreira de alunos e egressos de uma Instituição do Ensino
Superior privada que passaram pelo processo’. Pode-se perceber que houve
desenvolvimento desses profissionais a partir do autoconhecimento de suas
competências e pontos fracos, gerando uma avaliação de suas metas traçadas.
Os resultados observados nesse estudo indicam a existência de uma
associação entre o processo Coaching e o resultado que esse processo traz para a
vida profissional. Estes resultados sinalizam a importância de institucionalização
de programas de Coaching nas Universidades que possam favorecer a reflexão dos
alunos e egressos sobre os aspectos relacionados à sua carreira, sua trajetória
profissional,

ganho

de

competências,

elaboração

de

um

plano

de

autodesenvolvimento, dentre outros aspectos, que podem impactar positivamente a
satisfação do indivíduo no trabalho que exerce, e sua melhoria como profissional.
Após a análise dos resultados da pesquisa, confirmou-se que o indivíduo
que passa pelo processo Coaching se beneficia para melhorar sua carreira, pois tem
um autoconhecimento de seus pontos fortes, e pontos a serem melhorados que
impeçam de alavancar sua carreira, através da análise SWOT pessoal. Pode-se
afirmar com essa pesquisa que o coaching é uma ferramenta para o
autoconhecimento do indivíduo.
Como sugestão de artigos futuros, recomenda-se que sejam feitas novas
pesquisas na área do Coaching, englobando todos que passam pelo processo, no
intuito de verificar a real necessidade do indivíduo, estando ou não no mercado de
trabalho, usando o modelo de coaching de carreira em grupos.
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O benefício do Coaching pode ter mais amplitude de impacto na vida
pessoal. Por isso, sugere-se para futuras pesquisas a associação de análises
qualitativas e quantitativas, com vistas a verificar se ocorre correlação entre vida
pessoal e carreira profissional.
Outra possibilidade de estudo é a avaliação do benefício do processo para
jovens empreendedores que abrem a sua primeira empresa.
Acredita-se que este estudo possibilitou avanço na compreensão do estudo
do coaching de carreira, mas sem dúvida, as pesquisas devem continuar buscando
cada vez mais ampliar o conhecimento sobre o assunto.
A partir desse estudo, espera-se ter contribuído para ampliar o
conhecimento sobre o coaching, bem como apresentar as expectativas e os
benefícios esperados, a partir da ótica dos coachees, para os tantos participantes do
processo, para aqueles que ainda não o fizeram, para a instituição pesquisada e
outras instituições do mesmo ramo de atividade.
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RESUMO

Esta pesquisa avalia o Sistema de Educação Corporativa (SEC) do SEBRAE a partir
da percepção de seus gestores. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e
descritiva, utilizando a estratégia de estudo de caso. Em relação aos resultados,
destaca-se a dimensão de informação e conhecimento, processos de trabalho,
currículo e soluções de aprendizagens, apontando que as estratégias apontadas pela
UC nacional estão adequadas. Todavia, os gestores apontaram dificuldades para
atender à demanda da diversidade local. Pressupõe-se que a autoavaliação
institucional, enquanto instrumento sistemático de coleta de informações relevantes
é uma ferramenta que auxilia na melhoria das ações da universidade corporativa da
instituição, ajuda no discernimento do valor ou mérito da gestão do Sistema de
Educação Corporativa.
Palavras-chaves: Universidade corporativa. Sistema de educação corporativa.
Gestão

do

conhecimento.

Aprendizagem

organizacional.

Autoavaliação

institucional.

ABSTRACT
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This research evaluates the SEBRAE Corporate Education System (SEC) based on
the perception of its managers. This is a qualitative and descriptive research using
the case study strategy. Regarding the results, the information and knowledge
dimension, work processes, curriculum and learning solutions stand out, pointing
out that the strategies pointed out by the national UC are adequate. However,
managers pointed out difficulties in meeting the demand of local diversity. It is
assumed that institutional self-assessment, as a systematic tool for collecting
relevant information, is a tool that helps to improve the actions of the institution's
corporate university, helps in discerning the value or merit of the management of
the Corporate Education System.
Keywords: corporate university. corporate education system. knowledge
management. organizational learning. institutional self-evaluation.

1 INTRODUÇÃO

No que se refere à origem da Universidade Corporativa (UC), Meister
(1999, p. 29) a define como “um guarda-chuva estratégico para desenvolver e
educar funcionários, clientes, fornecedores e comunidade, a fim de cumprir as
estratégias empresariais da organização”. A UC tem como princípios básicos o
delineamento de programas que reflitam o compromisso da empresa em dar
sustentação aos objetivos dos negócios da organização. Além do modelo tradicional
de sala de aula, utiliza formas múltiplas de aprendizagem, tais como recursos de
aprendizagem à distância, via Internet e campi virtuais, o que possibilita a
“aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar”.
Neste sentido, com relação ao interesse das empresas pela implantação do
Programa de Universidade Corporativa, Eboli (2004) afirma que as organizações
de sucesso têm lançado mão desses recursos como estratégia para desenvolver o
seu capital intelectual. A mesma autora relata que as revistas brasileiras de negócios
mostram que as empresas mais admiradas no Brasil e as consideradas melhores para
trabalhar, implantaram universidades corporativas. Eboli (2004) afirma, também,
que o Brasil tem cerca de cem organizações brasileiras ou multinacionais, tanto no
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setor público quanto no setor privado, que já programaram sistemas educacionais
pautados por princípios e práticas das universidades corporativas, e o rol dessas
organizações encontra grande paralelismo com aquelas consideradas as melhores
empresas para trabalhar.
O SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -, para
alcançar os objetivos das organizações, às quais prestam consultoria, e manter-se
competitivo enfrentando um alto nível de transformações e constantes mudanças
nessa crise atual, compreende a necessidade de autoavaliar-se para tornar seus
serviços mais estratégicos. Considerando o alto nível de criticidade e diversidade
de sua demanda, a autoavaliação torna-se indispensável para o desenvolvimento de
soluções que possam refletir positivamente nos resultados esperados pelas
organizações que seus gestores assistem.
Nesse contexto, Eboli (2004) e Meister (1999) retratam esse discurso como
fundamental no modelo de educação para o atual padrão de acumulação. E,
atualmente, a própria empresa cria suas universidades – as chamadas
“Universidades Corporativas” (UC) –, a fim de garantir uma educação sob medida,
para a realização da missão, da visão de futuro, do negócio, das estratégias e dos
valores organizacionais.
Nesse sentido, o Sistema de Educação Corporativa (SEC) se apresenta
como parceiro, na medida em que pode ser o indutor desse processo, por meio da
aplicação de práticas educacionais que incentivem a autonomia, o desenvolvimento
integral do educando e a sua consciência crítica, expressa em suas políticas
educacionais, em seus modelos de atuação, em suas estruturas curriculares
(portfólios de soluções educacionais), na formação dos instrutores, na
conscientização de suas lideranças, fomentando condições para que os participantes
do processo de ensino-aprendizagem se desenvolvam e possam atuar na sociedade
conciliando as visões econômico-financeira e socioambiental (MARINELLI,
2013).
Mediante a redução do prazo de validade do conhecimento, o foco das
organizações nos direciona a necessidade de uma autoavaliação constante, no
sentido das organizações desenvolverem estratégias fundamentais para a atual
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economia global (MEISTER, 1999, p.1). A ausência da postura organizacional de
autoanalisar-se dificultaria aspectos necessários para a formatação de programas
que possam atender as necessidades e demandas previstas para o público do
SEBRAE.
Portanto, à educação corporativa interessa discutir o movimento da relação
entre trabalho e educação, que vai se consolidar nesse modelo educacional. Assim,
por meio desta pesquisa, foram tecidas algumas considerações a respeito do
fenômeno da educação corporativa e de sua implantação de fato: a teoria e a prática.
Partindo deste pressuposto, a autoavaliação institucional, enquanto
instrumento sistemático de coleta de informações relevantes constitui ferramenta
que auxilia na melhoria das ações da Universidade Corporativa da instituição, ajuda
no discernimento do valor ou mérito da gestão do SEC, facilitando o diagnóstico
eficaz, com visão proativa de constante melhoria da estratégia competitiva da
organização. Considerando-se os aspectos anteriormente mencionados, na ausência
dessa autoavaliação institucional, a empresa deixa de apontar os pontos fortes e
fracos e as necessidades de melhoria do SEC, bem como definir informações para
subsidiar decisões, e a analise efetiva dos fatores a serem redimensionados da
organização, para o alcance das expectativas organizacionais envolvidos no
processo de Educação Corporativa.
O que há de genuíno neste trabalho é a busca de respostas, de que
autoavaliação dentro do contexto da EC pode, neste cenário de ambiente
diversificado das demandas de uma empresa prestadora de consultoria do
conhecimento como o SEBRAE, possibilitar o desenvolvimento de projetos que
viabilizem uma estrutura teórica e prática. Nesse sentido, esta pesquisa apresenta
como objetivo geral: Avaliar o Sistema de Educação Corporativa (SEC) do
SEBRAE-RN, a partir da percepção de seus gestores. E como pergunta de partida:
Qual a avaliação do Sistema de Educação Corporativa do SEBRAE do RN, na
percepção dos seus gestores?

2 GESTÃO DO CONHECIMENTO, UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO
CORPORATIVA
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Segundo Fresneda et al. (2009), a Gestão do Conhecimento (GC)
desenvolve mudanças nos valores e na cultura organizacional, no comportamento
das pessoas e nos modelos de trabalho e, fundamentalmente, requer que as pessoas
tenham fácil acesso a recursos de informações importantes, para que o
conhecimento possa ser gerado e distribuído.
A literatura assume que a GC, em uma organização, facilita a
aprendizagem, um processo que pode ocorrer nos níveis individual, grupal e
organizacional (ANTONELLO, 2005). O estudo das organizações, no contexto em
que elas estão inseridas no mundo contemporâneo de negócios, tem destacado,
desde a segunda metade do século XX, a importância da “Aprendizagem
Organizacional”- AO para a compreensão da dinâmica das mudanças
organizacionais oriundas da criação ou da assimilação de novos conhecimentos.
Na visão de Antonello e Godoy (2010), as organizações presentes no atual
contexto de complexidade e de instabilidade ambiental têm buscado, cada vez mais,
adequar-se a esse ambiente. A AO aparece como forma de resposta a esse desafio.
No entanto, os estudos sobre esse tema têm demonstrado tratar-se de um fenômeno
complexo abordado por diversas perspectivas.
Nesse contexto, as práticas organizacionais afetam significativamente a
aprendizagem individual, de acordo com Antonacopoulou (2006), segundo a qual
há três fatores que influenciam a aprendizagem na organização: o contexto de
aprendizagem, as políticas de aprendizagem no trabalho e a identidade institucional
da aprendizagem individual como reflexo da aprendizagem organizacional.
Meister (1999, p. 29) define “Universidade Corporativa” como “um
guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes,
fornecedores e comunidade, a fim de cumprir as estratégias empresariais da
organização” e cujo princípio básico é o delineamento de programas que reflitam o
compromisso da empresa em dar sustentação aos objetivos organizacionais. Além
do modelo tradicional de sala de aula, a UC utiliza-se de formas múltiplas de
aprendizagem, tais como recursos de aprendizagem à distância, via Internet e campi
virtuais, o que possibilita “aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar”.
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Ao abordar a razão de existir da UC ou o papel ao qual esta se propõe,
Meister (1999) define-a como um veículo, ou seja, um meio acessível e econômico
de vincular a aprendizagem às metas empresariais. Assim, segundo a autora, as UCs
representam, na atualidade, algo mais do que uma maneira de reunir ou de um
treinamento corporativo.
Neste aspecto, é imprescindível o apoio visível de todos da cúpula da
organização em relação à proposta de criação da UC, desde os primeiros momentos.
Isso é vital, mas não é suficiente. Por esse motivo, Meister (1999) recomenda que
sejam analisados e agregados ao projeto dez componentes fundamentais. Devido a
sua relevância, se negligenciados, podem indicar o insucesso ou indicar que a UC
não está tão ligada ao desempenho da organização e, em consequência, que não tem
a relevância, para o negócio, que se espera dela.
A UC, de acordo com Eboli (2004, p. 48), é “um sistema de
desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão por competências”. A difusão do
conceito de competência e o sistema de aprendizagem continuada são o que marca
a diferença das UCs dos Centros de Treinamento, pois, com elas, a empresa passa
a contratar, remunerar e avaliar por competência. O principal motivo para as
empresas implantarem UCs é elevar a capacidade competitiva, por meio de
desenvolvimento, instalação e consolidação das competências críticas empresariais
e humanas.
Desde a década de 1950 se utiliza o termo “educação corporativa (EC)”,
quando a General Eletric lançou a Crotonville (1955) (QUARTIERO;
BIANCHETTI, 2005). A origem desse termo é dos Estados Unidos, quando muitas
empresas, determinadas a tornarem-se líderes empresariais na economia global,
lançaram a EC como veículo para ganhar vantagem competitiva (MEISTER, 1999).
Nessa década, só nos Estados Unidos, essas instituições passaram de 400 para 2000,
e estimativas indicam que, no Brasil, temos pelo menos 50 no mesmo conceito.
Segundo Meister (1999), o modelo de EC é sustentado por cinco grandes
forças do cenário global: o surgimento da educação por processos, horizontalizada
e flexível; a emergência da gestão do conhecimento; a volatilidade da informação
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e a obsolescência do conhecimento; o foco na empregabilidade: educar para o
trabalho, não para o emprego; e a mudança no foco da educação geral.
Em suma, a EC é definida como um conjunto de estratégias educacionais
contínuas que a organização promove, fundamentada em metas futuras, nas
estratégias e na cultura organizacional, com o objetivo de desenvolver as
competências críticas para o negócio, envolvendo o público interno e externo à
empresa.
Nesse sentido, é preciso preparar um ambiente organizacional que
possibilite o autodesenvolvimento e desenvolvimento da gestão de pessoas. Nesse
mesmo contexto, “a questão fundamental para as organizações do século XXI é
compreender que se tornou imprescindível o aprimoramento contínuo da habilidade
de melhor aproveitar mecanismos que permitam a conversão de informação em
valor de negócio” (EBOLI, 2004).
De acordo com Meister (1999) e Eboli (2004), o “Sistema de Educação
Corporativa - SEC” tem sido utilizado com o intuito de possibilitar o
desenvolvimento dos funcionários com eficiência em organizações. Com eficácia
nos resultados do negócio, no que diz respeito ao impacto positivo, decorrente da
adoção desse sistema educacional estratégico e integrado, tem se proporcionado o
aumento do interesse pelo tema tanto no contexto empresarial quanto no acadêmico.
Seguindo a mesma conjuntura, a missão de um SEC se embasa em
qualificar e aprimorar os funcionários no que se referem às indicações estratégicas,
o que possibilita a gestão do conhecimento organizacional (geração, assimilação,
difusão e aplicação) por meio de um processo de aprendizagem ativo e contínuo
(EBOLI, 2004; MEISTER, 1999).
Segundo Marinelli (2013), na formulação da presente proposta, procurouse conciliar as abordagens humanista e construtivista, com foco no aprendiz, na
autorrealização, com a perspectiva crítica que se orienta pelos resultados da
aprendizagem, principalmente com a mudança social, e com uma vida melhor, a
partir da autocrítica e da consciência reflexiva dos atores sociais envolvidos no
processo de educação corporativa. O modelo proposto estaria em construção,
apresentando-se como um primeiro esboço, a ser discutido por ocasião da aplicação
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da pesquisa de campo, oportunidade em que serão analisados os níveis de
relevância, utilidade e viabilidade de sua aplicação.
Sendo assim, a EC deve ser contínua e se configura como vantagem
competitiva para as organizações, contribuindo para ação estratégica eficaz da
empresa, com o foco na obtenção das metas de crescimento estratégico das
organizações.
Na visão de Meiter (1999) e Eboli (2004) o SEC vem sendo adotado no
intuito de possibilitar que as organizações desenvolvam seus colaboradores com
efetividade. O impacto positivo nos resultados do negócio, decorrente da adoção
desse sistema educacional estratégico e integrado, tem proporcionado o aumento do
interesse pelo tema. O SEC opção desse sistema educacional estratégico e
integrado, tem proporcionado o aumento do interesse pelo tema.
As autoras ainda acrescentam que a missão de um SEC consiste em formar
e desenvolver os colaboradores de acordo com as orientações estratégicas,
propiciando a gestão do conhecimento organizacional (geração, assimilação,
difusão e aplicação), por meio de um processo de aprendizagem ativo e contínuo
(EBOLI, 2004; MEISTER, 19994).
Portanto, para ambas, a educação corporativa é um sistema de
desenvolvimento de pessoas orientado pela gestão de pessoas por competência.
Assim sendo, um SEC está para o conceito de competência como os tradicionais
centros de treinamento e desenvolvimento estiveram para o conceito de cargo
(EBOLI, 2004; MEISTER, 1999).
Assim, os resultados analisam o desempenho atual do SEC na sua
tendência, na organização e na relação entre as pessoas. Os resultados relativos às
pessoas podem destacar os seguintes fatores: retenção de talentos, desempenho e
sensação de pertencimento ao SEC e organização.
Partindo do pressuposto de que a UC é um espaço educacional dentro de
uma empresa e por ela gerenciado, com a finalidade de institucionalizar uma cultura
de aprendizagem continua, que vise proporcionar a aquisição de novas
competências vinculadas as estratégias empresariais, com o propósito de assegurar
vantagens competitivas permanentes focando nos interesses que possibilitem o
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desenvolvimento e crescimento organizacional. Neste sentido, as grandes
organizações, como o SEBRAE, têm percebido o diferencial competitivo que a sua
gestão de pessoas possui no ambiente empresarial e investido fortemente em ações
educacionais estruturadas com o objetivo de melhorar o seu desempenho e atingir
patamares mais elevados dos seus serviços.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa tem natureza qualitativa. Com relação à finalidade é
descritiva, e utiliza a estratégia de estudo de caso, na área de educação corporativa
no SEBRAE-RN. Tendo em vista os objetivos do estudo, a metodologia qualitativa
permite entender e descrever o fenômeno em sua complexidade, com possibilidade
de análise da interação entre as variáveis e os processos dinâmicos subentendidos,
assim como sua evolução no tempo, o que pode revelar tanto particularidades
quanto generalizações, em maior ou menor nível de aprofundamento.
O método qualitativo, para Yin (2010), é baseado em ideias de como fazer
uso de entrevistas que não estão organizadas, nas quais o entrevistador e o sujeito
podem interagir, e sua resposta revela situações que precisam ser tratadas com outra
pergunta. Yin (2010) afirma que um estudo de caso é um método qualitativo que
deve ser utilizado quando se pretende conhecer um fenômeno atual no seu contexto.
Esta pesquisa é caracterizada como descritiva, com levantamento de
informações e consequente descrição do fenômeno estudado. Pode-se entender esse
tipo de pesquisa como a descrição de uma dada situação social, assentada na questão
dos mecanismos e dos atores, ou seja, no como e o quê dos fenômenos
(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008).
Os participantes da presente pesquisa foram seis gestores do programa de
Sistema De Educação Corporativa do SEBRAE-RN. Para inclusão dos
participantes, foram estabelecidos os seguintes critérios: fazer parte do SEC do
órgão como gestor; estar em atividade no momento da coleta; estar no quadro da
referida organização; e consentir em participar da pesquisa. No que concerne aos
critérios de exclusão, não participaram da pesquisa profissionais aposentados e os
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que se recusarem a participar do estudo. Considerando-se os critérios propostos,
seis gestores do SEC do SEBRAE-RN participaram do estudo.
A problemática a ser investigada neste projeto foi: Qual a avaliação do
Sistema de Educação Corporativa – SEC do SEBRAE do RN, na percepção
dos seus gestores? Os sujeitos da pesquisa, isto é, os seis gestores da Educação
Corporativa do SEBRAE - RN, foram entrevistados no período de 15 de outubro a
04 de novembro de 2015.
Neste sentido, este estudo, parte do pressuposto geral de que as
organizações que possuem ECs sejam avaliadas institucionalmente na sua forma de
gestão das suas respectivas UCs. As etapas de realização da pesquisa foram: A Levantamento de dados – realização de visita ao SEBRAE-RN e realização de
entrevistas semiestruturadas, que foram gravadas e transcritas; B - Pesquisa
bibliográfica específica e documental – seleção e escolha das principais
referências bibliográficas, pesquisa em revistas, sites e periódicos nacionais e
internacionais, visitas a bibliotecas da cidade; C - Tratamento dos dados –
codificação, análise de conteúdo (BARDIN, 2009) e interpretação dos dados.
O instrumento de coleta de dados utilizado neste estudo constitui uma
adaptação do Modelo de autoavaliação utilizado por Marinelli (2013), construído a
partir do Modelo de Meister (1999), o Modelo de Eboli (2003), em sua tese de
doutorado pela FACED/UFC. A pesquisa de Eboli (2003) foi descritiva com
abordagem metodológica de estudo de caso múltiplo com a aplicação de técnicas
quantitativas e qualitativas de levantamento de dados primários e secundários.
Assim, respeitou-se o critério de saturação teórica, que é uma ferramenta
conceitual empregada nas investigações qualitativas em diferentes áreas e usada
para estabelecer ou fechar o tamanho final de uma amostra em estudo,
interrompendo a captação de novos componentes. É operacionalmente definida
como a suspensão de inclusão de novos participantes quando os dados obtidos
passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, certa redundância ou repetição,
não sendo considerado relevante persistir na coleta de dados. A partir desse
procedimento, foram realizadas entrevistas individuais com os gestores que
compõem o SEC do SEBRAE-RN.
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As categorias são rubricas ou classes que reúnem um grupo de elementos
muitas vezes sob um título genérico ou agrupamento, efetuado em razão dos
caracteres comuns desses elementos (BARDIN, 2009) (Quadro 1).

Quadro 1: Categorias Analíticas
Dimensões
Liderança: O conceito de
liderança como exercício de
mudanças culturais e gestão
(MARINELLI, 2013).

Informação
e
Conhecimento: Examina a
identificação,
desenvolvimento,
manutenção e proteção dos
conhecimentos. Examina o
nível de adequação dos
canais de comunicação do
SEC (MARINELLI, 2013).
Pessoas:
Examina
os
sistemas de trabalho em
nível
de
suficiência,
desempenho e qualificação,
bem como a qualidade de
vida dos colaboradores do
SEC (MARINELLI, 2013).
Processos:
Examina a
gestão, análise e melhoria
dos processos de trabalho do
SEC (MARINELLI, 2013).

Resultados: Analisa os
resultados, incluindo análise
do desempenho atual e de
tendências no SEC, na
organização e na relação
entre
pessoas
(MARINELLI, 2013).

Fatores
Sistema de liderança: Verifica o nível de
disseminação dos princípios, valores e diretrizes
dos processos gerenciais, o grau de
desenvolvimento de habilidades gerenciais e o
nível de mobilização da força de trabalho e do
apoio de terceiros no alcance das estratégias
(MARINELLI, 2013).
Gestão de Conhecimento: As organizações
interessadas em projetos de educação corporativa,
depois de mapeadas suas competências críticas,
deparam-se com o desafio de gerir o
conhecimento necessário para desenvolver essas
competências investindo na gestão do
conhecimento (EBOLI, 2002).

Sistemas: Analisam o nível de provimento,
desempenho, satisfação e motivação dos
servidores e docentes, expresso por um ambiente
de trabalho humanizado, saudável e seguro
(MARINELLI, 2013).

Processos de trabalho: Examina o nível de
satisfação dos usuários em relação aos processos
de trabalho (MARINELLI, 2013).
Currículo e Soluções de Aprendizagem:
Examina a adequação do currículo e das soluções
de aprendizagem (MARINELLI, 2013).
Resultados Relativos às Pessoas: Examina a
retenção de talentos, o desempenho das pessoas e
o orgulho de pertença ao SEC e à organização
(MARINELLI, 2013).

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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Os dados obtidos na pesquisa foram analisados nesta perspectiva
metodológica. A análise de conteúdo foi realizada ao longo de 120 dias de trabalho.
O material produzido nas entrevistas foi tabulado e gerou os diversos documentos
que permitiram a análise. A interpretação dos dados utilizou parâmetros qualitativos
e permitiu inferências que estão descritas neste estudo.
O tratamento dos dados foi feito por meio de um Primeiro Movimento
(M1) e um Segundo Movimento (M2), para se obterem as características
definidoras para a pesquisa, conforme descrito abaixo:
- Primeiro Movimento (M1) – A FONTE seria o pesquisador que busca
comprovação ou não do pressuposto

que gera um PROCESSO DE

CODIFICAÇÃO, no qual se busca conhecer sobre a mensagem diretamente
provocada por meio das categorias analíticas propostas pelo trabalho, em que surge
a MENSAGEM que descreve as categorias analíticas do estudo; segue então o
PROCESSO DE DECODIFICAÇÃO, que busca descrever a mensagem, as
palavras e as categorias, e, por fim, surge o RECEPTOR, que seria o pesquisado
que busca referências e sentidos das mensagens, palavras e categorias.
- Segundo Movimento (M2) – Surge com a FONTE: o pesquisado, por
meio do PROCESSO DE CODIFICAÇÃO, apresenta a percepção mediante
conteúdo manifesto ou conteúdo latente, assim, a MENSAGEM reflete as
categorias

analíticas

do

estudo,

dando

início

ao

PROCESSO

DE

DECODIFICAÇÃO, o qual interpreta as respostas com relação aos conteúdos
manifestos e latentes referenciados pela literatura, e, por fim, o RECEPTOR.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS SOBRE A AUTOAVALIAÇÃO DO SEC

Já caracterizada a pesquisa, o ambiente e os sujeitos da pesquisa,
considerando-se seus aspectos qualitativos e descritivos, na análise dos resultados,
levou-se em conta a estruturação lógica das categorias abordadas ao longo deste
estudo, objetivando atender às questões-problema, aos objetivos e aos pressupostos
elaborados no início deste trabalho e procurando-se aportar uma unidade dotada de
sentido.
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Os resultados das entrevistas com os 6 gestores dos SECs do SEBRAERN analisados, bem como a análise documental, demonstraram, de uma forma
geral, que as dimensões, fatores e variáveis avaliados são suficientes para se traçar
um diagnóstico dos SECs e que aquelas unidades apresentam boas práticas para a
maioria dos itens analisados.
Neste sentido, utilizou-se a mesma lógica, que acompanhou a análise dos
resultados para cada um dos instrumentos, ou seja, as cinco dimensões:
“liderança“, “informações e conhecimento“, “pessoas“, “processos“ e
“resultados“. No Quadro 2, será revelado a análise das categorias analíticas:

Quadro 02: Análise das Categorias Analíticas
DIMENSÃO

Liderança

Informação e
Conhecimento

RESULTADOS
Mobilização para resultados: todos os gestores do SEC do
SEBRAE-RN disseram que são mobilizados para resultados.
Avaliação dos líderes: todos os gestores afirmaram que existe,
sim, um Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) que avalia as
competências desejadas pela organização.
Desenvolvimento de líderes: os gestores afirmaram que
existem programas de desenvolvimento dos líderes, como,
por exemplo, Especialização no SEBRAE Nacional, na FIA e
na USP, em âmbito nacional, e, no contexto internacional, há
a Universidade Católica de Milão e a Universidade de
Valência.
Adequação e transmissão da identidade: todos disseram que a
identidade do SEC vem sendo disseminada entre os
funcionários e que a missão da Universidade corporativa está
conectada com a missão do SEBRAE.
Gestão do conhecimento: houve concordância entre os
gestores da Universidade corporativa, os quais afirmaram que
a organização possui uma gestão de informação
compartilhada e que as decisões são tomadas em reuniões
semanais entre seus gestores;
Canais de comunicação: houve discordância quanto a um dos
seus gestores, quando este afirmou que a organização não
possui um sistema de informação muito sofisticado e
integrado e, por esse motivo, usam-se alguns sistemas
manuais.
Quantidade e à qualidade dos colaboradores: que todos os
gestores concordaram em dizer que o quadro de funcionário
está pleno, enxuto e completo.
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Pessoas

Gestão de desempenho humano: os gestores consideraram
que a avalição de desempenho trabalha com o Sistema de
Gestão de Pessoas, atrelado ao desempenho sistemático
vinculado às possíveis promoções, e que todos os
funcionários são motivados a alcançar as metas propostas.
Satisfação dos colaboradores: os gestores revelaram que
existe uma pesquisa de clima com 10 dimensões, na qual uma
delas avalia o nível da satisfação dos colaboradores com a
UC.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Para esta pesquisa, foi utilizada a técnica de entrevista, que ensejou
conhecer a percepção dos participantes sobre questões e conteúdos relacionados à
autoavaliação institucional do SEC. Contudo, a partir dos depoimentos, foi possível
identificar elementos que apontaram para uma prevalência de características de
mercado, inferindo-se que o direcionamento estratégico da organização seria um
dos fatores preponderantes para tanto.
Apesar disso, cabe destacar que os SECs estudados estão ainda em
processo de adaptação à sua nova forma de atuação, e percebe-se o esforço e o
desejo dos profissionais que fazem a educação corporativa no SEBRAE-RN.
Considerando os pressupostos de autonomia, desenvolvimento integral e
criticidade, implementados de uma forma mais efetiva em suas práticas
educacionais.
Para esta pesquisa, foi utilizada a técnica de entrevista, que ensejou
conhecer a percepção dos participantes sobre questões e conteúdos relacionados à
autoavaliação institucional do SEC. Contudo, a partir dos depoimentos, foi possível
identificar elementos que apontaram para uma prevalência de características de
mercado, inferindo-se que o direcionamento estratégico da organização seria um
dos fatores preponderantes para tanto.
Apesar disso, cabe destacar que os SECs estudados estão ainda em
processo de adaptação à sua nova forma de atuação, e percebe-se o esforço e o
desejo dos profissionais que fazem a educação corporativa no SEBRAE-RN.
Considerando os pressupostos de autonomia, desenvolvimento integral e
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criticidade, implementados de uma forma mais efetiva em suas práticas
educacionais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A competência de estar em processo contínuo de mudança é um fator
essencial que o mundo dos negócios requer das organizações. Visando suprir essa
necessidade organizacional, fundamental na atualidade, o Sistema de Educação
Corporativa está se consolidando como uma ampliação do conceito de treinamento
e do desenvolvimento estratégico da gestão de pessoas nas empresas. Assim, a
universidade corporativa promove o levantamento e o desenvolvimento das
competências essenciais desde o nível estratégico do negócio até o nível do
desenvolvimento da carreira do funcionário. Nesse contexto, este trabalho
apresentou a avaliação do Sistema de Educação Corporativa (SEC) do SEBRAERN a partir da percepção de seus gestores.
Ao iniciar este trabalho, havia em mente alguns pilares sobre os quais se
poderiam dissertar, e, à medida que a pesquisa foi se desenvolvendo e as ideias se
concatenando, tomou-se a consciência da dinamicidade que é a educação
corporativa e o que existe por trás do seu conceito e dos seus modelos. Todavia, os
resultados que aqui foram apresentados possibilitaram elaborar um conjunto de
evidências sobre as principais características dos SECs do SEBRAE-RN, bem como
das dimensões, fatores e variáveis necessários à elaboração do modelo de
autoavaliação desse sistema.
A autoavaliação institucional, enquanto instrumento planejado e
sistemático de coleta de informações relevantes agrega valor ao SEC, o que facilita
seu diagnóstico, com foco na sua melhoria. Isso eleva a qualidade da ação prática
da UC da instituição pesquisada e ajuda a clarificar as questões-problemas e os
objetivos deste estudo. Em relação às questões-problemas: Qual a avaliação do
Sistema de Educação Corporativa do SEBRAE-RN na percepção dos seus gestores?
Para avaliar o SEC do SEBRAE-RN, foi utilizado um instrumento de
autoavaliação elaborado por Marinelli (2013), realizado em instituições financeiras
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e adaptado para nossa pesquisa. O presente trabalho realizou um estudo com seis
gestores organizacionais da Educação Corporativa do SEBRAE-RN, inseridos no
processo de planejamento e execução do fenômeno estudado, caracterizando-se,
assim, uma pesquisa por conveniências.
Para a avaliação do SEC do SEBRAE-RN, foram analisadas transcrições
das entrevistas gravadas (áudio) com seis gestores e apresentadas em seis seções do
formulário diagnóstico dos sistemas de educação corporativa no SEBRAE-RN, cuja
primeira seção apresenta a caracterização da organização e as seções seguintes
tratam

da

caracterização

por

dimensões

(‘Liderança‘,

‘Informações

e

Conhecimento‘, ‘Pessoas‘, ‘Processos‘ e ‘Resultados‘).
Ao analisar a dimensão “Liderança“ na percepção dos participantes da
pesquisa, constatou-se que houve concordância entre os gestores da UC em relação
à mobilização dos resultados obtidos. E que o SEC realmente contribui para que os
gestores do SEBRAE-RN possam alcançar os objetivos da organização, a partir da
disseminação da identidade do SEC entre os funcionários, do desenvolvimento das
competências dos seus gestores, e tudo o que propõe a missão da UC. Portanto, está
tudo intimamente conectado com a missão do SEBRAE. Desta forma, foram
apontadas pelos gestores, diversas ferramentas para mobilização dos líderes, com o
foco nos resultados obtidos (a mais apontada foi o Plano Anual de Desenvolvimento
Anual – PADI), conforme os dados apresentados nos resultados desta pesquisa.
Outro ponto de destaque encontrou-se a adequação de transmissão da identidade do
SEC do SEBRAE, em que foi apontado um material educativo, o manual da UC
Nacional, e que está difundido no Portal da UC Nacional; e outro instrumento
apontado foi a Gestão Estratégica de Pessoas (principalmente por meio do PADI),
que trabalha a missão e os valores da UC Nacional. Quanta à percepção da liderança
no SEC do SEBRAE notou-se pela avaliação dos gestores, a existência de
programas de educação organizacional, que apresentam contribuições significativas
para o desenvolvimento da aprendizagem dos líderes com foco no desenvolvimento
da liderança para resultados gerais da organização. Entretanto, há ausência de um
programa específico de desenvolvimento da aprendizagem com intuito de formação
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de pessoas para tomada de decisão que possa contribuir para a melhoria de situações
de conflito de seus setores.
Na análise da dimensão “Informação e Conhecimento“ na percepção dos
participantes da pesquisa, houve concordância entre os gestores da UC, os quais
afirmaram que a organização possui uma gestão de informação compartilhada e as
decisões são tomadas em reuniões semanais entre seus gestores. Apenas houve
discordância, no que refere-se a ausência de um sistema de informação sofisticado
e integrado e que, por esse motivo, usam-se alguns sistemas manuais. Quanto à
percepção da gestão de conhecimento e informação no SEC do SEBRAE,
observou-se que há um sistema de comunicação básico, como foi apresentado nos
resultados desta pesquisa, mas que, apesar dos avanços percorridos pela
organização, ainda há pontos que precisam ser melhor explorados, por meio de
novas pesquisas para o desenvolvimento de um sistema de comunicação eficaz.
Ao analisar a dimensão “Pessoas“, na percepção dos participantes da
pesquisa, todos os gestores do SEC afirmaram que o seu quadro de funcionários
está completo e em pleno funcionamento. Quanto à gestão de desempenho humano,
os gestores consideraram existir uma avaliação de desempenho que trabalha com o
Sistema de Gestão de Pessoas e que está atrelada ao desempenho sistemático
vinculado às possíveis promoções de carreira na organização. Quanto à satisfação
dos colaboradores, os gestores do SEC do SEBRAE-RN revelaram que existe uma
pesquisa de clima organizacional, na qual uma das dimensões avalia o nível de
satisfação dos colaboradores com a relação à UC. Quanta à percepção das pessoas
no SEC do SEBRAE observou-se que, mesmo o quadro de pessoas estando enxuto,
ainda atende às necessidades da organização. No entanto, a diversidade nas
formações dos gestores contribui com à falta de um profissional que tenha uma
visão pedagógica, específica, para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.
Ao analisar a dimensão “Processos de Trabalho, Currículo e Soluções de
Aprendizagem“ na percepção dos participantes da pesquisa, os gestores afirmaram
que a UC desenvolve as pessoas por competência e que as soluções de
aprendizagem estão ligadas às da organização, que é o SEBRAE Nacional. Quanto
à personalização das soluções educacionais, os gestores mensuraram que a
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organização vem adequando os projetos e programas à realidade local. Por fim, os
gestores relataram que as capacitações são formatadas pelo SEBRAE Nacional e
adaptadas pelo SEBRAE-RN. Quanto à percepção dos “Processos de Trabalho“,
“Currículos e Soluções de Aprendizagem“ no SEC do SEBRAE, notou-se que as
estratégias apontadas pela UC Nacional estão adequadas. Todavia, apontaram-se
dificuldades para atender à diversidade da demanda local do SEBRAE-RN, devido
a não existência de um portfólio de soluções regionais que deveria ser alimentado
pela demanda do mercado local.
Ao analisar a dimensão “Resultados Relativos às Pessoas“ na percepção
dos participantes da pesquisa, a respeito da forma de mensuração do impacto do
SEC, as percepções mais apontadas pelos gestores foram: a satisfação dos serviços
e processos do SEC, a melhoria no desempenho profissional das pessoas e a
retenção de pessoas. E outra forma de mensuração apontada foi: O Programa Anual
de Desenvolvimento Individual (PADI). Já em relação às prioridades do SEC, os
gestores apontaram: planejamento estratégico, indicadores de desempenho,
implantar programas de liderança. Outras prioridades foram abordadas: Preparar o
corpo técnico para transformar estratégias em atuação, Qualificar melhor para
atender e indicadores da eficácia da aprendizagem. Com relação as dificuldades e
desafios enfrentados pelo SEC, segundo os gestores foram: orçamento limitado e
mensurar impactos educacionais na organização. Outros desafios foram apontados:
reinventar de forma coletiva, a diversidade das demandas e implantar a cultura do
aprender a aprender. Quanto à percepção dos “Resultados Relativos em Pessoas“
no SEC SEBRAE, ainda notou-se que a organização é bastante “sinergizada” com
as orientações apontadas pela UC Nacional. Porém, há inexistência de avaliação
dos programas de Educação Corporativa demandado pela a UC Nacional, o que
devido à pluralidade da região, devia ser uma abordagem a ser considerada com
uma visão multireferencial das situações educativas e formativas.
Analisando os modelos de universidade corporativa pesquisados,
verificamos que o SEBRAE está em um processo contínuo de amadurecimento em
relação a proposta fundamentada por Meister (1999), a teórica pioneira do tema
abordado neste trabalho. Neste sentido, a contribuição acadêmica e científica desta
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pesquisa foi à realização da autoavaliação do SEC do SEBRAE. Mediante essa
autoavaliação, evidenciaram-se, alguns fatores que elucidaram novas ideias as quais
possibilitaram reflexões em relação às dimensões pesquisadas e abordadas a seguir.
Em relação à dimensão “Liderança”, a organização deve considerar a
hipótese de elaboração de um material didático-pedagógico direcionado às
demandas locais do SEBRAE-RN, com base no material já existente da UC
SEBRAE Nacional.
Ao que diz respeito, a dimensão “Gestão de Conhecimento”, para a
melhoria da comunicação organizacional, sugere-se o desenvolvimento de um
sistema de comunicação que possibilite, em tempo real, as informações e
aprendizagens das atividades propostas pela UC Nacional devidamente adaptadas
às demandas da UC local.
Na pesquisa com abordagem na dimensão “Pessoas”, em relação ao
sistema de pessoas, sugerimos um novo ator nesse cenário diversificado de
aprendizagens, considerando a formação multidisciplinar dos gestores do
SEBRAE-RN; nesse sentido, o pedagogo corporativo contribuiria de forma eficaz
na otimização do processo de ensino e aprendizagem.
Na dimensão “Processos de Trabalho, Currículo e Soluções de
Aprendizagem”, sugerimos a criação de um tutorial com fundamentação teórica e
com princípios básicos dos primeiros passos a serem trabalhados pelas demandas
locais.
Na dimensão “Resultados Relacionados às Pessoas”, foram sugeridas por
alguns gestores entrevistados formas de Educação Corporativa em relação às
estratégias:
Prioridade: o planejamento estratégico, os indicadores de desempenho e a
implantação de programas de liderança, que são formas fundamentais em relação
às estratégias da organização. Foram também apontadas outras prioridades, como:
preparar o corpo técnico para transformar estratégias em atuação, qualificar melhor
para atender, como também os indicadores da eficácia da aprendizagem.
Concordando com os itens acima abordados pelos gestores, apenas sugerimos o
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levantamento de uma fundamentação teórica que possa agregar valor às estratégias
organizacionais apontadas;
Dificuldades e Desafios enfrentados pelo SEC: orçamento limitado e
mensuração dos impactos educacionais na organização. Outros desafios apontados
foram: reinventar de forma coletiva, como enfrentar a diversidade das demandas e
implantar a cultura do aprender a aprender. Quanto ao item orçamento limitado,
sugerimos oficinas de empreendedorismo, nas quais os gestores pudessem, por
meio de um brainstorming, criar soluções alternativas e criativas para otimizar o
orçamento limitado. Quanto ao item de mensuração dos impactos educacionais na
organização, sugerimos a atuação de um pedagogo corporativo que possa elucidar
os impactos educacionais na organização, considerando que esse profissional tem
uma formação adequada para assessorar os gestores na qualidade do
desenvolvimento do ensino aprendizagem.
Para estudos futuros, recomenda-se que haja uma abrangência da pesquisa,
atendendo não só apenas a percepção dos gestores quanto ao SEC, mas como
também a percepção dos funcionários que compõem o ambiente da UC do
SEBRAE. Recomenda-se, também, comparar a realidade dos gestores do SEC-RN,
com o contexto dos outros gestores de outras sedes da UCSEBRAE nacional.
Em suma, considera-se que a autoavaliação institucional, enquanto
instrumento sistemático de coleta de informações relevantes é uma excelente
ferramenta que auxilia na melhoria das ações da UC da instituição e ajuda no
discernimento do valor ou mérito da gestão do SEC, facilitando o diagnóstico
eficaz, com visão proativa de constante melhoria da visão estratégica da
organização.
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RESUMO

O MEI foi um incentivo aos trabalhadores que atuam de maneira informal, a partir
da necessidade de buscar alternativas para trazer estes trabalhadores para
formalidade. Com a LC nº. 128/2008 surge à oportunidade para legalização dos
milhares de trabalhadores que se encontravam no mercado informal. O objetivo
deste artigo é apresentar um cenário do Microempreendedor Individual - MEI, de
forma a analisar os benefícios e a efetividade deste programa para o fomento do
desenvolvimento regional. Como procedimento metodológico o estudo tem o
objetivo de analisar o cenário atual do RN em destaque o município de Natal,
quanto ao número de brasileiros que trabalham por conta própria, com os dados
sendo analisados por meio de técnicas estatísticas descritivas e multivariadas. Entre
os benefícios mais destacados percebem-se que a baixa burocracia, as facilidades
na formalização e a venda de produtos e/ou serviços para outras empresas foram os
fatores que melhor discriminaram os grupos de empreendedores que atribuíram
melhorias significativas no negócio após a formalização pelo MEI, permitindo
estimular

o

surgimento

de

novos

empreendedores

e

promovendo

o

desenvolvimento regional.
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ABSTRACT

The MEI was an incentive for workers who act in an informal way, from the need
to seek alternatives to bring these workers to formality. With LC nº. 128/2008
presents the opportunity for legalization of the thousands of workers who were in
the informal market. The objective of this article is to present a scenario of the
Individual Microentrepreneur - MEI, in order to analyze the benefits and
effectiveness of this program for the promotion of regional development. As a
methodological procedure, the objective of this study is to analyze the present
scenario of the RN in the city of Natal, in terms of the number of Brazilians working
on their own, with the data being analyzed using descriptive and multivariate
statistical techniques. Among the most prominent benefits are the low bureaucracy,
ease of formalization and sale of products and / or services to other companies were
the factors that best discriminated the groups of entrepreneurs who attributed
significant improvements in the business after formalization by the MEI, allowing
to stimulate the emergence of new entrepreneurs and promoting regional
development.
Keywords: Entrepreneurship. Regional development. Microentrepreneur. MEI.

1 INTRODUÇÃO

O atual cenário econômico do país vem afetando toda a população, perda
do grau de investimento, os altos níveis de desemprego e a crescente criação de
negócios

informais

são

exemplos

desse

ambiente

de

incertezas.

O

empreendedorismo, mais uma vez surge como força catalisadora, pois é
considerado um fenômeno social e econômico tanto em países desenvolvidos
quanto subdesenvolvidos. Ao longo dos anos vários estudos têm enfocado o
fenômeno do empreendedorismo, por óticas diferentes (SILVA; PENA, 2017;
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KAKOURIS; GEORGIADIS, 2016; LANDSTRÖM; HARIRCHI; ASTRÖM,
2012; TONY, 2016; VIEIRA; MELATTI; NEGREIROS; FERRI, 2014).
É pertinente descrever que o empreendedorismo é um dos fatores
essenciais que contribuem para o desenvolvimento econômico de uma região ou de
um país, proporcionando para sociedade a inovação por meio de novos produtos e
serviços, no desenvolvimento humano e na geração de emprego e renda
(EUROPEAN COMMISSION, 2003). Torna-se importante na criação desses novos
empreendimentos políticas governamentais capazes de trazer benefícios que lhe
assegurem estabilidade, observando a necessidade de estimular o processo de
formalização.
Para isso, foi criada uma Lei complementar à Lei Geral, conhecida como
MEI (microempreendedor individual), e desde a sua criação no ano de 2008, o
microempreendedor vem ganhando cada vez mais força e benefícios. Justifica-se
esse fato pelo acesso ao crédito facilitado, as taxas de juros reduzidas, tendo como
prioridade em caso de empate em licitações e tributação por meio do simples
Nacional, que por sua vez consiste em um regime compartilhado de arrecadação,
cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis às empresas de pequeno porte,
previsto na Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (GUTIERREZ,
2016).
Sendo assim, o valor arrecadado não varia de acordo com o faturamento,
com uma taxa fixa mensal de até R$ 42,20 (5% do salário mínimo de INSS, R$ 1,00
de ICMS para setor de indústrias ou comércio e/ou R$ de INSS para setor de
serviços. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que além de ser política pública
notoriamente criada para o combate ao desemprego e a informalidade, também
incentiva o empreendedorismo no país, possibilitando o desenvolvimento de
pequenos empreendimentos (VALE, CORRÊA e REIS, 2014; FONTES, PERO,
2011; DEGEN, 2008).
Até o ano de 2008, antes da criação do MEI, se observava uma dificuldade
por parte do empreendedor em iniciar seu pequeno negócio, pois não havia ideias
bem estabelecidas, conhecimentos sobre o mercado das diversas modalidades, força
de trabalho, bem como o capital social. No entanto, a criação do MEI representou
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uma alternativa para estes pequenos empresários que desejam realizar seus sonhos
de empreendedor.
O que leva ao seguinte questionamento: Após 7 anos de MEI, Qual é o
atual cenário do Programa do Microempreendedor no Município de Natal/RN?
Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo geral: Apresentar um cenário
sobre o Programa MEI no município de Natal/RN, de forma a verificar os benefícios
e a efetividade do programa MEI na condição de política pública para o surgimento
de novos negócios, formalização e melhorias no desempenho dos empreendimentos
informais, bem como melhoria do desenvolvimento da região. Justifica-se a
importância dessa pesquisa, pela necessidade de evidenciar a efetividade do MEI
como política pública, já que fortalece o empreendedorismo e auxilia no
desenvolvimento econômico de uma região e consequentemente do país.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 INFORMALIDADE

À informalidade no mercado de trabalho no Brasil começa a ganhar corpo
a partir do final da década de 1980 e início da de 1990. Até então, os trabalhos
realizados se concentravam essencialmente em discutir o que é o setor informal. As
situações ocupacionais que conformam o setor informal são os trabalhadores por
conta-própria, os pequenos empregadores e os seus trabalhadores. O setor informal
funciona para, essencialmente, garantir emprego e renda a seu proprietário, que nela
trabalhará diretamente e controlará seu próprio processo de trabalho. A
informalidade é um processo mais amplo ligado a novas formas de organizar a
produção e o trabalho, bem como novas formas de relação de trabalho que
envolveria a totalidade da economia, do espaço produtivo, sejam empresas grandes
ou pequenas, regularizadas ou não.
Ramos (2002) tem a visão, de que o aumento da informalidade estaria mais
associado a um componente estrutural do que cíclico. O autor chama a atenção para
as significativas mudanças na composição setorial da ocupação ocorridas no
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mercado de trabalho urbano durante a década de 1990, em particular a significativa
expansão do setor de serviços e a contração da indústria de transformação. Contudo,
é importante destacar que a expansão de um setor caracterizado por um grau de
informalidade elevado (o setor de serviços) e a retração de um setor mais intensivo
em postos de trabalho formais já seriam suficientes para gerar significativo efeito
que, por si só, tenderia a elevar o grau de informalidade no mercado de trabalho.
O emprego informal compreende o total de empregos informais em
empresas dos setores formal e informal e nos domicílios, o que inclui: trabalhadores
por conta-própria dono de sua empresa do setor informal; empregadores donos de
sua empresa do setor informal; trabalhadores familiares auxiliares; membros de
cooperativas de produtores informais; assalariados que têm empregos informais em
empresas formais, informais ou em domicílios; e trabalhadores por conta-própria
que produzem bens exclusivamente para consumo próprio (PAMPLONA, 2013;
ILO, 1972; ILO, 2010).
Em meados do século XX as atividades econômicas predominantes eram
as de larga escala, as grandes empresas eram impulsionadoras do crescimento e
desenvolvimento econômico e social de um país. Atualmente o mercado vem
passando por transformações tecnológicas, novos modelos de fabricação, falta de
barreiras comerciais, aumento da concorrência ou em função do grau de exigências
dos consumidores (GOMES e FREITAS JÚNIOR, 2005). Consequentemente essas
transformações geraram aumento dos índices de desemprego e crescimento da
informalidade. Diante desse contexto surgi o empreendedorismo em pequenas
empresas, o empreendedor buscou por meio de estratégias, inovação e lançamentos
de novos produtos/serviços, sobreviver a essa nova realidade gerando novas
oportunidades de trabalho, crescimento econômico e desenvolvimento regional
(BIRSCH, 1979; AUDRETSCH, 2003; ASHCROFT, PLOTNIKOVA e RITCHIE,
2007).
Diante desse contexto, com o propósito de contribuir para o crescimento
sustentável desses pequenos empreendimentos (pessoas) que trabalham por conta
própria e na informalidade, foram elaboradas políticas que dão maior acesso à
seguridade social no Brasil e mais vantagens tributárias, tais como: o Simples
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Federal de 1996, o Simples Nacional de 2006 e o Microempreendedor Individual
(MEI) de 2008 (SASAKI; MENEZES, 2012). Desde a criação do MEI, em 2008,
até janeiro de 2016, o país já formalizou 5.720.194 MEIs, o que representa quase
20% a mais do que o número de MPEs abertas no mesmo período (PORTAL DO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 2017).

2.2 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

Conforme

o

Portal

do

Empreendedor

(2011)

O

projeto

do

Microempreendedor Individual foi criando com o intuito de tirar da informalidade
milhões de trabalhadores, fazendo com que os mesmos saiam dessa situação e
passem a aturem de maneira formal.
Lei Complementar nº 128, aprovada em 19/12/2008, que modificou a Lei
Complementar n.º 123/06, criou condições especiais para que o trabalhador
conhecido como informal possa se tornar um Empreendedor Individual legalizado.
O microempreendedor individual (MEI) é uma microempresa em
condições especiais. De acordo com os artigos 13, 18-A e 18-C da lei n° 128/2008
e a Resolução nº58/09 do Comitê Gestor do Simples Nacional, o MEI é o
empresário individual, optante pelo Simples Nacional, que fatura até R$ 60.000,00
por ano (RFB, 2009).
De acordo com o SEBRAE (2010), o MEI inicia importantes mudanças na
legislação das empresas, fazendo com que o país cresça em direitos sociais,
garantindo às iniciativas e decisões das pessoas para terem suas próprias empresas.
Ainda segundo o SEBRAE (2010), a regulamentação do MEI tem por finalidade,
reduzir a burocracia que dificulta a formalização de milhões de pequenos negócios,
e assim promover a geração de trabalho e renda, pelo chamado auto-emprego
(trabalho por conta própria). Diminuindo a informalidade dos pequenos
empreendedores, fazendo com que se reduza ainda mais a desigualdade social, e
aumentando as condições para o desenvolvimento do micro empreendedorismo.
Segundo o Portal do Empreendedor (2010) os benefícios da formalização
como MEI são: cobertura previdenciária, contratação de um funcionário com menor
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custo, isenção de taxas para o registro da empresa, diminuição da burocracia, acesso
a serviços bancários, inclusive crédito, compras e vendas em conjunto, redução da
carga tributária, controles muito simplificados, emissão de alvará pela internet,
cidadania, mais facilidade para vender ao governo, serviços gratuitos, apoio técnico
do SEBRAE no desenvolvimento do negócio, possibilidade de crescimento como
empreendedor e segurança jurídica.
Segundo Tavares (2010) e Pereira (2010) existe interesse dos
empreendedores e urgência do poder público de se promover um engajamento no
esforço de orientação e mobilização para aumentar a formalização por todo o País.
E o objetivo do Governo é estimular a legalização dos empreendedores informais
no intuito de se tornarem empreendedores individuais.
Com os incentivos oferecidos ao MEI e o fato de estar no mercado de
forma legal, as chances de crescer e prosperar aumentam, e o que é apenas um
pequeno negócio, poderá se tornar uma pequena, média ou grande empresa
(SEBRAE, 2012). Assim, espera-se que esses incentivos oferecidos aos
Microempreendedores Individuais fomentem a expansão de suas atividades de
modo sustentável e, em pouco tempo, os tornem microempresas ou pequenas
empresas.

3 METODOLOGIA

Faz-se oportuno evidenciar que a pesquisa tem postura filosófica sobre a
possibilidade de investigar a realidade, então pautada dentro do paradigma
positivista. De acordo com Roesch (2005), a ideia central do positivismo é que o
mundo social existe externamente ao homem e suas propriedades devem ser
medidas por meio de métodos objetivos.
A pesquisa segue com base na taxionomia proposta por Vergara (2011),
que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.
Torna-se relevante mencionar que a pesquisa está dividida em duas etapas. A
primeira etapa, quantos aos fins, o estudo foi descritivo, pois se pretende descrever
o perfil do microempreendedor individual, bem como apresentar as correlações
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entre o percentual da população que aderiu ao programa MEI em relação ao nível
de desemprego e trabalho informal, como os índices de desenvolvimento humano
municipal e à renda média do trabalhador. Dando continuidade, quanto aos meios
a pesquisa foi documental. Os documentos necessários foram coletados na base do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA e no Portal do Empreendedor – MEI. Segundo Gil
(2002), a pesquisa documental é aquela que vale-se de documentos que ainda não
receberam tratamento analítico, ou que ainda podem ser tratados de acordo com os
objetivos da pesquisa.
Para a segunda etapa da pesquisa utilizou-se a classificação de Gil (2008)
quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Em relação aos objetivos a
pesquisa é descritiva e de campo. Descritiva, pois se pretende identificar quais os
fatores que melhor discriminam o interesse dos empreendedores quanto aos
benefícios da formalização no desempenho de seus empreendimentos e de campo
em virtude de ser uma pesquisa de campo com os microempreendedores
individuais.
O universo e amostra da primeira etapa do presente estudo, compreende
todos os microempreendedores individuais contidos no relatório estatístico do MEI,
no Portal do Empreendedor do - MEI ( http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
).
Na segunda etapa escolheu-se o município de Natal/RN pela facilidade de
acesso aos microempreendedores, face às limitações de recursos e tempo. Trata-se
de uma pesquisa com amostra intencional, não probabilística e por julgamento.
A coleta de dados para a primeira etapa da pesquisa utilizou dados
secundários e copiados para planilha eletrônica. No segundo momento da coleta de
dados foram utilizados questionários cujo escopo era formado por escalas tipo
Likert 4 pontos, as quais variam, de (0) "Não importante” a (3) “Muito importante.
A coleta dos dados ocorreu entre os meses de Novembro e Dezembro de 2016, o
período longo foi em função da dificuldade imposta pelos microempreendedores
em realizar a entrevista, obteve-se 100 questionários preenchidos.
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O tratamento estatístico para esta pesquisa foi inicialmente estatística
descritiva, com finalidade de descrever o perfil dos microempreendedores,
posteriormente realizou testes de correlação de Pearson para identificar as
associações entre o Programa MEI e o desenvolvimento regional, por último se
utilizou a análise discriminante para identificar se após a formalização, ou seja,
adesão ao Programa MEI, o status do negócio: "Reduziu o Desempenho "; "Nem
Reduziu e Nem Melhorou o Desempenho"; "Melhor o Desempenho".
A seleção das varáveis para o primeiro momento da pesquisa foi feita na
base do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA e no Portal do Empreendedor – MEI por meio das
seguintes variáveis:
(V1) Percentual da População Aderente ao Programa MEI (PPA - MEI):
Esta variável foi formulada por meio de todos os Microempreendedores Individuais
acumulados por municípios. Tem como propósito mapear a abrangência do
Programa MEI no Rio Grande do Norte, bem como identificar os municípios com
maior e/ou menor percentual de adesão ao Programa MEI.
(V2) Percentual da População de Desempregados ou Informais (PPDI):
Esta variável reflete o percentual da população economicamente ativa sem
remuneração (desempregada) ou com remuneração não informada (trabalhadores
informais) nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Torna-se necessária esta
variável pela necessidade de identificar se há correlações entre o Percentual da
População Aderente ao Programa MEI (PPA - MEI) com Percentual da População
de Desempregados ou Informais (PPDI)
(V3) Percentual do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(PIDHM): Esta variável é usada pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) para demonstrar o quanto os municípios oferecem à
população aptidão e oportunidades de uma vida mais digna, em dois aspectos:
Econômico e Social. O objetivo da variável é identificar correlações entre o
Percentual da População Aderente ao Programa MEI (PPA - MEI) e o Percentual
do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (PIDHM).
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(V4) Percentual da Renda Média do Trabalhador (PRMT): A presente
variável reflete a renda do trabalhador nos 167 municípios do Rio Grande do Norte.
A justificativa desta variável é em função da necessidade de encontrar correlações
entre o Percentual da População Aderente ao Programa MEI (PPA - MEI) com o
Percentual da Renda Média do Trabalhador (PRMT).
A seleção das varáveis do segundo momento da pesquisa foram coletados
por meio de questionários, os dados foram formados por três tipos de variáveis:
Variáveis categóricas; Variáveis relacionadas com os benefícios do Programa MEI;
Variáveis relacionadas ao desempenho após a formalização pelo MEI.

4. RESULTADOS E ANÁLISES

Para melhor compreensão e discussão dos resultados da pesquisa, as
informações foram organizadas em duas etapas. Na primeira etapa será apresentado
um cenário do programa MEI, demonstrando uma análise dos 167 municípios do
estado do Rio Grande do Norte. Com a finalidade de identificar os principais
benefícios do programa MEI reconhecidos pelos empreendedores aderentes ao
programa. Na segunda etapa será discutido um estudo empírico com os
empreendedores do município de Natal/RN, esta etapa tem como finalidade
identificar os benefícios reconhecidos para aperfeiçoamento do programa MEI no
cenário brasileiro.

4.1 PROGRAMA MEI E INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

O Estado do Rio Grande do Norte situado na região do Nordeste do Brasil,
está na 5º colocação entre os inscritos no MEI entre os Estado do Nordeste só perde
para o Estado da Bahia com o maior número de empreendedores optantes pelo
programa MEI. Até o ano de 2017 foram identificados 431.091, a quantidade de
empreendedores cadastrados no Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2017 é
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de 98.067, apontando que o programa tem apresentado um efeito positivo sobre as
decisões de formalização.
Entre os empreendedores optantes pelo programa MEI 53% são do sexo
masculino, 47% do sexo feminino e a faixa etária predominante é de 31 a 40 anos,
com 33% do total. Com relação às atividades econômicas predominantes,
destacam-se o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com 9.072
dos estabelecimentos, e em segundo lugar os serviços em salões de beleza, com
6.374 dos empreendimentos, mais procurados para sair da informalidade e entrar
no sistema de microempreendedor.
Na região dos municípios, Natal é o município com a maior quantidade de
população optante pelo MEI, com 34.303, no município de João dias consta a menor
quantidade da população optante pelo MEI, com apenas 14 inscritos no programa.
Em relação à forma de atuação, 56,62% dos empreendedores possuem
estabelecimento fixo, 22,01% trabalham porta a porta, em postos móveis ou como
ambulantes, 7,73% em vendas pela internet, televendas ou correios e 1,81% em
outras formas de atuação.
Com objetivo de encontrar as associações entre os efeitos do programa
MEI no desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte foram aplicados testes
de correlação entre as variáveis Percentual da População Aderente ao Programa
MEI (PPA - MEI); Percentual da População de Desempregados ou Informais
(PPDI); Percentual do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (PIDHM) e
Percentual da Renda Média do Trabalhador (PRMT) referente aos 167 municípios.
A Tabela 1 apresenta as correlações entre o Percentual da População
Aderente ao MEI (PPA - MEI) e o Percentual da População de Desempregados ou
Informais (PPDI), assim como Percentual da População Aderente ao MEI (PPAMEI) e o Percentual do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (PIDHM)
e por fim Taxa da População Optante pelo MEI (PPA-MEI) e Percentual da Renda
Média do Trabalhador (PRMT). Outro dado importante apresentado na tabela 1, é
que todas as correlações apresentaram p-valor menor do que 0,05 (5%), isto
significa que as correlações são significativas.
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A primeira correlação entre as variáveis PPA-MEI e PPDI assinalou um
coeficiente de -0,005, demonstrando que o aumento da taxa da população optante
pelo MEI associa-se a uma redução no Percentual da População de Desempregados
ou Informais. O presente resultado corrobora os estudos de Corseuil, Nerie Ulyssea
(2014), Souza (2010), Monteiro e Assunção (2012) e Jütting e Laiglesia (2009), ao
demonstrar que o programa MEI se apresenta como essencial ferramenta como
política pública de desenvolvimento regional no Brasil.
Tabela 1 – Coeficientes de correlações de Pearson
PPA - M EI
PPA - M EI

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1

N
PPDI

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

167

-,005
,021

N
PIDHM

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

167

,165
,033

N
PRM T

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

167

,166

N

,032
167

Fonte: Dados da pesquisa, (2017).

A segunda correlação entre PPA-MEI e PIDHM resultou em um
coeficiente de 0,165, este coeficiente indica que quanto maior o aumento do
Percentual da População Aderente ao MEI há um aumento no Percentual do Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (PIDHM). O presente resultado também
é indicativo de que o programa MEI representa um importante vetor de
desenvolvimento regional ao possibilitar a inclusão, o emprego e a qualidade de
vida em municípios de baixo desenvolvimento municipal (BENNETT; RABLEN,
2014; FLORY; ANDREASSI; TEIXEIRA, 2013; JULIEN, 2010; JÜTTING;
LAIGLESIA, 2009; DEGEN, 2008; SOUZA (2010).
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Por último, a correlação entre PPA-MEI e PRMT indicou um coeficiente
de correlação 0,166, demonstrando que um aumento no Percentual da População
Aderente ao MEI indica um aumento no Percentual da Renda Média do
Trabalhador. Este resultado ratifica os estudos de Flory; Andreassi; Teixeira (2013);
Sebrae (SERVIÇO..., 2013); Monteiro; Assunção (2012); Fontes; Pero (2011);
Jütting; Laiglesia (2009) e Souza (2010).
4.2 MAPEAMENTO DOS MEI’S ATUANTES EM NATAL/RN

Natal/RN representa o município com o maior número de empreendedores
optantes pelo programa MEI na região do Rio Grande do Norte, com um total de
33.798 empreendedores até o ano de 2017. Entre os optantes pelo programa MEI
detecta-se que 52,54% são do sexo masculino e 47,46% do sexo feminino, com a
faixa etária predominante composta por empreendedores entre 31 a 40 anos, com
32,60% do total.
Em relação à atividade econômica preponderante, destacam-se o comércio
varejista de artigos do vestuário e acessórios e os serviços em salões de beleza, com
8,60% e 7,56% dos estabelecimentos, respectivamente, resultados muito próximos
dos apresentados pelo SEBRAE (SEBRAE, 2013) em relação ao perfil do
microempreendedor individual no Brasil.
Com a finalidade de identificar os benefícios e a efetividade do programa
MEI no município de Natal/RN foram entrevistados diversos empreendedores, dos
quais 110 se propuseram a participar da pesquisa, contudo apenas 53 responderam
de maneira correta às questões da pesquisa. O início da pesquisa se deu no dia 13
de maio de 2017 até 13 de agosto do mesmo ano. Identificou-se que 64,0% dos
pesquisados são do sexo masculino e 36% corresponde ao sexo feminino. Com
relação à atividade praticada, o comércio e serviço juntos correspondem a mais de
98% e apenas 2% pertence à indústria.
Outro dado importante, a faixa etária predominante está entre 21à 30 anos
de idade (30%) e de 31 a 40 anos de idade (34%) a soma dos dois corresponde a
64% dos pesquisados que estão entre 21 a 40 anos de idade, apresentando um perfil
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heterogêneo (SEBRAE, 2013). Desse público 43% possui ensino médio completo
e 24% possui ou cursa nível superior. Estes resultados contrapõem com os
resultados encontrados pelo SEBRAE (SEBRAE, 2013), contudo ainda existe a
necessidade de investimentos em educação e capacitação dos empreendedores no
Brasil, especialmente nos pequenos negócios (SOUZA; SOUZA; PASIN;
ZAMBALDE, 2016; MONTEIRO; ASSUNÇÃO, 2012; JÜTTING; LAIGLESIA,
2009).
Ao buscar atendimento para adesão ao programa MEI 91% encontraram
facilidade para se cadastrar e conseguiram atendimento imediato. Percebe-se que a
contratação ainda é baixa, pois 96% não possuem empregados. Esse resultado pode
ser explicado em função do programa MEI não permitir a contratação de mais de
um colaborador, outro ponto a ser observado é que, as empresas, para aderirem ao
programa, tiveram que se adequar reduzindo a sua escala (CORSEUIL; NERI;
ULYSSEA, 2014; BRASIL, 2008).
Aos que aderiram ao programa MEI mais de 61% já trabalhavam no setor
ou de forma informal ou como empregado. Estes resultados demonstram a
efetividade do programa MEI em relação à formalização dos empreendedores no
município (CORSEUIL; NERI; ULYSSEA, 2014; JULIÃO; LEONE; VEIGA
NETO, 2014; BRASIL, 2008).

4.3 BENEFÍCIOS E DESEMPENHO DO PROGRAMA MEI

Com a finalidade de avaliar a percepção dos entrevistados em relação aos
benefícios do programa MEI, foi utilizado um questionário com uma escala tipo
Likert de 4 pontos, variando de (0) “Não importante” a (3) “Muito importante”.
Através desta coleta pode-se observar que os benefícios que mais se destacaram
foram: Benefícios do INSS (previdência) (3,51); Ter uma empresa formal (3,0);
Possibilidade de crescer como empresa (3,28); Redução dos impostos e tributos
para a formalização (3,25); Dispensa de contabilidade (3,25) e Pouca burocracia e
facilidades na formalização (3,23). Já os benefícios menos reconhecidos pelos
microempreendedores foram: Vender produtos ou serviços para o governo (1,87) e
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Contratação de funcionário a baixo custo (2,49), conforme apresentado na Tabela
2.
Tabela 2 – Média dos benefícios reconhecidos em Natal/RN
Média

Desvio
Padrão

Redução dos impostos e tributos para a formalização

3,25

0,8

Ter uma empresa formal

3,30

0,81

Pouca burocracia e facilidades na formalização

3,23

0,84

Dispensa de contabilidade

2,25

1,47

Possibilidade de crescer como empresa

3,28

0,92

Benefícios do INSS (previdência)

3,51

0,92

Possibilidade de emitir nota fiscal e comprovação de renda

2,92

1,27

Vender produtos ou serviços para outras empresas

2,55

1,39

Ter acesso a serviços bancários e empréstimos

2,77

1,33

Possibilidade de vender a prestações com cartão de crédito

2,79

1,41

Contratação de funcionário a baixo custo

2,49

1,55

Benefícios

Fonte: Dados da pesquisa, (2017).

Esses resultados também podem também podem ser observados em
estudos semelhantes a respeito dos benefícios do MEI (JULIÃO; LEONE; VEIGA
NETO, 2014; SEBRAE, 2013; SOUZA, 2010), é importante resaltar que a redução
da carga tributária, facilitação da formalização, possibilidade de novos negócios e
possuir o direito a previdência social têm sido apontados como os aspectos mais
relevantes após a adesão ao programa MEI.
Depois de verificar os benefícios mais representativos, pretendeu-se
quantificar o desempenho gerado a partir da formalização pelo programa MEI. Pata
tanto foi criado uma escala nominal a partir de três parâmetros para avaliar o
desempenho do programa MEI após a formalização: “Diminuiu o desempenho”
representando (1); “Não houve mudanças após a formalização”, representando (2),
e “Aumentou o desempenho” representando (3). Observar-se na tabela 2, que as
variáveis que mais se destacaram foram: Satisfação dos clientes (3,40); Aumento
na produtividade (3,19); Vendas ou prestação de serviços; Oportunidades de
mercado (3,08) e Faturamento do negócio (3,04). Já os desempenhos menos
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importantes, foram: Preço repassado ao cliente (2,68) e Preço pago pelos
fornecedores (2,79).
Os resultados apresentados na Tabela 3 demonstram que após a
formalização os microempreendedores individuais conseguiram atender melhor os
clientes, obtiveram mais vendas e consequentemente maior geração de renda ao
ampliar o ingresso a outros mercados, bem como para empresas, pessoas ou
governo que exigem a emissão de nota fiscal (SEBRAE, 2013; MONTEIRO;
ASSUNÇÃO, 2012; FONTES; PERO, 2011; JÜTTING; LAIGLESIA, 2009).
Tabela 3 – Média dos desempenhos gerados pelo programa MEI em Natal/RN
Média

Desvio
Padrão

Faturamento do negócio

3,04

1,03

Oportunidades de mercado

3,08

0,95

Vendas ou prestação de serviços

3,17

0,95

Satisfação dos clientes

3,40

0,71

Aumento na produtividade

3,19

0,89

Acesso a crédito

2,92

1,15

Preço pago pelos fornecedores

2,79

1,22

Preço repassado ao cliente

2,68

1,16

Despesas fixas

2,81

1,06

Desempenho

Fonte: Dados da pesquisa, (2017).

Depois de avaliar tanto os benefícios (variáveis independentes) quantos o
desempenho (variáveis dependentes), utilizou-se a análise discriminante uma
técnica multivariada e utilizou o método stepwise (passo a passo), cujo o objetivo é
identificar empreendedores individuais com perfis diferentes entre os que acreditam
que houve melhorias no desempenho com aqueles que não acreditam nas melhorias
no desempenho após a formalização pelo programa MEI.
A primeira informação fornecida pelo SPSS trata-se da amostra geral,
verificou-se que em 100% dos casos disponíveis todos formam a amostra para o
desenvolvimento da função discriminante. Em seguida foi realizado o teste de
igualdade de médias de grupos, isto é, uma análise preliminar das variáveis
explicativas, verificando se existem diferenças entre as médias dos grupos. O
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resultado desse teste está presente na Tabela 4. Verifica-se que apenas a variável
"Vender produtos ou serviços para outras empresas" passou no teste. Pelo Sig. F
significa as diferenças entre as médias e é calculado por meio da relação entre a
soma dos quadrados dos erros totais dentro dos grupos e da soma dos quadrados
dos erros totais (FÁVERO et al.,2009).
Tabela 4 – Teste de igualdade das médias
Wilk's
Lambda

Teste F

Sig.

Redução dos impostos e tributos para a formalização

0,932

1,814

0,174

Ter uma empresa formal

0,974

0,673

0,515

Pouca burocracia e facilidades na formalização

0,964

0,929

0,402

Dispensa de contabilidade

0,948

1,381

0,261

Possibilidade de crescer como empresa

0,956

1,147

0,326

Benefícios do INSS (previdência)

0,928

1,933

0,155

Possibilidade de emitir nota fiscal e comprovação de renda

0,977

0,591

0,557

Vender produtos ou serviços para outras empresas

0,736

8,968

0,000

Ter acesso a serviços bancários e empréstimos

0,931

1,845

0,169

Possibilidade de vender a prestações com cartão de crédito

0,981

0,496

0,612

Contratação de funcionário a baixo custo

0,905

2,622

0,083

Variáveis Inseridas

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Na tabela 5, apresenta-se o teste de homogeneidade das matrizes de
variância e covariância por meio do teste Box M. Este teste demonstrou que a
hipótese nula foi rejeitada tendo em vista que o resultado do teste é maior (0,149) a
um nível de significância de 0,05. Isto significa que as matrizes de variância e
covariância são diferentes.

Tabela 5 - Teste M de Box
Box's M

4,058

F

1,905

Approx
df1

2

df2

875,794

Sig.

0,149

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
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Para identificar as variáveis que melhor discriminam os grupos foi
utilizado um nível de significância de 5%. O método utilizado para discriminar foi
por meio da estimação stepwise e critério de Wilks lambda (Vender produtos e/ou
serviços para outras empresas) esse método escolheu uma única variável provisória
para função discriminante, a qual foi selecionada dentro de um intervalo de 95% de
confiança. A variável escolhida é aquela que possui o melhor poder discriminante
(CORRAR et al., 2011).
Com base na Tabela 6, o resultado da função discriminante revela que os
empreendedores atribuíram maior relevância para a “Possibilidade de vender
produtos ou serviços para outras empresas”, tendo sido essa a única significativa.
Percebe-se que as outras variáveis mesmo sendo importantes para o desempenho
após a formalização não obtiveram estatisticamente a capacidade de discriminar, na
percepção dos pesquisados quanto às melhorias significativas relacionadas ao
desempenho.

Tabela 6 - Variáveis introduzidas/removidas pelo método stepwise
Wilk's Lambda
Step

Entered

1

Vender produtos
ou serviços para
outras empresas

Statistic

df1

0,736

1

df2

2

Exact F

df3
Statistic

df1

df2

Sig

8,968

2

50,000

0,000

50,000

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Também foi verificada a correlação canônica que representa o poder
de explicação da função discriminante, na qual apresentou 0,514, indicando que
35,9% da variância podem ser explicadas pelo modelo, a um grau de 5% de
significância pelo coeficiente Lambda de Wilks. Por fim os resultados da
classificação indicam que 86,7% dos casos estão classificados de maneira correta,
valor considerado relevante uma vez que o ponto de corte do maior grupo analisado
refere-se a 86% dos dados (HAIR JÚNIOR et al., 2009).

5 CONCLUSÕES
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O estudo realizado evidenciou no MEI a possibilidade de formalização da
empresa de forma mais desburocratizada, tornando-se uma excelente alternativa
para trabalhadores informais que encontravam dificuldades na formalização de suas
empresas. Foi possível detectar pontos importantes para a formalização como
microempreendedor individual (MEI), bem como a sua importância para economia
do País através da promoção do desenvolvimento regional. Apresentou de forma
explicativa o que é ser empreendedor, e a sua visão diante das demais empresas na
sociedade. Em fatos quantitativos mostrou a forte relação do Brasil com o
empreendedorismo, e a importância do incentivo a esses empreendedores.
O MEI surge como mecanismo facilitador quanto aos procedimentos de
abertura de empresa, a fim de legalizar, formalizar várias empresas, empresários e
empreendedores que passaram a ser sujeitos de direitos e obrigações, e a ter
reconhecida a sua atividade profissional podendo assim gozar de benefícios fiscais,
tributários, trabalhistas e obtenção de linhas de créditos. Um momento bastante
importante da economia brasileira, pois este processo de regularização irá provocar
um aspecto muito positivo que auxiliará no crescimento econômico do país,
refletindo assim na vida de todo o povo brasileiro.
O MEI representa um início das ações que devem ser implantadas pelo
Governo Federal, no intuito de permitir que esses trabalhadores possam crescer com
segurança e com apoio necessário para o fortalecimento de suas empresas. Assim
sendo, fica evidente a importância desses empreendedores na atual situação
econômica do Brasil, pois ao se formalizar poderão contribuir para o aumento da
taxa de crescimento econômica do país.
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RESUMO

O presente trabalho versa sobre a Consultoria, área ainda considerada nova para o
Serviço Social, encarada como um espaço sócio-ocupacional e estratégia de ação
deste profissional, com capacidade de intervir em diferentes áreas do saber ou
instituições, dependendo da especialização técnica do/a Assistente Social. Esta
produção trará, além de reflexões sobre o cenário onde a Consultoria se desenvolve,
os conceitos até então discutidos, bem como a experiência desta iniciativa realizada
no Município de Ipanguaçu, em 2018. O objetivo é socializar um pouco desta
prática, instigar profissionais sobre a possibilidade do exercício desta, capaz de
contribuir com a formação profissional e melhoria dos serviços prestados à
população. A metodologia utilizada teve marca na pesquisa bibliográfica, ainda rasa
neste campo de atuação, bem como, aplicação de questionários antes e depois dos
momentos de Consultoria, sendo possível a identificação da satisfação dos
participantes e do reconhecimento da utilidade social deste serviço.
Palavras-chaves: Consultoria. Serviço social. Formação profissional.

1 INTRODUÇÃO
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O presente relato traz algumas reflexões acerca da Consultoria
Profissional, prática considerada recente no Serviço Social. Mesmo com produções
mais comumente encontradas no ramo da Administração, esta área também é um
espaço sócio-ocupacional do o/a Assistente Social, a partir do perfil técnico deste,
do seu conhecimento, experiência e vivência.
O cenário contemporâneo é marcado pelo processo de reestruturação
produtiva, com impactos agudos em setores da economia e mercado de trabalho, na
configuração das políticas públicas. Neste contexto são notáveis as novas formas
de contratação, inserção e manutenção do trabalho, com forte marca na
informalidade, desregulamentação e precarização das relações de trabalho.
Neste turbilhão de metamorfoses, o Serviço Social se encontra com novas
demandas, espaços, atribuições e competências profissionais, onde é demandado
dos/as Assistente Sociais um perfil profissional com forte formação crítica, criativa
e comprometida, respaldada no Código de Ética Profissional (1993), na Lei de
Regulamentação da Profissional nº 8662 e nas Diretrizes Curriculares que guiam a
prática por caminhos democráticos. Conforme sublinha Iamamoto (1999) ao
afirmar que o atual momento exige um profissional propositivo, não apenas
executivo, capaz de formular projetos de trabalho, negociá-los com empregadores,
defender seus espaços ocupacionais em um mercado cada vez mais competitivo.
O Serviço Social transitou de uma profissão estritamente executiva na área
das políticas públicas sociais para uma posição de elaboração e gestão destas
políticas (PAULO NETTO, 1992), assim, entre os “Novos Espaços” postos ao
Serviço Social, pode-se citar: Terceiro Setor, Educação, Empresa, Assessoria e
Consultoria.
Embora haja um consenso sobre a Consultoria como novo espaço, segundo
Fonseca (2006) e Matos (2006) a recorrência ao tema Assessoria/Consultoria no
Serviço Social não é tão recente. Identificamos a remissão a este, em textos de
circulação restrita, em meados dos anos de 1970. Desde os anos 1990, a Assessoria
tem sido largamente utilizada como estratégia para o aperfeiçoamento das políticas
públicas e para o aprimoramento do trabalho de diferentes profissionais. (SOUZA
BRAVO; MATOS, 2010, p. 19)
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No tocante à aproximação do Serviço Social com esta temática, ressaltase que na Lei de Regulamentação da Profissão, Lei nº 8.662/1993, pode-se
identificar que o exercício da Assessoria/Consultoria é uma atribuição privativa do
assistente social e também uma competência desse profissional:

Art. 4o Constituem COMPETÊNCIA do Assistente Social:
VIII – prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades,
com relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo;
IX – prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em
matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa
dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
Art. 5o Constituem ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS do
Assistente Social:
III – assessoria e consultoria a órgãos da administração pública
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em
matéria de Serviço Social.

Entre os espaços mais comuns onde se realizam a Assessoria/Consultoria
destacam-se: Assessoria à gestão das políticas sociais; aos gestores públicos,
privados e filantrópicos; aos movimentos sociais; aos conselhos tutelares, conselhos
de direitos e de políticas. Estas demandas mostram a ampliação do espaço sócioocupacional do Assistente Social que passa a ter presença notória na Elaboração de
Projetos Sociais; Implantação de Conselhos; Capacitação de Conselheiros;
Elaboração de Planos de Assistência Social.
Destarte, conforme versa Iamamoto (2009) o exercício da profissão exige
um sujeito profissional que tenha competência para propor, para negociar com a
instituição os seus projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas
qualificações e atribuições profissionais.
No que concerne aos termos Assessoria e Consultoria, podemos entender
que Assessoria é aquela ação que visa auxiliar, ajudar, apontar caminhos. Não sendo
o assessor um sujeito que opera a ação e sim o propositor desta, junto a quem lhe
demanda esta Assessoria. (FERREIRA, 1999). É a capacidade de, a partir da análise
da realidade, apresentar estratégias factíveis, a serem empreendidas por uma equipe
ou sujeito (SOUZA BRAVO; MATOS, 2010).
De acordo com Mattos (2006, p. 05), define Assessoria/Consultoria como:
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Aquela ação que é desenvolvida por um profissional com
conhecimentos na área, que toma a realidade como objeto de estudo e
detém uma intenção de alteração da realidade. O assessor não é aquele
que intervém, deve, sim, propor caminhos e estratégias ao profissional
ou à equipe que assessora e estes têm autonomia em acatar ou não as
suas proposições. Portanto, o assessor deve ser alguém estudioso,
permanentemente atualizado e com capacidade de apresentar
claramente as suas proposições.

Ainda na caminhada pela conceituação e compreensão destes termos
Vasconcellos (1998) entende a Assessoria e Consultoria voltadas para a busca de
totalização no processo de pratica, no sentido de apontar, resgatar e trabalhar as
deficiências, os limites, recursos e possibilidades da equipe, socializando
conteúdos, instrumentos de indagação e análise.
Consultoria vem da palavra consultar, que significa pedir opinião.
Portanto, consultoria é mais pontual que assessoria que remete a ideia de assistir.
Na perspectiva da Consultoria, o Assistente Social como trabalhador, vende sua
força de trabalho, “prestando serviços voltados ao atendimento de necessidades
sociais, tendo a perspectiva também de atender as demandas institucionais
específicas” (VARGAS; DUARTE, 2003, p. 92).
A partir desta compreensão, será descrita a experiência da Consultoria à
gestão de políticas públicas, realizada na cidade de Ipanguaçu (Rio Grande do
Norte) por duas Assistentes Socais, com vivência nas temáticas e áreas demandadas
pelo referido município, no intuito de apresentar como se deu esta ação, a
participação dos profissionais, a receptividade e reconhecimento da Consultoria
como espaço relevante para o aprimoramento profissional e desenvolvimento das
rotinas de trabalho.
A 1ª etapa da Consultoria aconteceu em 06 de março, teve como tema o
Trabalho em Equipe - Nós Podemos Tudo, Nós Podemos Mais - direcionada para
cerca de 35 trabalhadores e gestores da Secretaria Municipal de Habitação e
Assistência Social (SEMTHAS), para a equipe técnica do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), oficineiros e orientadores do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo (SCFV). A 2ª etapa da Consultoria ocorreu em 05 de
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junho, abordou Dinâmicas de Grupo para o Fortalecimento da Proteção Social teve 22 participantes, uma vez que focou apenas na equipe do CRAS e SCFV, com
momentos práticos e vivenciais. A 3ª etapa da Consultoria foi concretizada em 14
de agosto, com um público de 70 pessoas, incluindo além de trabalhadores da
Assistência Social, servidores de outras secretarias e órgãos do município (Saúde,
Educação, Administração). O tema abordado foi Acolhimento e Atendimento de
Excelência: O outro pode ser você.
Na concretização destes momentos liderados por Assistentes Sociais
possibilitou um olhar direcionado à garantia de direitos e combate à visão de
caridade ou favor, sendo instigada a necessidade de qualificação profissional para
oferecer o acesso a serviços de melhor qualidade aos usuários, conforme
preconizado no X Princípio do Código de Ética profissional.

2 METODOLOGIA

A metodologia contou com a pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo,
com ênfase nos textos de Maurílio Castro de Matos (2010), de Marilda Villela
Iamamoto (2005), que, respectivamente, tratam da temática da Assessoria e Consultoria
no Serviço Social e da Profissão no Cenário Contemporâneo, além de referências
complementares e importantes normativas.
Foram utilizados questionários, aplicados com os 22 servidores da Assistência
Social, contendo mais detalhes e questões subjetivas, bem como dinâmicas de grupo
de avaliação com os 70 servidores de diversas Secretaria do Município, para identificar
a percepção diante da Consultoria.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os resultados identificados no processo de realização e conclusão da
Consultoria, a partir da experiência com os servidores municipais de Ipanguaçu,
percebeu-se a carência do público diante dos temas trabalhados e propostas de
trabalho.
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As avaliações apontaram uma satisfação com os espaços de formação,
destacando: aquisição de conhecimentos, ideias, motivação, esclarecimento de
dúvidas, motivação, capacitação e valorização profissional. Entre novas temáticas
sugeridas, sobressaíram-se: Família, Afetividade, Dinâmicas de Descontração. Os
profissionais de Serviço Social que buscam a Assessoria/Consultoria, identificam
esse espaço como propício para a efetivação do atual projeto de formação
profissional do assistente social ou como uma alternativa de trabalho (MATOS,
2009).

4 CONCLUSÕES

O trabalho aponta a Consultoria como espaço sócio-ocupacional do
Serviço Social, estratégia para a contribuição da formação profissional de diferentes
categorias que atuam nas políticas públicas, nos serviços, programas, projetos
socias, entre outros espaços que não foram alvo deste trabalho. Esta prática também
possibilita a articulação do fazer profissional com as prerrogativas do Código de
Ética, bem como, representa um espaço a ser desbravado, conquistado e ter estudos
adensados por Assistentes Sociais. Apreende-se, pois, que existe tanto demandas
notórias para o trabalho de Consultoria para Assistentes Sociais, como também estes
profissionais vêm buscando estes espaços.
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RESUMO

Um dos grandes desafios enfrentados pela contabilidade brasileira atualmente é a
conformidade das práticas adotadas pelas empresas com o que estabelecem as
normas de contabilidade para a convergência da informação contábil. Dentre as
normas está a NBC TG 11, referente ao CPC 11 – Contratos de Seguros,
responsável por estabelecer os critérios de reconhecimento, mensuração e
divulgação dos contratos de seguros. Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo
analisar as notas explicativas das quatro empresas segurados listadas na
BM&Bovespa, no exercício de 2016: BB Seguridade Participações S.A.; Cia de
Seguros Aliança da Bahia; Porto Seguro S.A; e IRB – Brasil Resseguros S.A. A
técnica utilizada foi análise de documentos, numa pesquisa do tipo documental. Os
resultados apontam para uma deficiência na qualidade da informação divulgada:
grande parte das empresas trata o tema de forma sucinta e pouco específica. Apenas
duas empresas, o Banco do Brasil e Porto Seguro S.A., divulgaram informações
adicionais que se fazem necessárias para a mensuração do valor justo. A empresa
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que mostrou-se mais negligente às normas foi a seguradora Seguros Aliança da
Bahia, uma vez que está não atendeu a nenhum critério estabelecido pelo CPC 11.
No geral, embora formulem suas ideias em observância às normas, as empresas não
descrevem objetivamente aquilo por elas determinadas.
Palavras-chave: CPC 11. Contratos de seguro. Valor justo.

ABSTRACT

One of the major challenges faced by Brazilian accounting today is the compliance
of the practices adopted by companies with which they establish the accounting
standards for the convergence of accounting information. Among the standards is
NBC TG 11, referring to CPC 11 - Insurance Contracts, responsible for establishing
the criteria for recognition, measurement and disclosure of insurance contracts.
Therefore, this research aimed to analyze the explanatory notes of the four insured
companies listed on the BM & Bovespa in 2016: BB Seguridade Participações S.A
.; Cia de Seguros Aliança da Bahia; Porto Seguro S.A; and IRB - Brazil Resseguros
S.A. The technique used was document analysis, in a research of the document type.
The results point to a deficiency in the quality of the information disclosed: most
companies deal with the topic in a succinct and unspecific way. Only two
companies, Banco do Brasil and Porto Seguro S.A., have disclosed additional
information required to measure fair value. The company that showed the most
negligence to the standards was the insurance company Seguros Aliança da Bahia,
since it did not meet any criteria established by the CPC 11. In general, although
they formulate their ideas in compliance with the rules, companies do not
objectively describe what determined by them.
Keywords: CPC 11. Insurance contracts. Fair value.

1 INTRODUÇÃO

As atividades econômicas executadas sob certo grau de envolvimento de
risco existem desde os tempos mais antigos, datando aproximadamente do século
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XIII a. C. (SOUZA, 2007). São as atividades de seguros que ao longo do tempo
foram se aperfeiçoando e atualmente representam um importante setor para a
economia de um país.
O mercado de seguros se apresenta como um setor de força e relevância
perante a crise econômica que assolou o Brasil nos últimos tempos. Um
considerável número de empresas deparou-se com uma queda brusca de seus
indicadores financeiros e econômicos, no entanto, as operadoras de contratos de
seguros, apresentaram índices positivos, incorporando parcela significava do
Produto Interno Bruto - PIB - brasileiro, o que contribuiu positivamente para a
economia brasileira como um todo (MAGALHÃES e BLEEKRODE, 2013).
Diante do processo de internacionalização da contabilidade por meio da
instituição do International Accounting Standards Board (IASB), bem como da
emissão das International Financial Reporting Standars (IFRS) – normas emitidas
pelo IASB –, a contabilidade, entendendo a representatividade do referido setor,
passou a recepcionar, juntamente com a Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) e o Conselho Nacional dos Seguros Privados (CNSP), essa
internacionalização com vistas a facilitar e melhorar a informação contábil emitida
pelas empresas seguradoras brasileiras (VERA, 2016).
O crescimento do comércio globalizado e a modernização da tecnologia
foram um dos maiores propulsores dessa internacionalização contábil no Brasil,
principalmente no âmbito das entidades seguradoras. Logo, a SUSEP e o CNSP
passaram a recepcionar os primeiros pronunciamentos contábeis emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – agente emissor, no Brasil, das
normas contábeis desde a criação do IASB – relacionados às entidades que
operassem contratos de seguros, são eles: CPC 00 - Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-financeiro e o CPC 11 - Contratos
de Seguros (NIYAMA; SILVA, 2013; VERA, 2016).
Tendo os CPC’s em questão como padrão informacional único para a
comunicação entre entidades seguradoras e seus usuários, cabe entender quais as
principais regulamentações destas normas para as entidades seguradoras. Os
principais fatos estão relacionados ao alto risco organizacional aos quais estas
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empresas estão expostas, como também pelo número de peculiaridades inerentes de
todo contrato de seguro.
Alguns estudos internacionais mais recentes, a exemplo de Gerstner,
Lohmaier e Richter (2015), afirmam que as informações adicionais requeridas pelas
normas que regulamentam as empresas operadoras de seguros no âmbito
internacional vêm decrescendo desde o ano de 2009, fenômeno este acompanho por
um aumento proporcional das limitações das informações divulgadas em
comparação a outros anos.
Conforme o CPC 11 (2008), as empresas seguradas devem fornecer dados
suficientes de forma a explicar, de maneira clara e tempestiva, os valores dos
contratos de seguros apresentados em suas demonstrações contábeis. Este
pronunciamento é aplicado de forma obrigatória a todas as seguradoras que emitem
contratos de seguros e/ou emitem ou mantém contratos de resseguros; assim como
se utilizem de instrumentos financeiros com características de participação
discricionária.
Entendendo que as atuais modificações no cenário da contabilidade
brasileira vieram proporcionar uma padronização das práticas nacionais com as
práticas internacionais, no sentido de tornar a informação mais clara e objetiva, a
ponto de fazer a diferença na tomada de decisão de seu usuário primário, essa
pesquisa busca preencher uma lacuna existente nas pesquisas contemporâneas
relacionadas à mensuração do valor justo aplicada aos contratos de seguros, uma
vez sejam essas informações, tanto inerentes ao valor justo, quanto aos contratos de
seguros, em grande parte, evidenciadas em notas explicativas, o que pode dificultar
ainda mais a sua análise pelos stakeholders dessas entidades. Mais especificamente
essa pesquisa tem como objetivo fazer uma análise das notas explicativas das 4
(quatro) empresas seguradoras listadas na BM&FBovespa, a fim de comparar as
práticas de evidenciação no que dizem respeito à mensuração do valor justo
aplicada aos contratos de seguros com a norma estabelecida no CPC 11.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2.1 CPC 11 E O VALOR JUSTO
Inicialmente, vale ressaltar que o CPC 11 – Contratos de Seguros, faz
correlação ao IFRS 4 – Insurance Contracts, que trata das principais normas sobre
mensuração e evidenciação dos contratos de seguros, bem como dos riscos
inerentes nestes contratos. Esta norma internacional visa regular o âmbito das
empresas seguradoras visando melhores práticas de governança corporativa dentro
do setor
Conforme Beyer et al. (2010) e Meyer (2005), a norma internacional –
IFRS 4 – tem a intenção de reduzir a assimetria informacional entre todos os
stakeholders da organização, visando assim um aumento nas práticas de disclousure
e accountability.
De acordo com CPC 11 (2008), com vigência a partir de 2010, os
principais objetivos deste pronunciamento consistem em estabelecer algumas
melhorias para a contabilidade dos contratos de seguros e estabelecer critérios de
divulgação que identifiquem e expliquem os montantes dos contratos de seguros
presentes nas demonstrações financeiras das companhias seguradoras, ajudando os
usuários destas informações à melhor compreender o valor, o prazo e a incerteza
dos fluxos de caixa futuros desses contratos de seguros.
Este pronunciamento é aplicado de forma obrigatória a todas
asseguradoras que emitem contratos de seguros e/ou emitem ou mantém contratos
de

resseguros;

assim

como

se

utilizem

de

instrumentos

financeiros

com características de participação discricionária. O CPC 11 (2008), porém, não
impõe a aplicação de suas normas para garantia de produtos emitida por fabricantes,
comerciantes e varejistas, de forma direta; ativos e passivos emitidos pelo
empregador referentes a plano de aposentadoria de seus empregados; direitos ou
obrigações contatuais que dependem do uso ou do direito do uso de itens de
natureza não financeira; recompensas contingentes originadas de uma combinação
de negócios e contratos de seguros diretos onde a própria entidade é a seguradora.
As empresas seguradas pertencentes ao escopo do CPC 11 devem fornecer
dados suficientes de forma a explicar, de maneira clara e tempestiva, os valores dos
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contratos de seguros apresentados em suas demonstrações contábeis. A exigência
supracitada, de acordo com o próprio CPC 11 (2008), pode ser alcançada
divulgando políticas contábeis e respectivos contratos de seguros, assim também
como os respectivos ativos, passivos, receitas e despesas relacionadas; ganhos ou
perdas reconhecidas no resultado provenientes da contratação de resseguro e
também como os aspectos quantitativos das principais premissas utilizadas.
No âmbito internacional, porém, o IFRS 4 limita-se à contabilização de
ativos e passivos relativos a contratos de seguros. Sendo esses contratos de seguros
definidos, de acordo como o IASB, como contratos cujo elemento principal
ocasiona uma transmissão significativa de riscos entre as partes envolvidas
(MEYER, 2005). Outras exigências que também podem ser elencadas dizem
respeito à divulgação de informações sobre os riscos de crédito, de liquidez e de
mercado requeridos para contratos de seguros que estejam dentro do alcance do
CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação.
Tendo como foco os contratos de seguros, o CPC 11 (2008, p. 17), define
o mesmo como “um contrato segundo o qual uma parte (a seguradora) aceita um
risco de seguro significativo de outra parte (o segurado), aceitando indenizar o
segurado no caso de um evento específico, futuro e incerto (evento segurado) afetar
adversamente o segurado”.
Para efeito comparativo, encontra-se também uma definição de contratos
de seguros emitida pela SUSEP por meio da Circular n° 437/12 (Anexo II, p. 29),
que define tais contratos como “contrato que estabelece para uma das partes,
mediante pagamento (prêmio) pela outra parte, a obrigação de pagar, a esta,
determinada importância, no caso de ocorrência de um sinistro”.
Elencadas as principais definições inerentes aos contratos de seguros, cabe
a análise de outro fator relevante no que diz respeito às entidades seguradoras: o
risco dos seguros. Uma vez que estas entidades assumem risco de acordo com a
atividade segurada como forma de auferir lucros por meio dos recebimentos das
contrapartidas fornecidas pelos segurados. Conforme Silva et al. (2009), risco
consiste na operação básica na qual se apoiam todos os contratos de seguros, isto é,
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são probabilidades previstas em contrato de que determinado evento possa vim a
ocorrer, ensejando assim na intervenção da seguradora.
Da mesma maneira, o CPC 11 (2008), define risco como estimativa de
onerosidade futura transportada ao emissor do contrato, não se confundindo com os
riscos financeiros inerentes da atividade. Definidos os pontos principais do que diz
respeito ás exigências da contabilidade e dos órgãos reguladores sobre estas
atividades, vale ressaltar alguns pontos específicos que incorporam as normas dos
contratos de seguros.
Um destes pontos consiste no Shadow Accounting, que ocorre no momento
em que alterações no passivo decorrente dos contratos de seguros devem ser
reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. Além do Shadow Accounting, a
norma traz também a necessidade do teste de adequação de passivos para
reconhecimento de deficiências encontradas nos valores contábeis dos passivos em
relação aos fluxos de caixa futuros estimados.
Conforme Dey (2007), o Shadow Accounting acontece quando ocorre
alguma diferença entre aquilo que geralmente é prometido e aquilo que geralmente
é fornecido. Se existentes, essas diferenças podem abrir algumas lacunas de
divulgação que podem revelar algumas informações sobre o comportamento
corporativo dessas entidades.
Por fim, segundo o CPC 11 (2008), a seguradora deve mensurar direitos
contratuais relativos à gestão de investimentos contabilizados em valores que
excedam seu valor justo obtido a partir da comparação com taxas correntes cobradas
por outros participantes de mercado, tomando como base serviços similares. Neste
ponto, percebe-se claramente a inserção dos conceitos e práticas relacionadas ao
valor justo dentro da contabilização de contratos de seguros.
Nesse ponto, percebe-se uma norma IFRS obrigatória orientada para o
valor mais justo. Em 2018, essa norma – atualmente na Fase I – será substituída
pela IFRS 4, Fase II, que introduzirá ainda mais esse crescente modelo de
mensuração que é o valor justo. Feito dessa maneira, a aplicação da IFRS 4 e suas
possíveis evoluções podem colaborar relevantemente para as discussões quali-
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quantitativas que rondam em torno de ambos os temas - IFRS 4 e valor justo
(DUVERNE; LE DOUIT, 2007; AIGRAIN, 2009).
O valor justo, conforme o CPC 46 (2011) é uma mensuração baseado no
mercado, na data de saída, contabilizada de acordo com premissas utilizadas por
participantes do mercado no momento de mensuração, para avaliar e mensurar o
item em questão. Porém, no âmbito do contrato de seguros, com base em uma
análise feita no CPC que regulamenta esse mercado, muito pouco é abordado sobre
esse complexo sistema de mensuração que é o valor justo.
Partindo do pressuposto que o valor justo dos contratos de seguro busca
adaptar as demonstrações contábeis das seguradoras de forma que os valores por
ela evidenciados não ultrapassem àqueles oferecidos pelo mercado e que, sabendo
do universo de estimativas que envolvem os contratos de seguros, muitas vezes
pode ser comum a divergência de valores contábeis relacionados aos contratos de
seguros firmados anteriormente com aqueles provenientes, em momento futuro, de
fluxo de caixa descontados ou estimativas feitas à mercado , o CPC 11 (2008, p.4)
afirma que:

[...] a seguradora não precisa separar e mensurar a valor justo a
opção do segurado de resgatar o contrato de seguro por um valor
fixo (ou por um valor baseado em montante fixo e uma taxa de
juros), mesmo se o preço de exercício for diferente do valor
contabilizado no passivo pelo contrato de seguro principal.

Além da aplicação do valor justo por contrato, o CPC 11 (2008), também
trás a figura do valor justo aplicada aos contratos de seguros em um ambiente
conjunto formado por empresas detentoras de uma série desses contratos. Isso
ocorre porque, de acordo com Minadeo, Lopes e Alves (2009), o ambiente
mercadológico do setor de seguros vem recebendo um número crescente de fusões,
aquisições e alianças ocorridas, tornando estes eventos parte do mercado segurador.
Todavia, se somados os ambientes voláteis dos valores justos de contratos
de seguros com os fatores estruturais da IFRS 4 atual (atraso no reconhecimento,
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distribuição de lucros ao decorrer de todo contrato, entre outros), podem ser
encontradas certas dificuldades de mensuração e baixo interesse de divulgação
quando se tratar de tempos de estresse e turbulência financeira (AIGRAIN, 2009).
É sob essa perspectiva entre a regulamentação dos contratos de seguros e
a aplicação das principais mensurações ao valor justo requeridos pela IFRS 4 e pelo
CPC 11, considerando as dificuldades impostas pela variedade de aspectos
relacionados a esse tema, que este trabalho procura desmembrar e analisar como as
empresas têm reagido a cada um desses requisitos através da análise de seus
principais relatórios contábeis.

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa do tipo documental, que segue uma abordagem
puramente qualitativa e utiliza a técnica de análise de documentos a fim de atingir
ao objetivo proposto: analisar as notas explicativas de quatro empresas seguradoras
listadas na BM&Bovespa e comparar suas práticas de evidenciação do valor justo
nos contratos de seguros.
As empresas supracitadas compõem a amostra deste estudo, a saber: BB
Seguridade Participações S.A.; Cia de Seguros Aliança da Bahia; Porto Seguro S.A;
e IRB – Brasil Resseguros S.A. Essas formam o grupo de empresas que divulgaram
suas demonstrações financeiras na BM&Bovespa no exercício de 2016.
O estudo concentrou sua análise nas notas explicativas divulgadas pelas
empresas da amostra, comparando-as (as notas explicativas) com o CPC 11 –
Contratos de Seguros – para verificar a conformidade da divulgação com o que
estabelece o referido pronunciamento técnico.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

As seções a seguir apresentam as evidências encontradas a partir da análise
das notas explicativas das empresas estudadas e a conformidade de suas práticas
com o CPC 11 – Contratos de Seguros.
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4.1 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A

A BB Seguridade Participações S.A., também denominada BB Seguridade
ou Grupo, foi organizada como subsidiária do Banco do Brasil S.A. em 20 de
dezembro de 2012. A mesma possui, como finalidade, participar em sociedades
seguradoras, de capitalização, entidades abertas de previdência complementar,
planos privados de assistência à saúde e resseguradoras, bem como em outras
sociedades cujo objeto social seja a prática da corretagem e a viabilização de
negócios envolvendo empresas de seguros dos ramos elementares, de vida, saúde,
capitalização, previdência e administração de bens (BANCO DO BRASIL, 2017).
No segmento de seguros, a atuação se dá em uma parceria de 20 anos
constituída na forma de uma joint-venture (definida por Benavides-Espinosa (2014)
como um empreendimento conjunto como um acordo através do qual duas ou mais
empresas independentes decidem criar uma nova empresa, que será uma entidade
jurídica por direito próprio e possuirá capital social) com o grupo espanhol
MAPFRE, denominada Grupo Segurador BB E MAPFRE, a qual teve início em
2010 e cuja operação é dividida em duas sociedades holdings: a) BB MAPFRE SH1
Participações S.A. (“BB MAPFRE SH1”), que opera os segmentos de pessoas, rural
e habitacional; e b) MAPFRE BB SH2 Participações S.A. (“MAPFRE BB SH2”),
focada nos segmentos de automóvel e danos.

4.1.1 Ativo Intangível

Os ativos intangíveis, agregados a entidade BB Seguridade, são
reconhecidos, segundo as descrições contidas nas notas explicativas, de maneira
desmembrada do ágio quando são separáveis ou surgem de direitos contratuais ou
outros direitos legais, quando o seu valor justo pode ser mensurado de forma
confiável e é provável que os benefícios econômicos futuros esperados sejam
transferidos para a mesma. O custo dos ativos intangíveis adquiridos em uma
combinação de negócios é descrito como o seu valor justo na data de aquisição e os
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ativos intangíveis adquiridos independentemente são inicialmente mensurados ao
custo.
A vida útil dos ativos intangíveis, mencionadas pela entidade, é
considerada definida ou indefinida. Ativos intangíveis de vida útil definida são
amortizados ao longo de sua vida econômica, segundo a aplicação do Grupo. São
registrados inicialmente ao custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas
por redução ao valor recuperável. Ativos intangíveis de vida útil indefinida são
registrados ao custo menos qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os
custos incorridos relacionados com a aquisição, produção e desenvolvimento de
softwares são capitalizados e registrados como ativos intangíveis. A organização
ainda descreve que os gastos realizados na fase de pesquisa são registrados em
despesa.
A BB Seguridade informa que os ativos intangíveis de vida útil definida
são amortizados numa base linear ao longo da vida útil estimada. O período e
método de amortização de um ativo intangível com vida útil definida são revisados
no mínimo anualmente. Alterações na vida útil esperada ou proporção de uso
esperado dos benefícios futuros incorporados ao ativo são reconhecidas via
alteração do período ou método de amortização, quando apropriado, e tratados
como alterações em estimativas contábeis. A despesa de amortização de ativos
intangíveis com vida útil definida é reconhecida no resultado do período, em
Amortização de ativos intangíveis. As perdas por redução ao valor recuperável são
registradas como despesas de ajuste ao valor recuperável (Outras despesas) na
Demonstração do Resultado Consolidado.

4.1.2 Teste De Imparidade

A realização do teste de imparidade, segundo descrito nos itens das notas
explicativas analisadas, é realizada anualmente, avaliando-se, com base em fontes
internas e externas de informação, informando se há alguma indicação de que um
ativo não financeiro possa estar com problemas de recuperabilidade. Se houver essa
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indicação, o valor recuperável do ativo é estimado, tendo-o como o maior valor
entre o seu valor justo menos os custos para vendê-lo ou o seu valor em uso.
A BB Seguridade S.A discorre que, independentemente de haver qualquer
indicação de redução no valor recuperável, é efetuado, anualmente, o teste de
imparidade de um ativo intangível de vida útil indefinida, incluindo o ágio
adquirido em uma combinação de negócios, ou de um ativo intangível ainda não
disponível para o uso. A mesma informa que esse teste pode ser realizado em
qualquer época durante um período anual, desde que seja realizado na mesma época
a cada ano.
Na hipótese de o valor recuperável do ativo ser menor que o seu valor
contábil, o valor contábil do ativo é reduzido ao seu valor recuperável por meio do
registro de uma perda por imparidade, cuja contrapartida é reconhecida no resultado
do período em que ocorrer, em Outras (despesas)/ receitas operacionais.

A

determinação do valor recuperável, segundo a entidade, é realizada pela avaliação
de imparidade de ativos não financeiros, requerendo estimativas baseadas em
preços cotados no mercado, cálculos de valor presente ou outras técnicas de
precificação, ou uma combinação de várias técnicas, exigindo que a Administração
faça julgamentos subjetivos e adote premissas.
No exercício de 2016, o Grupo, em um estudo realizado pela mesma, não
identificou ativos com indícios de desvalorização que justificassem o
reconhecimento de perdas, conforme determina o CPC 01, para Brasilcap,
Brasildental, Brasilprev, IRB, BB Mapfre SH1 e BB Corretora. O valor recuperável
desses negócios foi superior ao saldo contábil dos investimentos e ágio, quando
existente, registrados para as participações acima mencionadas. Para Mapfre BB
SH2, empresa que atua no segmento de seguros patrimoniais, observou-se
desvalorização dos ativos no valor de R$ 176.101 mil, para o qual foi realizado o
devido registro contábil.
Tal aspecto justifica-se, segundo a entidade, pelo cenário econômico
adverso, diminuição das projeções de prêmios emitidos e menor resultado
financeiro devido à diminuição da taxa de juros futuros. Para a avaliação aplicada,
foi considerado o ágio relativo à aquisição da totalidade das ações de propriedade
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da Sulacap na Brasilcap, o ágio e os intangíveis oriundos do acordo de parceria com
Mapfre e os intangíveis oriundos da aquisição de participação do IRB. Além do
ágio, foram avaliados os investimentos em participações Societárias constantes de
suas demonstrações financeiras.

4.1.3 Investimentos

O BB Seguridade S.A. descreve, na página 27 da sua nota explicativa, que
o ágio produzido pela aquisição de investimentos em participações societárias é
contabilizado considerando a avaliação ao valor justo dos ativos identificáveis e dos
passivos assumidos da adquirida na data-base da aquisição e, em conformidade com
as normas aplicáveis, não é amortizado. No entanto, a mesma detalha que ele é
testado, no mínimo anualmente, para fins de redução ao valor recuperável. Com
isso, após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado ao custo menos qualquer
perda por redução ao valor recuperável acumulada.
De acordo com o método da equivalência patrimonial, o investimento é
mensurado inicialmente ao custo e posteriormente ajustado pelo reconhecimento da
parte do investidor nas alterações dos ativos líquidos da investida. Além disso, deve
constar no resultado do período do investidor a parcela que lhe couber nos
resultados gerados pela investida.

4.1.4 Combinação De Negócios

Combinação de negócios é registrada na data de aquisição, isto é, na data
em que o controle é transferido para a BB Seguridade, aplicando o método de
aquisição. De acordo com este método, os ativos identificados (inclusive ativos
intangíveis não reconhecidos previamente), passivos assumidos e passivos
contingentes são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição. Eventuais
diferenças positivas entre o custo de aquisição e o valor justo dos ativos líquidos
identificáveis adquiridos são reconhecidas como ágio (goodwill).
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No caso de apuração de diferença negativa (ganho por compra vantajosa),
o valor identificado é reconhecido no resultado do período em Outras receitas
operacionais. A entidade determina que qualquer diferença entre o valor pelo qual
são ajustadas as participações não controladoras e o valor justo da contrapartida
paga ou recebida será reconhecida diretamente no patrimônio líquido e atribuída
aos proprietários da controladora.
Segue abaixo Quadro 01 contendo um check-list avaliativo sobre o
cumprimento das normas do CPC 11 (2008) nas demonstrações contábeis da
empresa Banco do Brasil:
Quadro 01 – Atendimento ao CPC 11
REQUISITOS
Ativo Intangível
Teste de Imparidade
Investimentos

Sim
Sim
Sim

Combinação de Negócios

Sim

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018)

De acordo com a norma CPC 11 (2008), as alterações nos ativos
intangíveis assumidos por via de contrato de seguro devem ser reconhecidas no
patrimônio líquido somente se, da mesma maneira, os ganhos e as perdas não
realizadas forem reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. Este requisito
deve ser aplicado principalmente em ativos mensurados ao valor justo, uma vez que
esta forma de mensuração depende em grande medida do comportamento do
mercado. De acordo com Dey (2007), as imposições da norma podem servir para
evitar uma prática conhecida como Shadow Accounting, ou seja, existência de
divergências entre aquilo que geralmente é prometido e aquilo que geralmente é
fornecido.
Nesse quesito, a empresa Banco do Brasil divulga informações
concernentes às imposições da norma. Afirmando que os ativos intangíveis são
reconhecidos, segundo as descrições contidas nas notas explicativas, de maneira
desmembrada do ágio quando são separáveis ou surgem de direitos contratuais ou
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outros direitos legais, quando o seu valor justo pode ser mensurado de forma
confiável e é provável que os benefícios econômicos futuros esperados sejam
transferidos para a mesma.
Dando continuidade, o CPC 11 (2008) também impõem que, caso algum
ativo por contrato de resseguro da cedente possua seu valor recuperável reduzido,
esta deve reduzir o valor do respectivo ativo e reconhecer a perda no resultado.
Nesse aspecto, a empresa também está de acordo com as normas uma vez que
afirma que se houver indicação de perda do valor recuperável – teste de imparidade,
o valor recuperável do ativo é estimado, tendo-o como o maior valor entre o seu
valor justo menos os custos para vendê-lo ou o seu valor em uso.
Em relação aos investimentos, a empresa divulga que o ágio produzido
pela aquisição de investimentos em participações societárias é contabilizado
considerando a avaliação ao valor justo. Atendendo, assim, mais um critério da
norma no que se refere ao reconhecimento de investimentos ao valor justo uma vez
que estes superem os valores de seus pares praticados correntemente no mercado
Por fim, o CPC 11 (2008) salienta que na data de aquisição, os ativos e
passivos por contrato de seguros adquiridos por meio da combinação de negócios
sejam mensurados ao valor justo. Mais uma vez, a empresa mostrou-se atenta aos
preceitos do pronunciamento divulgando que os ativos identificados (inclusive
ativos intangíveis não reconhecidos previamente), passivos assumidos e passivos
contingentes são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição.

4.2 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

A Companhia de Seguros Aliança da Bahia (Companhia), constituída em
1870, tem por objetivo social as operações nos segmentos de seguros de pessoas e
de danos, estando atualmente operando com os ramos de acidentes pessoais
coletivos e vida em grupo, participando inclusive do Consórcio DPVAT. A
Companhia, além da matriz em Salvador, opera com sucursais em São Paulo e Rio
de Janeiro e com dois representantes (Fortaleza e Belo Horizonte), bem como

108

através de uma subsidiária integral no Uruguai denominada Compañia de Seguros
Aliança da Bahia Uruguay S.A. (ALBA, 2017).

4.2.1 Ativo Intangível

Em termos de operações com o ativo intangível, a entidade destaca que à
representa, aplicando-o ao custo de aquisição e desenvolvimento de softwares,
deduzido das amortizações que são calculadas pelo método linear à taxa de 20%
a.a. No entanto, não há nenhuma descrição relativa a operacionalização ou emprego
do valor justo à suas funcionalidades.

4.2.2 Teste De Imparidade

A Companhia relata, nas suas notas explicativas que a elaboração de
demonstrações financeiras requer que a Administração use de julgamento na
determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem créditos operacionais, imóveis
(vidas úteis e impairment), provisões técnicas, fiscais e cíveis. Em relação a
liquidação das transações envolvendo essas estimativas, a entidade informa que
poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação, não havendo, portanto, nenhum
emprego do valor justo aos testes verificados.

4.2.3 Investimentos

No processo de consolidação, segundo descrito pela entidade, são
eliminados os saldos de contas intercompanhias, investimentos na controlada, as
receitas, despesas e os lucros não realizados decorrentes de transações entre as
Companhias consolidadas, quando aplicável. Para fins de consolidação, os ativos e
passivos em moeda estrangeira foram convertidos em reais pela taxa de câmbio da
data de fechamento do exercício e as contas de resultado pela média mensal da taxa

109

de câmbio. O valor líquido das diferenças cambiais resultantes dessa conversão é
contabilizado no patrimônio líquido, em linha específica.
No mais, a aplicação relativa às expectativas quanto aos métodos de
emprego do valor justo não é mencionada nos documentos analisados, percebendose, portanto, uma preferência pela verificação dos valores em termos líquidos em
outros aspectos.

4.2.4 Combinação De Negócios

As participações em controlada e coligadas realizadas pela Companhia são
avaliadas, segundo por ela descrita, pelo método da equivalência patrimonial, para
fins das demonstrações financeiras. Em termos de mudanças que reflitam
diretamente no reconhecimento no patrimônio da controlada ou coligadas, a
investidora reconhecerá sua parcela nas variações ocorridas e divulgará esse fato,
quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Os demais
investimentos,

representados

por

outras

participações

societárias,

são

contabilizados pelo custo de aquisição, reduzidos ao valor recuperável, quando
aplicável, não se especificando valores ou métodos aplicados.
Neste grupo estão classificados, também, os imóveis urbanos não
destinados ao uso próprio, aplicando-se o método de custo deduzido de
depreciações e perdas considerando a última reavaliação, em 2006. Um item do
grupo de investimentos é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício
econômico futuro for esperado do seu custo ou venda.
A seguir Quadro 02 contendo o resumo sobre o atendimento das empresas
às normas do CPC 11 (2008):
Quadro 02 – Atendimento ao CPC 11
REQUISITOS
Ativo Intangível
Teste de Imparidade
Investimentos

Não
Não
Não

110

Fonte: Elaborado
(2018)

Combinação de Negócios

Não

pelos Autores

Apurando-se o atendimento à norma pela Companhia Seguros Aliança da
Bahia, foi constatado que, no que diz respeito à mensuração ao valor justo dos ativos
intangíveis, a empresa não apresentou informações suficientes e relevantes
conforme solicitado pelo CPC 11 (2008).
Esta mesma tendência foi verificada quando da análise dos aspectos do
CPC 11 (2008) para a aplicação do teste de imparidade e da avaliação de
investimentos. Pontos nos quais a empresa relata apenas que a elaboração de
demonstrações financeiras requer que a administração use de julgamento na
determinação e registro de estimativas contábeis, inclusive sobre o teste de
imparidade. Dessa maneira, a utilização do valor justo não foi abordada de maneira
satisfatória, percebendo-se, portanto, uma preferência pela verificação dos valores
em termos líquidos em outros aspectos.
Por fim, considerando a exigência do CPC 11 (2008, p.10) de que a
entidade deve “mensurar a valor justo os passivos por contrato de seguro assumidos
e os ativos por contratos de seguro adquiridos em uma combinação de negócios”, a
entidade também pouco evidencia sobre esses aspectos em suas notas explicativas.
De acordo com Aigrain (2009), podem ser encontradas certas
dificuldades de mensuração e baixo interesse de divulgação quando se tratar de
tempos de estresse e turbulência financeira. Onde as informações à mercado se
tornam cada vez mais escassas em decorrência de diminuição de operações
envolvendo os elementos alvo da análise.

4.3 A PORTO SEGURO S.A

A Porto Seguro S.A. (Controladora) é uma sociedade de capital aberto com
sede em São Paulo/SP, Brasil, com ações negociadas no Novo Mercado da
BM&BOVESPA, sob a sigla PSSA3. Seu objetivo é a participação como acionista
ou sócia em outras sociedades empresárias, nacionais ou estrangeiras (denominadas
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em conjunto com a Porto Seguro S.A. “Porto Seguro” ou “Companhia”), que podem
explorar atividades de seguros em todos os ramos; de instituições financeiras e
equiparadas e administração de consórcios; e atividades conexas; correlatas ou
complementares ás demais descritas anteriormente (PORTO SEGURO, 2017)
A Porto Seguro S.A. atua em todos os ramos de seguros patrimoniais e de
pessoas, que são complementadas por outros negócios. Possui outras empresas
controladas e que são consolidadas, que atuam com seguros, previdência
complementar e capitalização, financeiras, e serviços como proteção e
monitoramento. Com atuação no Brasil e exterior, sua missão é assumir riscos e
prestar serviços.

4.3.1 Ativo Intangível

No que se refere a ativo intangível, a entidade destaca que à representa,
aplicando-o ao custo de aquisição e implantação de softwares e sistemas, e são
reconhecidos como ativo quando há viabilidade de geração de benefícios futuros
econômicos. A empresa menciona o emprego do valor justo á contabilização do
ágio no momento da aquisição de empresas, representando o excesso de custo de
aquisição sobre o valor justo dos ativos que foram adquiridos na mesma data da
combinação de negócios.

4.3.2 Teste De Imparidade

Com relação a teste de imparidade, segundo as notas explicativas, a
companhia utiliza-se de valor justo e impairment no cálculo de ativos financeiros,
que são negociados em mercados ativos determinado mediante uso de técnicas de
avaliação. É aplicado o uso de regras de análise de impairment para os recebíveis,
incluindo os prêmios a receber de segurados e as operações de crédito. A empresa
também diz em suas notas explicativas que nessa área é aplicado um alto grau de
julgamento no que se diz respeito a níveis de incertezas, associado com a realização
dos fluxos contratuais estimados dos ativos financeiros.
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4.3.3 Investimentos

Em seus investimentos a companhia Porto Seguro S.A, por meio de suas
notas explicativas, alega a utilização de uma gestão de riscos, possuindo uma série
de princípios e diretrizes para gerir esses riscos. O valor justo aplicado aos
investimentos que possuem cotação pública é registrado com base em preços de
negociação. A companhia utiliza-se de técnicas de avaliação para estabelecer o
valor justo. As técnicas utilizadas pela companhia incluem o uso de operações
recentes contratadas com terceiros.

4.3.4 Combinação De Negócios

Em suas demonstrações financeiras consolidadas, a empresa controladora
utiliza-se do método de equivalência patrimonial para avaliação de suas
participações em controlada e coligada, conforme descritas em suas notas
explicativas. O ágio e os demais ativos intangíveis que são adquiridos e
identificados numa combinação de negócios são reconhecidos pelo valor justo na
data da combinação e amortizados conforme vida útil avaliada. A companhia não
especifica outros tipos de investimentos bem como a sua contabilização. Conforme
metodologia de análise adotada, segue abaixo Quadro 03 contendo resumo
comparativo do atendimento da entidade às imposições do CPC 11 (2008):
Quadro 03 – Atendimento ao CPC 11
REQUISITOS
Ativo Intangível
Teste de Imparidade
Investimentos
Combinação de Negócios

Sim
Sim
Sim
Sim

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018)
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Conforme analisado, a empresa Porto Seguro S.A. atende aos critérios de
divulgação do CPC 11 (2008) no que se refere à divulgação do valor justo para os
ativos intangíveis da entidade assumidos via contrato de seguro. Além disso, a
empresa também afirma realizar a apuração do valor justo e impairment no cálculo
de ativos financeiros, que são negociados em mercados ativos determinados
mediante uso de técnicas de avaliação. Dessa forma, atende também aos critérios
do CPC 11 (2008) e também utiliza de princípios do CPC 46 (2012) que trata de
mensuração do valor justo.
Igualmente, a companhia utiliza-se de técnicas de avaliação no momento
da mensuração de seus investimentos ao valor justo, estando, assim, de acordo com
as imposições da norma. As técnicas utilizadas pela companhia incluem o uso de
operações recentes contratadas com terceiros.
Por fim, a seguradora em análise mostrou-se atenta também aos critérios
de utilização do valor justo em entidades seguradores no que diz respeito aos
preceitos do CPC 11 (2008). Conforme nota explicativa da companhia, o ágio e os
demais ativos intangíveis que são adquiridos e identificados numa combinação de
negócios são reconhecidos pelo valor justo na data da combinação e amortizados
conforme vida útil avaliada.

4.4 IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

A companhia IRB-Brasil Resseguros S.A. é uma sociedade anônima
privada de capital fechado, criado em 1939 pelo então Presidente Getúlio Vargas,
com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, Buenos Aires, Londres e
Nova Iorque. Suas atividades estão concentradas nas operações de resseguros no
país e no exterior. A Sociedade participa do Sistema Nacional de Seguros Privados
e exerce suas atribuições de acordo com as diretrizes gerais emanadas do Conselho
Nacional de Seguros Privados (“CNSP”) e da Superintendência de Seguros
Privados (“SUSEP”). (IRB-BRASILRE, 2017)
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A companhia utiliza na preparação das demonstrações contábeis no que se
refere a ativo financeiro valor justo, por meio do resultado e disponíveis para a
venda. Essas informações são ajustadas para refletir a mensuração ao valor justo.

4.4.1 Ativo Intangível

No que se referem a ativo intangível, as informações contidas nas notas
explicativas as quais foram analisadas são restritas, onde é explicado apenas o
método de registro e baixa dos ativos, não mencionando investimentos em
softwares.
A contabilização dos ativos intangíveis adquiridos separadamente que tem
sua vida útil já definida é registrada ao custo, deduzindo a amortização, bem como
as perdas por redução ao valor recuperável acumulada. O reconhecimento da
amortização é feito através do método linear com base na vida útil do ativo. Quando
identificado que o ativo não apresentará benefícios futuros, é feito uma baixa no
ativo. Os ganhos ou perdas desse ativo é reconhecido no resultado no momento em
que é baixado.

4.4.2 Teste De Imparidade

Na apresentação da análise sobre a recuperação dos valores registrados no
imobilizado e intangível - impairment, a Companhia realiza uma avaliação na data
de cada balanço quando há evidencia objetiva de que um ativo financeiro ou grupo
de ativos está deteriorado.
Os critérios utilizados pela Companhia para determinar uma perda por
meio do impairment incluem as dificuldades financeiras relevantes do emissor ao
devedor, a quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos
juros ou principal. O montante da perda feita pelo teste de imparidade é mensurado
como a diferença entre valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de
caixa futuros estimados, onde são descontadas as taxas de juros em vigor original
dos ativos financeiros. Se até o vencimento de um investimento ou empréstimo a
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taxa de juros variável for mantida a mensuração do impairment pode ser feito com
base no valor justo de um instrumento utilizando m preço de mercado observável.

4.4.3 Investimentos

Em seus investimentos a companhia menciona em suas notas explicativas
investimentos em shopping center que são registrados a custo. A companhia apura
anualmente o valor do fluxo de caixa esperado para esses investimentos e constitui
provisão para perdas, quando aplicável. Os investimentos são incialmente,
reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os
ativos financeiros não classificados como a valor justo por meio do resultado.
Quando os direitos de receber fluxos de caixa forem vencidos ou tenham sidos
transferidos os ativos financeiros são baixados.
Quando há ganhos ou perdas resultantes de variações no valor justo de
ativos financeiros que são mensurados a valor justo por meio do resultado, nas
demonstrações do resultado são apresentados em “Receitas e despesas financeiras”
no exercício que ocorrem. A reserva para investimentos é constituída com base na
proposta dos órgãos da administração da Companhia com base em provisão
orçamentária, e deliberada pela assembleia-geral para retenção de parcela de lucro
líquido do exercício.

4.4.4 Combinação De Negócios

Nas notas explicativas da Companhia analisada, foram encontradas na
apresentação do resultado as rubricas com valores da equivalência patrimonial, mas
não há relato da utilização desse método como avaliação de suas participações em
controladas e coligadas.
Sobre os investimentos em imóveis, são transferidos para controlada a
valor de custos, líquidos de depreciação acumulada a título de integralização de
capital.
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Segue Quadro 04 contendo um resumo do atendimento aos preceitos do
CPC 11 (2008):
Quadro 04 – Atendimento ao CPC 11
REQUISITOS
Ativo Intangível
Teste de Imparidade
Investimentos

Não
Sim
Sim

Combinação de Negócios

Não

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018)

Em relação ao primeiro ponto da análise, Ativo Intangível, cuja divulgação
é ponto de conexão entre as normas do CPC 11 (2008) e CPC 46 (2012) no que se
refere à mensuração desses itens ao valor justo, a empresa não atende às orientações
de ambos os pronunciamentos para mensuração de ativos intangíveis ao valor justo
e seu reconhecimento no patrimônio líquido quando os respectivos ganhos e as
perdas não realizadas também forem reconhecidas diretamente no patrimônio
líquido.
Nesse ponto, a empresa apresentou uma abordagem restrita em notas
explicativas, não fornecendo informações suficientes e adequadas a ponto de
caracterizar seu atendimento à norma. Ademais, a IRB – Brasil Resseguros S.A.
fornece informações sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e
intangível - impairment, afirmando realizar uma avaliação na data de cada balanço
quando há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos está
deteriorado, estando assim, de acordo com os preceitos do CPC 11 (2008).
Em relação aos investimentos, os mesmos são incialmente reconhecidos
pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros
não classificados como a valor justo por meio do resultado. Nesse quesito, a
empresa se enquadra nos preceitos de divulgação de investimento de acordo com
as normas CPC 11 (2008) e CPC 46 (2012).
Porém, o mesmo não pode ser dito a respeito do último ponto da análise:
Combinação de Negócios. Conforme abordado anteriormente, o CPC 11 (2008)
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requer que os ativos e passivos por contrato de seguros adquiridos por meio da
combinação de negócios sejam mensurados ao valor justo. Nesse requisito a
empresa mostrou-se negligente ao divulgar, na demonstração do resultado, as
rubricas com valores da equivalência patrimonial, mas não há relato em notas
explicativas abordando a forma de utilização desse método como avaliação de suas
participações em controladas e coligadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazendo uma análise com base em tendências encontradas entres as notas
explicativas das empresas BB Seguridade Participações S.A., Companhia Seguros
Aliança da Bahia, Porto Seguro S.A. e IRB-Brasil Resseguradora S.A., é possível
a verificação, como análise geral, que a maioria das empresas tratam o tema de
forma sucinta e pouco específica.
Apenas duas empresas, o BB Seguridade Participações S.A. e Porto
Seguro S.A., divulgaram informações adicionais que se fazem necessárias para a
mensuração do valor justo em empresas seguradoras, todas relacionadas ao CPC 11
– Contratos de Seguros. A empresa que mostrou-se mais negligente às normas foi
a seguradora Seguros Aliança da Bahia, uma vez que está não atendeu a nenhum
critério estabelecido pela configuração metodológica da pesquisa com base no CPC
11 (2008).
Vale ressaltar também que, dentre as empresas contidas na amostra, a
empresa IRB-Brasil Resseguros S.A. foi a empresa onde foi necessária uma busca
mais apurada das informações utilizadas como critérios desta pesquisa, uma vez
que esta companhia pouco divulgou informações sobre o tema, além destas
informações estarem diluídas por toda nota explicativa.
Em concordância as perspectivas formuladas inicialmente nesta pesquisa,
têm se observado uma constante nas entidades de seguro. As mesmas, embora
formulem suas ideias em observância às normas, não descrevem objetivamente
aquilo por elas determinadas. As concepções de cada uma em aplicação aos pontos
de ativo intangível, investimentos, teste de imparidade e combinação de negócios
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são superficialmente identificados na ótica do valor justo, realizando-se exceções,
em que estas são reconhecidas na mensuração dos objetos comuns a atividade,
variando de empresas e aplicações.
De Mey (2009), Duverne e Le Douit (2009) afirmam que o padrão atual
para contratos de seguro, IFRS 4 Fase I foi desenvolvido em 2005 após a decisão
de adotar as IFRS na União Europeia para todas as contas consolidadas das
empresas listadas no mercado de ações. No entanto, os desentendimentos sobre a
mensuração dos contratos de seguro levaram apenas a um padrão preliminar
chamado, portanto, IFRS 4 Fase I, o que permitiu que as seguradoras continuassem
as práticas contábeis anteriores para os contratos de seguro até que uma decisão
final sobre a IFRS 4 Fase II seja alcançada.
Gerstner, Lohmaier e Richter (2015) acreditam que após a introdução da
IFRS 4 Fase II, apenas a nova informação contábil baseada no valor justo ficará em
disponibilidade para que os investidores avaliem as perspectivas futuras da
empresa. Além disso, a análise do conteúdo de informação incremental dos
subcomponentes pode fornecer informações sobre a posição favorável do novo
esquema de apresentação e desagregação dos ganhos segundo a IFRS 4 Fase II.
Até lá, os usuários das demonstrações contábeis que se utilizam de
informações fornecidas nestes documentos emitidos por empresas seguradas terão
que, à duras penas, observar minuciosamente as notas explicativas destas empresas
na tentativa de encontrar referências relacionadas à mensuração do valor justo dos
contratos de seguros. Esta afirmação é fundamentada nos resultados encontrados
neste trabalho onde todas as empresas discorreram do tema de forma efêmera e
diluída pelos textos destas demonstrações o que, obviamente, dificulta ainda mais
a análise e aproveitamento destas informações para o processo de tomada de decisão
dos usuários, sejam eles stakeholders, reguladores ou acadêmicos.
Considerando o pequeno número de empresas tomadas como amostra
desta pesquisa, encontra-se nesse fato a limitação do estudo, fazendo com que os
achados aqui expressos não possam ser generalizados. Portanto, sugere-se o
emprego da metodologia utilizada em um maior número de empresas, bem como a

119

utilização de maior quantidade de critérios exigidos pela contabilidade
internacional para utilização do valor justo em instituições seguradoras.
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RESUMO

Esta pesquisa apresenta o objetivo de analisar a percepção dos docentes que
lecionam nos cursos de graduação em Ciências Contábeis das universidades
públicas de Mossoró, Rio Grande do Norte (RN), quanto aos impactos da
adoção das IFRS no ensino. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica
constituída em livros, periódicos e artigos, além de um survey por meio de um
questionário online, respondido por 20 professores dos cursos de Ciências
Contábeis das duas instituições públicas de ensino superior da referida cidade.
Dentre os principais impactos percebidos pelos docentes de Contabilidade em sua
atuação como professores, destacam-se: construção de conhecimentos sobre os
pronunciamentos, dedicação à leitura, pesquisa e conscientização dos alunos acerca
da relevância do estudo dos pronunciamentos.
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ABSTRACT

This research presents the objective of analyzing the perception of the teachers who
teach in the graduate courses in Accounting Sciences of the public universities of
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Mossoró, Rio Grande do Norte, (RN) of the impacts of adopting IFRS in teaching.
For this a bibliographic research was carried out in books, periodicals and articles
besides a survey, by means of an online questionnaire, answered by 20 teachers of
the courses of Accounting Sciences of the two public institutions of higher
education of the said city. Among the main impacts perceived by the Accounting
teachers in their role as teachers, stand out: knowledge of the pronouncements,
dedication to reading, research and awareness of the relevance of pronouncements.

Keyword: Accounting. Teaching. Higher education. International Standards.

1 INTRODUÇÃO

O início da harmonização da Contabilidade brasileira com os padrões
internacionais ocorreu com a edição das Leis nº 11.638, sancionada em 28 de
dezembro de 2007, e 11.941, de 27 de maio de 2009, que acrescem e alteram
dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o que modernizou a
Contabilidade e exigiu que as empresas brasileiras, principalmente as companhias
abertas, passassem a utilizar os pronunciamentos contábeis baseados nas normas
internacionais (COSTA, THEÓPHILO E YAMAMOTO, 2012).
No contexto, que propicia a realização de pesquisas acerca dos impactos
no meio profissional, ressalta-se o desafio atual das Instituições de Ensino Superior
(IES), que se estende aos docentes, de oferecer aos alunos o acesso a cursos de
Ciências Contábeis em consonância com os padrões internacionais.
Tais pesquisas, de acordo com Jackling, Howieson, e Natoli (2012),
demostram que adoção das IFRS, globalmente, acarreta implicações educacionais
em cursos de Contabilidade e na educação continuada dos contadores. Trabalhos,
por exemplo, como o de Tan et al. (2014), reportam experiências de países
desenvolvidos como Nova Zelândia e Canadá. Também é o caso dos países em
desenvolvimento da América do Sul, como Brasil (REIS, NOGUEIRA E BIN,
2010; FERNANDES et al. 2010; PEREIRA, NIYAMA E FREIRE, 2012), da Ásia,
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como Arábia Saudita (ALBADER, 2015), e China (NIE, COLLINS, E WANG,
2013). Na África do Sul, destaca-se a pesquisa de Coetzee e Schmulian (2012).
O presente estudo delimita-se a responder a seguinte questão: Qual a
percepção dos docentes que lecionam nos cursos de graduação em Ciências
Contábeis das universidades públicas de Mossoró (RN) quanto aos impactos da
adoção das IFRS no ensino?
Por esta razão, surge o objetivo de analisar a percepção dos docentes que
lecionam nos cursos de graduação em Ciências Contábeis das universidades
públicas de Mossoró (RN) quanto aos impactos da adoção das IFRS no ensino. A
iniciativa justifica-se pela utilidade em suas constatações relacionadas com a
capacitação do corpo docente e a adequação do ensino diante do processo de
convergência.
Com o intuito de alcançar o objetivo proposto, no presente estudo, de
cunho qualitativo, realizou-se uma análise de conteúdo, após consulta bibliográfica
e aplicação de questionário eletrônico aos docentes de graduação das universidades
públicas de Mossoró, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).
Sintetizando, a pesquisa apresenta-se estruturada em outras cinco etapas
distintas, além desta introdução. Na segunda etapa são abordadas questões
relacionadas ao processo de harmonização contábil das normas brasileiras para os
padrões internacionais e à qualidade do ensino superior no contexto, dando um
embasamento científico determinante para a construção do questionário. A seguir
são descritas as características metodológicas e, na quarta parte, estão os resultados
analisados para, posteriormente, serem abordadas as principais conclusões. As
referências situam-se na última parte.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo é abordado o processo de busca da harmonização das
normas e o papel da educação superior diante do quadro de mudanças advindo desse
processo, dando ênfase à profissionalização docente.
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2.1 PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Niyama

(2007)

relata

que,

no

intuito

de

valorizar

a

comunicação internacional com uma linguagem contábil comparável, minimizando
as divergências existentes nos mercados, surgiram diversos organismos voltados
para a normalização contábil.
Almejando

a

inserção

brasileira

ao

contexto

internacional de

convergências, a Comissão de Valores Mobiliários – CMV, em 1990, criou
comissões de especialistas para revisar e propor alterações nas Leis 11.638, de 28
de dezembro de 2007, e 11.941, de 27 de maio de 2009. Tais comissões propuseram,
em 1991, dentre outras alterações, a adoção de conceitos contábeis utilizados em
mercados internacionais de países desenvolvidos. O Congresso Nacional aprovou,
entretanto, as proposições relativas à parte societária, deixando os aspectos
contábeis para deliberação posterior (REIS, NOGUEIRA e BIM, 2014).
Em 24 de outubro de 2005, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
por meio da Resolução nº 1.055, criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), visando à centralização e uniformização do processo de produção de
normas, o que, certamente, impulsionou essa mudança inevitável. Sob esta ótica, o
país que não seguir esse processo de mudança global pode sofrer sérios problemas
com captação de recursos estrangeiros para investimento provocado pela carência
de informações contábeis com a qualidade e a comparabilidade convenientes
(FERNANDES et al., 2010).
Assim, a criação do CPC ocorreu por necessidade de convergência das
normas brasileiras às internacionais, da centralização na emissão dessas normas e
de representação e processo democrático na produção das informações (COSTA et
al. 2013). Atualmente existem 49 pronunciamentos aprovados e divulgados pelo
CPC (CPC, 2017).
Apesar dos esforços de diversas entidades para a convergência brasileira
às normas internacionais, os pronunciamentos emanados pelo CPC não possuem
caráter normativo. Portanto, havendo necessidade de concretização do processo de
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convergência corrente, a CMV, por meio da Instrução nº 457, de 13 de julho de
2007, decretou que até o final de 2010 as companhias abertas, assim como as
empresas de grande porte, elaborassem e apresentassem suas demonstrações
contábeis em convergência às normas internacionais (OLIVEIRA; LEMES, 2011;
COSTA et al., 2013).
Niyama e Silva (2013) destacam alguns aspectos que levam à necessidade
de estabelecer uma linguagem padronizada e uniforme entre os países. Entre os
principais pontos está a expansão das relações comerciais em escala internacional,
bem como a necessidade de investimentos.
Nesta perspectiva, Guerra (2013) assegura que a internacionalização da
Contabilidade está inserida no contexto da globalização da economia mundial, em
que ações estão sendo desenvolvidas para harmonizar as normas contábeis, de
modo que atividades idênticas impactem igualmente o patrimônio e o resultado das
organizações, embora estejam localizadas em diferentes países.
Deste modo, verifica-se que as mudanças afetam não somente as relações
empresariais, mas o perfil do profissional contador. Segundo Segantini et al. (2010),
com a globalização, o mercado demanda por um contador apto à atuar dentro e fora
de seu país.
Diante do contexto, o contador global é uma realidade a qual as IES devem
se adequar. Erfurth e Domingues (2008) destacam que essas instituições são as
responsáveis perante a sociedade e o mercado por conceber profissionais capazes
de desempenhar suas atividades de maneira adequada.
Aprofundando essa discussão, Czesnat e Cunha (2009) enfatizam em seu
estudo a necessidade de que os conhecimentos dos profissionais da área contábil
estejam alinhados ao contexto das normas internacionais, para que saibam como
administrá-las, explica-las e aplicá-las quando necessário. Assim, é preciso
disponibilizar a eles o conhecimento, e é ai que entra a responsabilidade da
universidade.

2.2 O ENSINO CONTÁBIL E O PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO
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Evidenciando o grande crescimento da Contabilidade no Brasil, o resumo
do Censo de 2013 aponta que o curso de Ciências Contábeis é um dos cursos com
maior número de estudantes de graduação, ocupando a quarta colocação no ranking
de ingressantes e de concluintes (INEP, 2014).
No contexto, um aspecto que contribui para o aumento do número de
instituições de ensino que ofertam o curso superior em Ciências Contábeis é a
importância social dos profissionais da área e das suas atribuições, em nível global
(SILVA; RODRIGUES, 2013).
Na prática, as mudanças nos padrões de Contabilidade provenientes da
adoção dos padrões internacionais exigem alto nível de conhecimento e busca de
renovação dos docentes (FERNANDES et al., 2010).
No entanto, com as modificações sendo introduzidas somente por meio
dos pronunciamentos do CPC, estes são utilizados como principais instrumentos de
preparação dos docentes, o que acaba limitando o processo de ensino, uma vez que
não encontrar uma linguagem simples e abordagem didática (GUERRA, 2013).
Dito de outra maneira, diferentes impasses e desafios são enfrentados pelo
professor de Contabilidade no Brasil diante do processo de convergência às
normas contábeis internacionais.

2.2.1 Formação acadêmica dos profissionais docentes

Uma investigação realizada por Armond, Avelino e Nascimento (2012)
junto aos estudantes do curso de Ciências Contábeis de instituições de ensino de
Minas Gerais, averiguou a percepção dos mesmos acerca do processo de
implementação das normas internacionais e constatou que muitos compreendem a
relevância de conhecimentos acerca deste assunto para o sucesso profissional.
Na perspectiva da visão construtivista do ensino, para Veiga (2014), que
ressalta a relevância da didática, o docente da educação superior precisa ser um
múltiplo profissional, capaz de ensinar, realizar pesquisa, extensão e avaliação,
exigindo-se uma preparação especializada dos professores.
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Diante do contexto, no que se refere ao campo educacional, principalmente
ao ensino superior, pressupõe-se que o aprendizado inicial e continuado
de professores é considerado primordial, pois, as atividades que exercem exigem
um preparo que impõe conhecimento do conteúdo e constante revisão.
Miranda, Casa Nova, Cornacchione Júnior (2013) pesquisaram o impacto
da qualificação acadêmico-profissional de docentes no desempenho de alunos de
Ciências Contábeis no Brasil. Os achados apontaram para uma correlação positiva
e significativa entre a qualificação acadêmica dos professores e o desempenho dos
alunos no ENADE. Assim sendo, as instituições que possuem membros do corpo
docente com maior qualificação acadêmica conseguem fazer com que seus
estudantes alcancem melhores resultados acadêmicos.
Além disso, uma pesquisa conduzida por Mazzioni (2013), acerca das
estratégias de ensino mais significativas sob a ótica dos discentes e os métodos mais
utilizados pelos docentes em Ciências Contábeis, constatou divergências entre as
estratégias preferidas pelos estudantes pesquisados e as utilizadas pelos professores
de Contabilidade.
Nesse cenário, acentua-se a necessária análise crítica da profissionalização
do corpo docente e de outros aspectos objetos da produtividade dos mesmos e
sugere-se que, para melhorar a qualidade da educação em Contabilidade no Brasil,
as instituições procurem investir no corpo docentes.
O Censo da Educação Superior de 2014 realizado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP aponta que 35,1% dos
docentes em exercício, vinculados a organizações acadêmicas, são doutores, 23,5%
são especialistas e 2,1% são apenas graduados (INEP, 2016).
Em estudo desenvolvido com 190 professores que lecionavam em cursos
de graduação em Ciências Contábeis no Brasil, verificou-se que a maioria dos
professores se considerava preparada para lecionar nessa nova realidade, embora
não acreditassem que as instituições educacionais brasileiras estivessem
(FERNANDES et al., 2010).
No entanto, Pereira, Niyama e Freire (2012) realizaram um estudo com a
intenção de analisar se a metodologia de ensino que vinha sendo utilizada pelas IES
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do Distrito Federal apresentavam de modo apropriado os novos conceitos contábeis,
não encontrando no método de ensino predominante nas IES qualquer associação
significativa com o conhecimento das normas internacionais.
Ainda, investigação realizada por Machado e Machado (2014), que avaliou
o nível de conhecimento dos docentes de graduação em Ciências Contábeis da
grande Goiânia acerca das normas brasileiras de Contabilidade, constatou que o
mesmo era baixo, revelando que os docentes não estavam aptos para lecionar em
conformidade com as IFRS.

3 METODOLOGIA

Tendo como ponto de partida o objetivo, a presente pesquisa caracterizase como descritiva que, segundo Gil (2008), busca apresentar os aspectos
encontrados na realidade de determinada população, com o propósito de expor
características e criar base para analisá-las sem que o pesquisador interfira neste
processo. Posto isto, realizou-se um survey com docentes que lecionam disciplinas
em cursos de graduação em Ciências Contábeis das universidades públicas de
Mossoró (RN).
A pesquisa efetivou-se em 6 meses, mais precisamente entre Setembro de
2017 e Fevereiro de 2018, sendo que, inicialmente, realizou-se a coleta de
informações acerca dos assuntos abordados nesse estudo para, posteriormente,
chegar-se à estrutura de aplicação de um questionário que, enviado aos professores
de modo eletrônico, esteve disponível durante 20 dias.
Este questionário, composto por 11 questões, envolveu 3 blocos distintos:
um primeiro, que buscou identificar o perfil pessoal dos respondentes, um seguinte,
voltado à vida acadêmica e ao exercício da docência, e um último, propenso a
evidenciar a percepção dos docentes quanto à aplicação dos Pronunciamentos
Técnicos e aos impactos da adoção das IFRS.
Estritamente as questões 9 e 10 basearam-se na escala Likert que, para
Severino Júnior e Costa (2014), consiste em uma escala de verificação,
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desenvolvida por meio de um conjunto de afirmações, para as quais os respondentes
emitem seu grau de concordância.
Na questão 10, relacionada ao nível de conhecimento declarado pelos
professores em relação a 8 Pronunciamentos Técnicos – CPC 00 (R1), CPC 01 (R1),
CPC 04 (R1), CPC 12, CPC 18 (R2), CPC 27, CPC 29 e CPC 33, entendeu-se como
sendo significativo expor separadamente os resultados das duas universidades
(UERN

e

UFERSA),

uma

vez

que

esses

CPCs

são

aplicáveis

às

disciplinas/atividades mantidas dentro de suas matrizes curriculares. Entretanto, é
relevante esclarecer que nas demais questões, optou-se por apresentar o resultado
geral obtido com os respondentes.
O universo da pesquisa corresponde aos 32 docentes de Ciências
Contábeis que se encontravam lecionando nas duas instituições de ensino públicas
da cidade de Mossoró (RN), no último semestre de 2017. A partir deste universo,
obteve-se uma amostra composta por 20 docentes, sendo 7 da UFERSA (58,33%
da população de 12) e 13 da UERN (representando 65,0% da população de 20).
Com relação à abordagem do problema, a pesquisa valeu-se do emprego
de recursos qualitativos. Assim, escolheu-se utilizar a análise de conteúdo sugerida
por Bardin (2011), pois, para o autor, além de realizar a descrição do conteúdo dos
dados, a pesquisa que emprega a análise de conteúdo, desenvolve-se por
procedimentos sistemáticos e objetivos, com a perspectiva de que um conjunto
de dados em si constitui apenas dados brutos, que só ganharão sentido depois de
atribuído um método de análise apropriado.
Para a melhor visualização dos resultados, utilizaram-se Tabelas
constituídas no Word (versão Windows 2010) e, adicionalmente, visando melhor
explicação e compreensão acerca dos mesmos.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 APRESENTAÇÃO DESCRITIVA DOS BLOCOS I E II
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Nesta seção apresenta-se a análise de dois blocos de perguntas, I e II, sendo
que o primeiro (como mostram as Tabelas 1 e 2) contempla características pessoais
dos professores respondentes da pesquisa e o segundo bloco (Tabelas 3 a 5)
apresenta o perfil profissional, podendo estas variáveis influenciar o impacto da
pesquisa.
Iniciando-se pela análise descritiva do perfil pessoal dos respondentes:
Tabela 1 – Gênero dos respondentes
Gênero
Feminino
Masculino
Total

Frequência
07
13
20

%
35,0
65,0
100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

No que diz respeito ao sexo/gênero, dos 20 professores participantes do
estudo, 65,0% designam-se por masculino, enquanto que as mulheres representam
35,0%, observando-se uma prevalência de homens.
Tabela 2 – Faixa Etária
Faixa Etária
Até 30 anos
Entre 31 e 40 anos
Entre 41 e 50 anos
Acima de 50 anos
Total

Frequência
4
9
5
2
20

%
20,0
45,0
25,0
10,0
100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Do ponto de vista etário, verificou-se a alta participação de pessoas com
idade entre 31 e 40 anos (45,0%), seguida de 25% entre 41 e 50 anos e 20,0% com
até 30 anos.
Outra característica dos pesquisados, relaciona-se à instituição onde
ensinam no curso superior de Contabilidade, sendo 65,0% professores da UERN e
35,0% da UFERSA, conforme Tabela 3.
Tabela 3 – IES onde ensinam
Instituição

Frequênci
a

%

132

UERN
UFERSA
Total

13
7
20

65,0
35,0
100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Na Tabela 4 observa-se que 60,0% dos respondentes (a maioria) está há
mais de 7 anos na atividade docente. Os demais estão distribuídos da seguinte
maneira: 25,0% de 1 a 3 anos, e 15,0% de 4 a 6 anos, podendo indicar uma
percepção menos apurada dos impactos da convergência das Normas Internacionais
de Contabilidade no Brasil.
Tabela 4 – Anos de profissão docente
Tempo de
Docência
1 a 3 anos
4 a 6 anos
7 a 25 anos
Total

Frequência

%

5
3
12
20

25,0
15,0
60,0
100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Pergunta e respostas acerca das disciplinas lecionadas evidenciou que
65,0% dos respondentes lecionam mais de uma disciplina, o que demonstra um
relevante comprometimento com a docência, e conciliando-se à próxima questão:
mais da metade dos respondentes (60,0%) pertence à categoria de docentes que se
dedica apenas ao ensino, enquanto 40,0% exercem outra profissão.
Tabela 5 – Titulação
Especialista, Mestre ou
Doutor
Doutor
Mestre
Especialista
Total

Frequência

%

4
12
4
20

20,0
60,0
20,0
100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Vendo a Tabela 5, que segrega os pesquisados entre Doutores, Mestres e
Especialistas, observa-se que 20,0% são Especialistas e que apenas 20,0% são
Doutores. Portanto, a maioria dos respondentes (60%) é Mestre.
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A partir de uma investigação sobre o impacto da qualificação acadêmica e
profissional de docentes no desempenho de alunos de Ciências Contábeis no Brasil,
encontrou-se uma correlação positiva e significativa entre a qualificação acadêmica
dos professores e o desempenho dos alunos no ENADE, ou seja, as IES que
possuem membros do corpo docente com maior qualificação acadêmica conseguem
fazer com que seus estudantes alcancem melhores resultados acadêmicos. Portando,
sugere-se que, para melhorar a qualidade da educação em Contabilidade no Brasil,
as instituições procurem investir na formação acadêmica dos professores
(MIRANDA; CASA NOVA; CORNACCHIONE JÚNIOR, 2013).

4.2 APRESENTAÇÃO DESCRITIVA DO BLOCO III

Iudícibus e Marion (1986) já apontavam a existência de diversas
dificuldades no ensino de Contabilidade, mesmo antes do Brasil aderir ao processo
de convergência contábil às Normas Internacionais, como: falta de adequação das
grades curriculares e falta de preparo do corpo docente.
Nesta seção, procura-se elucidar e analisar as respostas às questões que
evidenciam os impactos no desempenho docente perante a convergência das
normas contábeis.
Sendo assim, a primeira questão levantada procurou investigar os maiores
impactos na percepção dos próprios professores, havendo variações nas respostas
dadas pelos mesmos, dentre as quais se destacam: 1. Renovação de grande parte
dos conceitos; 2. Novos parâmetros de pesquisa e necessidade de bibliografia
atualizada; 3. Definir claramente para os alunos a diferença entre o que rege o
conjunto de leis vigentes e as normas internacionais; 4. Despertar o interesse dos
alunos para o estudo dos pronunciamentos do CPC; 5. Necessidade de atualização
das grades curriculares e ementas das disciplinas dos cursos de Ciências Contábeis
para adequação das instituições às alterações; 6. Exigência de maior dedicação às
leituras e pesquisas extraclasses por parte dos docentes, uma vez que há um maior
dinamismo quanto aos conteúdos, que são atualizados com maior rapidez do que
antes das IFRS.
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Com base nos dados coletados com a questão, percebe-se que é
exigência, na atualidade, que o docente da educação superior em Contabilidade
busque conhecer os pronunciamentos, dedicar-se à leitura, pesquisa e
conscientização dos alunos acerca da relevância do estudo dos pronunciamentos,
devendo contar com disciplinas atualizadas.
Conforme Reis, Nogueira e Bim (2014), a introdução das Normas
Internacionais de Contabilidade promoveu alterações substanciais de conceitos que
servem de base para a Contabilidade, o que podem ser de difícil assimilação e estar
sujeitas à resistência por parte dos que estão acostumados ao paradigma anterior.
Nesse sentido, Fernandes et al. (2010) enfatizam que, diante das mudanças
provenientes da adoção dos padrões internacionais de Contabilidade, os docentes
necessitam de busca por atualização.
Quanto à necessidade de uma adequação dos conteúdos ministrados em
virtude das várias mudanças ocorridas com o processo de convergência, houve um
consenso entre os pesquisados. 70,0% dos mesmos concordam em 100% com a
necessidade de adequação dos conteúdos das disciplinas.
Agora, em relação à bibliografia que adotam, pôde-se verificar que 95,0%,
expressiva maioria dos pesquisados, afirmam que as bibliografias adotadas em sala
de aula são atualizadas com as Leis 11.638/07 e 11.941/09.
Por outro lado, houve variações nas respostas dadas em relação à
afirmação a seguir: “a linguagem utilizada nos pronunciamentos do CPC é
compreensível e, por isso, a reconheço como propícia a sua utilização nas aulas”.
Conforme Tabela 7, 35% dos respondentes não estavam de acordo com a afirmação
proposta (15,0% discordaram completamente e 20% parcialmente). No entanto,
15,0% concordaram completamente, considerando a linguagem compreensível e
adequada para a utilização dentro da sala de aula, 25,0% concordaram parcialmente
e 25% se mantiveram neutros.
Tabela 7 – Linguagem dos CPCs
Grau

Frequênci
a
1º Grau
3

%
15,0
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2º Grau
3º Grau
4º Grau
5º Grau
Total

4
5
5
3
20

20,0
25,0
25,0
15,0
100,0

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Apesar da evidenciação acima, posteriormente, verificou-se que 85% dos
docentes respondentes da pesquisa se preocupam em utilizar os CPCs como
instrumento de auxílio nas aulas.
Além disso, buscou-se verificar se os mesmos participam de cursos e/ou
eventos sobre IFRS e CPCs. A partir de então, 45,0% dos professores afirmaram
que participam sempre ou quase sempre, enquanto 40,0% declaram que às vezes
participam e 15,0% raramente.
As próximas Tabelas contém o grau ou nível de conhecimento atribuído
pelos próprios docentes em atividade nas duas instituições. A Tabela 8 detalha o
grau declarado pelos professores da UERN e a Tabela 9 o nível indicado pelos
professores da UFERSA.

Tabela 8 - Nível de conhecimento dos docentes do quadro da UERN
Grau declarado
Ruim
Excelente
1
2
3
4
CPC 00 (R1)
2
11
CPC 01 (R1)
5
8
CPC 04 (R1)
5
8
CPC 12
9
4
CPC 18 (R2)
2
4
7
CPC 27
5
8
CPC 29
3
4
6
CPC 33
4
9
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Tratando-se do nível de conhecimento sobre o Pronunciamento Técnico
do CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, a Tabela 8 permite detectar que uma expressiva maioria
(84,62%) da amostra dos docentes da UERN, afirmou possuir um nível Excelente.
Já, no que se refere ao Pronunciamento Técnico do CPC 33 – Benefícios a
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Empregados, um menor percentual (69,23%) avaliou possuir nível de conhecimento
Excelente, ao passo que 30,77% declararam possuir um Bom nível.
Em compensação, no que concerne ao CPC 18 (R2) - Investimento em
Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto, 53,85%
dos professores respondentes afirmaram possuir conhecimento Excelente, 30,78%
Bom e 15,38% Fraco. E, ao considerar o CPC 29 - Ativo Biológico e Produto
Agrícola, 46,15% apontam para o nível Excelente, 30,78% para Bom e, para Fraco,
23,08%.

Tabela 9 - Nível de conhecimento dos docentes do quadro da UFERSA
Grau declarado
Ruim
Excelente
1
2
3
4
CPC 00 (R1)
4
3
CPC 01 (R1)
1
5
1
CPC 04 (R1)
5
2
CPC 12
1
5
1
CPC 18 (R2)
3
3
1
CPC 27
5
2
CPC 29
4
3
CPC 33
5
2
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Em relação aos respondentes da UFERSA, 71,43% avaliaram possuir um
Bom nível de conhecimento sobre os Pronunciamentos Técnicos: CPC 00 (R1) –
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório ContábilFinanceiro, CPC 04 (R1) – Ativo Intangível, CPC 12 – Ajuste a Valor Presente,
CPC 27 – Ativo Imobilizado e CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados.
No que diz respeito às orientações contidas no CPC 00 (R1) – Estrutura
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro e no
CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola, 42,86% declaram possuir um nível
Excelente de conhecimento, enquanto 57,14% alegaram um Bom nível.
No entanto, assim como no resultado da UERN aqui exposto, uma parcela
de professores da UFERSA (no caso, 42,86%) define como Fraco o seu nível de
conhecimento sobre o CPC 18 (R2) - Investimento em Coligada, em Controlada e
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em Empreendimento Controlado em Conjunto. Por este contexto, importa
mencionar que esse percentual leciona as disciplinas de Controladoria,
Contabilidade Introdutória, Contabilidade Intermediária e Elaboração de Projeto de
Pesquisa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As produções científicas em Contabilidade sobre educação permitem
estudar diversos elementos, entre eles: corpo docente, perfil do aluno, educação à
distância, perfil do professor, ensino-aprendizagem, atualização do currículo e
convergência às normas internacionais.
No presente estudo, buscou-se compreender os possíveis impactos do
processo de convergência aos padrões internacionais para o docente. Diante do
problema de pesquisa, desenvolveu-se um estudo de natureza qualitativa com o
seguinte objetivo: analisar a percepção dos docentes que lecionam nos cursos de
graduação em Ciências Contábeis das universidades públicas de Mossoró (RN)
quanto aos impactos da adoção das IFRS no ensino.
Identificou-se, por meio das respostas ao questionário (online), como a
adoção das IFRS impactou os docentes e verificou-se o nível de conhecimento entre
os mesmos sobre os Pronunciamentos Técnicos. Para isso, constituiu-se uma
amostra de 20 professores que lecionam o curso de Ciências Contábeis em duas IES
de Mossoró.
Averiguou-se, a partir da análise dos resultados, que os principais impactos
da convergência para o exercício profissional do docente da Contabilidade no
ensino superior envolvem a construção de conhecimento sobre os pronunciamentos,
dedicação à leitura, pesquisa e conscientização dos alunos acerca da relevância do
estudo dos pronunciamentos.
Todavia, os resultados estão limitados à amostra analisada e, portanto, para
que os mesmos sejam ainda melhores e mais expressivos, além da abrangência e
alcance de profissionais em maior número, sugere-se para pesquisas posteriores o
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acréscimo de outras abordagens associadas às metodologias de ensino atualmente
utilizadas.
Contudo, acredita-se que esse estudo possa contribuir para o crescimento
dos debates sobre o maior desafio dos docentes nos cursos de Ciências Contábeis
nos dias atuais, diante da relevância da otimização do processo ensinoaprendizagem em sala de aula.
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RESUMO

Essa pesquisa se propõe a avaliar a situação econômica e financeira da empresa
Natura Cosméticos S.A. no período de 2012 a 2016. Para tanto, fez-se necessário
realizar um estudo descritivo e documental, com uma abordagem qualitativa
utilizando informações contábeis e financeiras apresentadas pela empresa Natura
Cosméticos S.A entre o período de 2012 a 2016 e analisar os indicadores
econômicos e financeiros, afim de conhecer a sua situação econômica e financeira,
além de identificar o resultado da aplicação de um investidor em ações da referida
empresa negociadas na BM&F Bovespa. A pesquisa através dos indicadores
permitiu identificar um desempenho abaixo do esperado pelos investidores.
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This survey proposes to evaluate the economic and financial situation of the
company Natura Cosmetics S.A in the period from 2012 to 2016. Therefore, it was
necessary conduct a descriptive and documentary study with a qualitative approach
using accounting and financial information presented by the company Natura
Cosmetics S.A between the period from 2012 to 2016, and analysis of the economic
and financial indicators in order to know the economic and financial situations, and
addition to identifying the result of the application of an investor in shares of said
company traded in the BM&F Bovespa. The survey through the indicators allowed
identifying a performance below the expected by the investors.
Keywords: Economics Indicators. Analysis of the Statements. Investors.

1 INTRODUÇÃO

A Contabilidade é um instrumento da função administrativa, capaz de
auxiliar a empresa nas suas tomadas de decisões. Segundo Ferreira (2007), ela tem
por finalidade controlar, apurar o resultado e prestar as informações sobre o
patrimônio das empresas, evidenciando a eficácia empresarial. Sendo assim, é uma
ferramenta essencial que precisa estar presente no cotidiano de as entidades ou até
mesmo de pessoas físicas, fornecendo informações consistentes, demonstrando as
alterações patrimoniais e apoiando os gestores nas tomadas de decisões. (DE LIMA,
DE CARVALHO LIMA, 2013).
Bitu (2017) afirma que a competitividade entre as empresas está cada vez
mais acirrada; uma vez que clientes, fornecedores e investidores são elementos
chaves na disputa da eficácia financeira entre as empresas e dentro desse cenário de
competitividade, as empresas utilizam os indicadores econômico-financeiros como
vantagem competitiva, com o intuito de obter e fornecer informações relevantes que
ajudem no processo de tomada de decisão e atraiam investidores.
Segundo Assaf Neto (2002), a análise de balanços busca relatar, com base
nas informações contábeis fornecidas pelas empresas, a posição econômicofinanceira atual de uma organização. Nessa perspectiva são conhecidas as causas
que determinam a evolução apresentada e as tendências futuras. As análises dos
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indicadores econômico-financeiros observados nas demonstrações contábeis das
organizações apresentam informações que revelam as operações de uma empresa
por um determinado período de tempo e, quando analisados, torna-se possível
detectar quais são os pontos fortes e fracos apresentados pela empresa, bem como
auxilia investidores e acionistas na decisão de se investir ou não na empresa.
(ASSAF NETO, 2010).
De maneira geral, os indicadores econômico-financeiros tradicionais
considerados pela literatura dividem-se em três grupos: índices de liquidez,
endividamento e rentabilidade. Segundo Matarazzo (1998), os índices de liquidez
e endividamento visam evidenciar e situar financeiramente a empresa; evidenciam
aspectos como: capacidade de pagamento e nível de endividamento; já os índices
de rentabilidade evidenciam aspectos da situação econômica, ou seja, capacidade
de geração de retorno de uma empresa a um investimento aplicado. Esses
indicadores são caracterizados como inter-relacionados, uma vez que devem ser
analisados em conjunto, afim de avaliar o desempenho da organização. Diante
disso, o presente estudo busca responder à seguinte questão: Qual a situação
econômico-financeira da empresa Natura Cosméticos S.A no período de 2012 a
2016?
Considerando o problema de pesquisa proposto, o presente estudo irá
avaliar a situação econômico-financeira da empresa Natura Cosméticos S.A. no
período de 2012 a 2016. Para tanto, será necessário explanar teorias sobre o
processo de análise financeira contábil; apresentar a empresa Natura Cosméticos
S.A. e os resultados obtidos à luz dos indicadores de liquidez, endividamento e
rentabilidade entre os anos 2012 e 2016; e, considerando que a empresa Natura
Cosméticos SA. possui capital aberto e é uma empresa listada na
BMF&BOVESPA, demonstrar qual retorno teria por ano um investidor que tivesse
aplicado no ano de 2012 a quantia de R$ 10.000,00 na empresa, que é caracterizada
no mercado de ações pelo código de negociação NATU3 . Isso, porque, a análise
econômico-financeira é necessária para evidenciar a saúde financeira de uma
entidade, auxiliando nos processos decisórios.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na contabilidade gerencial as informações são utilizadas para suprir os
gerentes, que são os usuários internos da organização a fim de ajudá-los na obtenção
de informações úteis à administração da empresa na tomada de decisão (MARION,
2009). Há um gerenciamento da informação contábil como ferramenta para a
administração.
Segundo o art. 176 da Lei das Sociedades por Ações, as demonstrações
financeiras são produzidas com base na escrituração contábil e devem exprimir com
clareza a situação do patrimônio da empresa e as mutações ocorridas, tendo como
finalidade fornecer uma série de informações para melhor gestão dos negócios e
devida avaliação dos resultados operacionais, sendo elaboradas ao final de cada
exercício. Posteriormente a elaboração das demonstrações financeiras algumas
empresas são obrigadas por lei (Lei das Sociedades Anônimas 6.404/76) a
divulgarem para toda a sociedade, como por exemplo, as empresas de capital aberto.
As informações emanadas dos demonstrativos interessa tanto aos usuários
internos como também são de grande importância para os externos, ou pessoas que
por qualquer motivo mantenham relações com a empresa. Credores, investidores
em potencial, o fisco e etc. (REIS, 2009)
Dentre as demonstrações existentes, maior ênfase é dada para o Balanço
Patrimonial e para a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), pois elas
evidenciam de forma objetiva a situação financeira e econômica da entidade
respectivamente (MARION, 2009).
As

demonstrações

financeiras

são

também

conhecidas

como

demonstrações contábeis, de acordo com (SANTOS; SCHMIDT; MARTINS,
2006, p. 15) “[...] as demonstrações contábeis são denominadas demonstrações
financeiras de acordo com a legislação societária (art. 176 da LSA) e demonstrações
contábeis de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários [...]”. Para Marion
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(2009) e Iudícibus (2010) demonstrações contábeis é a terminologia usada pelos
contadores.

2.2 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Oliveira (2010) destaca que a análise das demonstrações contábeis por
índices consiste no confronto entre os diversos grupos ou contas patrimoniais e de
resultado de forma que se estabeleça uma relação lógica que possibilite mensurar a
situação econômica e financeira da empresa.
A finalidade básica dos indicadores econômico-financeiros é demonstrar a
situação atual da empresa, ao mesmo tempo em que tenta deduzir o que tende a
acontecer no futuro, com ela, caso aquela situação detectada pelos indicadores tenha
sequência (MARION, 2009).
Barbosa (2010) ressalta que para que a análise seja eficaz é necessário
que haja qualidade e confiabilidade das informações, pois ela é fundamentalmente
dependente da qualidade das informações.
Há uma grande quantidade de índices, mas tradicionalmente considera-se
a análise tripé e ela já mostra uma visão de três ângulos da empresa, ou seja, situação
financeira (Liquidez), estrutura de capital (endividamento) e econômica
(Rentabilidade) (MARION, 2010).
Os índices de liquidez indicam a Em termos gerais, quanto maiores forem
esses índices, melhor estará a situação da empresa, em termos financeiros, não
necessariamente sendo a melhor situação em termos econômicos. Vale ressaltar que
não se pode confundir tais índices somente com a capacidade de pagamento da
organização, pois segundo Matarazzo (1998, p. 169 e 170):

Os índices de liquidez não são índices extraídos do fluxo de caixa
que comparam as entras com as saídas de dinheiro. São índices
que a partir do confronto dos Ativos Circulantes com as Dívidas,
procuraram medir quão sólida é a base financeira da empresa.
Uma empresa com bons índices de liquidez têm condições de ter
boa capacidade de pagar suas dívidas, mas não estará,
obrigatoriamente, pagando suas dívidas em dia em função de
outras variáveis como prazo, renovação de dívidas etc.
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Para medir a liquidez da empresa os principais indicadores usados são:
liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca. O indicador de liquidez geral mede
a capacidade em saldar as obrigações de longo prazo da companhia que, segundo
Braga (1995), mede a proporção dos bens e direitos a serem realizados a curto e
longo prazo em relação às dívidas totais. Liquidez corrente retrata a saúde
financeira de curto prazo e a liquidez seca é semelhante à liquidez corrente, com a
exclusão dos estoques.
Já o Índice de Endividamento Geral reflete a parte dos recursos próprios
que seria utilizada para pagamento dos recursos de terceiros representados pelo
Passivo Circulante somado ao Exigível de Longo Prazo, se a empresa recorre a
dívidas como complemento de Capitais Próprios para aproveitar no processo
produtivo pode dizer que esse tipo de endividamento é sadio (MATARAZZO,
2010).
De acordo com Matarazzo (2010), a Margem Líquida equivale ao que se
obtém de lucro para os acionistas em relação às receitas com vendas e prestação de
serviço, visando identificar a melhoria nas empresas na eficiência operacional,
administrativa e financeira, convertendo uma proporção maior de sua receita em
lucro.
Com relação à Rentabilidade do patrimônio líquido, é o índice que reflete
qual é a taxa de rendimento do capital próprio, este índice se vier apresentar inferior
a taxa de aplicação financeira significa um desempenho insatisfatório, e quanto
maior melhor é a situação econômica da empresa, através da estrutura, gerando
lucros (MATARAZZO, 2010).

3 METODOLOGIA

Lakatos e Marconi (2002) destacam que o desenvolvimento de um bom
estudo científico requer rigor metodológico. Nessa perspectiva, Beuren et al. (2013)
apontam que os aspectos metodológicos são importantes para articular e direcionar
o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, uma vez que permitem responder ao

149

problema de pesquisa proposto. Logo, compreende-se que é por meio da
metodologia que se define os procedimentos adequados para responder à questão
de pesquisa (DIEHL; TATIM, 2004).
No que diz respeito ao tipo de pesquisa, esta se caracteriza como descritiva
e documental, uma vez que se propõe a identificar, avaliar, e descrever a situação
econômico-financeira da empresa através da análise dos dados de seus relatórios
contábeis, no período de 2012 a 2016, o que também caracteriza a abordagem como
do tipo qualitativa. Os estudos descritivos consistem no delineamento das
características de determinada população ou fenômeno, bem como no
estabelecimento de relações entre as variáveis (GIL, 2008).
Os dados da pesquisa serão levantados no período de novembro de 2017 a
abril de 2018 através de uma análise dos seguintes documentos: Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício da empresa Natura S.A.
disponibilizadas no sítio da BM&F Bovespa (2017), referente aos exercícios sociais
de 2012 a 2016. O estudo concentra-se nos levantamentos de informações
necessárias para possível comparação entre os indicadores de liquidez,
endividamento e rentabilidade sobre o investimento, afim de elucidar o problema
de pesquisa a ser alcançado. E os dados serão analisados através de quadros
demonstrativos, construído em programas da Microsoft Excel ®.
Para a realização da pesquisa serão utilizadas informações da empresa
Natura Cosméticos S.A., que é a maior empresa do Brasil do setor de higiene
pessoal, perfumaria e cosméticos. Com forte presença na América Latina, tem
operações em Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia, Bolívia e França. A
paixão pelas relações fez a companhia adotar a venda direta como modelo de
negócios, sendo a líder do setor no país. Atualmente, a rede reúne mais de 1,6
milhão de consultoras e consultores, que disseminam a proposta de valor da
empresa aos consumidores. (NATURA, 2017).
A Natura é líder em preferência dos consumidores no segmento de higiene,
perfumaria e cosmética, com índice de 44%. Nas Operações Internacionais,
registram evolução em conhecimento e preferência em todos os países onde têm

150

operação. Nos últimos cinco anos, foi registrada evolução na receita líquida a um
ritmo médio de 13% ao ano e ampliação da sua rede de vendas.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 ÍNDICES DE LIQUIDEZ

O primeiro grupo de índices analisados foi o grupo de índices de liquidez,
cujos resultados estão descritos a seguir. O Gráfico 1 demonstra a evolução do
índice de Liquidez Corrente (LC) no período analisado.
A (LC), responsável por evidenciar a capacidade de a empresa quitar suas
dívidas de curto prazo, apresenta-se em uma tendência de queda, principalmente
após o ano de 2013 quando houve um pequeno crescimento em relação ao ano
anterior. Essa queda no índice representa a diminuição da capacidade de pagamento
das dívidas da empresa. Porém, mesmo com a diminuição da liquidez no decorrer
dos anos, em todos esses anos a empresa teria a capacidade de cumprir com seus
compromissos circulantes.
Gráfico 1 – Liquidez Imediata
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Alguns fatores contribuem para a diminuição do índice de LC ao longo dos
anos. Analisando o balanço patrimonial (BP) do ano de 2014 observa-se um
crescimento de 14% do passivo circulante (PC) a mais que o crescimento do ativo
circulante, causando, assim, a diminuição da LC em 2014. Em 2015, o crescimento
do PC em relação ao crescimento do AC foi 5% maior. Já no ano de 2016, tanto PC
como AC apresentaram diminuição em seus números, sendo que o AC diminui 12%
mais que o PC.
No tocante ao crescimento do PC destaca-se, nos anos de 2014 e 2015, o
aumento no valor da conta de empréstimos e financiamentos em 111% e 47%
respectivamente. Observa-se, também no ano de 2015, que a conta de fornecedores
cresceu aproximadamente 34%, enquanto as obrigações fiscais da empresa tiveram
um aumento de 46%.
No que diz respeito ao AC, chama atenção o aumento de 73% da conta de
aplicações financeiras no ano de 2014 e, 124% no ano seguinte. Esse aumento
indica que a empresa investiu o capital em aplicações em busca de rendimento no
mercado financeiro. O crescimento do valor de empréstimos e financiamentos pode
ser reflexo do investimento em aplicações financeiras. No momento em que a
empresa decidiu investir o capital no mercado financeiro, pode ter ocorrido a
necessidade de capital para quitar os compromissos e a empresa optou por recorrer
a empréstimos.
Destaca-se a estabilidade do crescimento dos estoques a cada ano. Em
2013, 2014 e 2015 os estoques cresceram 14%, 11% e 8% respectivamente.
Portanto, um crescimento 3% menor a cada ano. Situação que se altera em 2016
quando os estoques apresentam uma diminuição de 13% em relação ao ano anterior.
No mesmo ano tem-se um aumento de 15% na conta clientes que, aliado à
diminuição dos estoques pode significar o aumento das vendas à prazo no período.
A liquidez seca (LS) mede de forma mais rigorosa em relação ao LC, por
desconsiderar do seu cálculo os valores dos estoques, a capacidade de pagamento
das dívidas de curto prazo. Ou seja, a capacidade de a empresa pagar as dívidas
utilizando o Disponível e Duplicatas a Receber caso, houvesse cessação de suas
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vendas. No caso da empresa Natura, a LS apresenta oscilação ao longo dos anos.
Nos 4 primeiros anos a empresa demonstra que seria capaz de honrar seus
compromissos de curto prazo, mesmo com a paralisação das vendas. Esse cenário
é alterado no último ano.
Gráfico 2 – Liquidez Seca
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Já se tratando de liquidez imediata (LI), que é a capacidade de pagamento
através da utilização somente do Disponível, os números apresentam a incapacidade
de pagamento da Natura em todos os anos. Ou seja, se deixasse de vender e não
recebesse o que lhe é de direito, a empresa não seria capaz de honrar seus
compromissos de curto prazo.
A empresa apresenta uma LI praticamente estável nos dois primeiros anos
como pode ser observado no gráfico 3. No primeiro ano percebe-se um crescimento
acima de 1000% da conta de disponibilidades, assim como um aumento de quase
90% do PC. A estabilidade no segundo ano se dá a diminuição de valores nas duas
contas.
No ano de 2014 observa-se uma diminuição do índice de LI, mesmo com
aumento nas duas variáveis. Mas esse aumento não foi proporcional, visto que,
enquanto a conta disponibilidades cresceu 16%, o PC apresentou um aumento de

153

34%, causando, assim, a diminuição da LI. Para o ano de 2015 é possível perceber
uma possível estabilidade na LI.
Gráfico 3 – Liquidez Seca
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No tocante a LI, assim como na LC, a conta empréstimos aparece
novamente como destaque contribuindo para explicar os números obtidos na
análise. No ano de 2016 a conta empréstimos diminuiu em 18%, enquanto a conta
disponibilidades apresentou uma queda de 31%. Isso pode significar que a empresa
fez uso do seu disponível para quitar parte dos empréstimos e financiamentos
existentes.
A liquidez geral (LG) representa a capacidade de todo o exigível da
empresa, curto e longo prazo. No caso da Natura a LG, assim como a LC, evidencia
queda sequencial de seus números ano após ano, sendo que somente no ano de 2012
a empresa seria capaz de quitar todos seus compromissos com índice de 1,02 como
pode ser visto no gráfico 4.
O ano de 2013 apresenta uma diminuição da LG e, consequente
diminuição da capacidade de pagamento das dívidas, mesmo com um aumento de
38% do exigível a longo prazo (ELP). O crescimento do ELP, no entanto, não foi
acompanhado do crescimento do AC que teve um aumento de apenas 3,98%. Em
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contrapartida o realizável a longo prazo (RLP) apresenta um elevado crescimento
em torno dos 66%, o que, mesmo com a queda de pouco mais de 3% do PC em
relação ao ano anterior, causou a queda do LG de 1,02 em 2012 para 0,85 em 2013.
Em 2014 o LG apresenta nova queda, chegando a nível de 0,81, se
mantendo praticamente estável no ano seguinte com uma leve subida ao nível de
0,82. Já em 2016, o LG apresenta nova queda e, chega ao nível de 0,79. Essa queda
em 2016 pode ser explicada pela diminuição de 20% no valor do AC, que tornou
insuficiente o aumento de 7% do ELP no período. Essa diminuição foi
impulsionada, principalmente, pela baixa na conta de Instrumentos Financeiros
Derivativos que apresentou saldo zero em 2016.
Gráfico 4 – Liquidez Geral
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4.2 ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

O índice de Participação de Capitais de Terceiro (PCT) mede a
dependência da empresa em relação aos recursos externos. No caso em questão está
evidenciado um elevado nível de dependência de recursos externos por parte da
empresa no primeiro ano analisado e que sofre aumentos em cada ano subsequente,
com exceção do ano de 2016. Tal fato apresenta um fator de risco para a empresa
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pois, esse alto nível de dependência traz para a empresa uma menor liberdade na
tomada de decisões do ponto de vista financeiro. Em contrapartida, se o lucro obtido
com a aplicação do capital de terceiros for maior que a remuneração desses, tal
situação pode ser vantajosa para a empresa. Os números do índice PCT estão
apresentados no gráfico 5.
Gráfico 5 – Participação de Capital de Terceiros
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Para melhor compreensão da evolução do índice PCT destaca-se a
diminuição, ano após ano, do valor da conta de patrimônio líquido (PL),
impulsionada pela redução das contas de reservas. A conta de Reserva de Lucros
apresentou diminuição dos valores em todos os anos analisados, com exceção do
ano de 2012 quando se manteve praticamente estável e, o ano de 2016 no qual
apresentou um aumento de 20,30%, contribuindo para uma queda do PCT no
período.
Aliada ao aumento da Reserva de Lucros do ano de 2016, observa-se a
diminuição da utilização do capital de terceiros no período com as quedas do PC e
do RLP em 8,63% e 22,19%, respectivamente.
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Composição do Endividamento (CE) é o índice que demonstra o nível das
dívidas de curto prazo em relação à dívida total. Ou seja, o quanto do total de dívidas
é constituído por dívidas de curto prazo. O CE está evidenciado no gráfico 6.
Tal índice sofre redução em 2013, saindo de 59,34% em 2012 para 45,80%
no período. Já nos períodos seguintes, 2014 a 2016, observa-se um aumento do
índice, representando um aumento das dívidas de curto prazo. Esse aumento se
deve, principalmente, ao aumento da conta de Empréstimos e Financiamentos,
especialmente nos anos de 2014 quando aumentou em 111% e, 2015 no qual o
crescimento foi de 46%.
Gráfico 6 – Composição do Endividamento
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O último índice de endividamento analisado é índice que mede a
Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL), que demonstra o quanto do capital
próprio foi investido em Ativo Permanente (AP) e tem seus resultados
demonstrados no gráfico 7.
Gráfico 7 – Imobilização do PL
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A empresa estudada apresenta elevados índice de IPL, além de um gradual
crescimento em todos s períodos analisados. O IPL passa de 77,49% em 2012 e
sobe, a cada ano, até chegar a nível de 174% no ano de 2016.
Entre 2012 e 2014 observa-se um aumento do Ativo Permanente e todos
os períodos analisados, sendo o maior crescimento observado no ano de 2013,
42,25%. Em 2016 percebe-se uma diminuição de 1% do AP, que não foi suficiente
para diminuir o IPL. Tal fato se deve a diminuição do PL em 7,55%.

4.3 ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Outros índices que contribuem para conhecer a situação econômica e
financeira de uma organização são os índices de rentabilidade. Esses índices
evidenciam a lucratividade que a empresa está obtendo a cada período.
O primeiro índice analisado foi o Giro do Ativo (GA). Esse índice
demonstra a relação entre as vendas realizadas no período e os investimentos,
representados pelo ativo da empresa. O gráfico 8 apresenta o Giro do Ativo.
Gráfico 8 – Giro do Ativo
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Percebe-se que a eficiência na utilização dos recursos, demonstrada pelo
GA, diminui em todos os períodos analisados, exceto o período de 2016 no qual há
um leve aumento. Uma análise da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
de cada período permite observar um aumento das despesas com vendas em todos
os anos analisados. O aumento das despesas causa diminuição do resultado líquido
das vendas que, aliado ao crescimento do valor do Ativo da empresa impacta
negativamente no resultado do GA. Dessa forma, há diminuição do nível de
eficiência da aplicação dos recursos da organização.
O baixo nível de eficiência da aplicação dos recursos pode representar uma
menor taxa de retorno para os investidores e, consequentemente, o afastamento
desses já que seu objetivo é o lucro sobre o capital investido.
A análise da rentabilidade pode ser realizada através da análise do lucro
líquido. Identificar a representatividade do lucro líquido em relação à outras contas
importantes da DRE e do Balanço Patrimonial. Para isso foi analisado o retorno do
lucro líquido sobre as vendas, sobre o ativo e sobre o patrimônio líquido. O
resultado dessa análise está evidenciado no gráfico 9.
Na análise dos índices relacionados ao lucro líquido percebe-se que os
mesmos apresentam queda em todos os anos analisados, evidenciando que o a
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representatividade do lucro líquido vem diminuindo a cada período analisado. Fator
que deve ser observado pela administração da empresa e por seus investidores.
A DRE evidencia um menor lucro líquido em cada ano analisado, com
exceção do primeiro ano no qual houve um aumento de 5%. Os momentos de
maiores quedas do lucro líquido são os anos de 2015 e 2016 com quedas de 29,5%
e 40% respectivamente. Analisar a contas d DRE contribui para a compreensão dos
índices de rentabilidade. Permite entender as variações ocorridas.
Na análise realizada é possível observar que todos os índices, Margem
Líquida (ML), Retorno sobre o Ativo e Retorno sobre o PL, apresentam queda em
todos os anos analisados. Essa queda é impulsionada pela diminuição do lucro
líquido da empresa. O aumento das despesas com vendas é fator importante para o
resultado obtido. Quanto maior forem as despesas, menor será o lucro. Vale
ressaltar que a empresa apresentou elevou seu volume de vendas a cada período,
mas esse aumento do volume de vendas foi inferior ao aumento das despesas com
vendas.
Gráfico 9 – Índices de Retorno do Lucro Liquido
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Na análise dos índices relacionados ao lucro líquido percebe-se que os
mesmos apresentam queda em todos os anos analisados, evidenciando que o a
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representatividade do lucro líquido vem diminuindo a cada período analisado. Fator
que deve ser observado pela administração da empresa e por seus investidores.
A DRE evidencia um menor lucro líquido em cada ano analisado, com
exceção do primeiro ano no qual houve um aumento de 5%. Os momentos de
maiores quedas do lucro líquido são os anos de 2015 e 2016 com quedas de 29,5%
e 40% respectivamente. Analisar a contas d DRE contribui para a compreensão dos
índices de rentabilidade. Permite entender as variações ocorridas.
Na análise realizada é possível observar que todos os índices, Margem
Líquida (ML), Retorno sobre o Ativo e Retorno sobre o PL, apresentam queda em
todos os anos analisados. Essa queda é impulsionada pela diminuição do lucro
líquido da empresa. O aumento das despesas com vendas é fator importante para o
resultado obtido. Quanto maior forem as despesas, menor será o lucro. Vale
ressaltar que a empresa apresentou elevou seu volume de vendas a cada período,
mas esse aumento do volume de vendas foi inferior ao aumento das despesas com
vendas.
Outro fator que causa diminuição dos lucros e que chama a atenção na
análise da DRE é o comportamento da conta de despesas financeiras. Nesta conta
estão contidas as despesas com juros pagos aos credores devido a obtenção de
empréstimos. Nos anos de 2013, 2014 e 2015 a empresa apresentou um crescimento
médio de 101,5% de despesas financeiras. Nesse mesmo período o crescimento
médio dos empréstimos contraídos foi de 38,4%.
O índice denominado Retorno Sobre as Vendas ou Margem Líquida (ML)
evidencia a representatividade do lucro líquido sobre o total do faturamento bruto
da empresa. Ou seja, apresenta o quanto sobrou efetivamente do total de vendas,
representado pelo lucro.
A ML apresenta uma constante diminuição dos seus valores a cada ano,
diminuindo 25% entre 2012 e 2016. Vale ressaltar que a empresa apresentou elevou
seu volume de vendas a cada período, mas esse aumento do volume de vendas foi
inferior ao aumento das despesas com vendas.
O Retorno sobre o Ativo analisa e identifica a representatividade do lucro
líquido em relação ao capital investido. Esse índice também apresenta queda
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anualmente. Além da diminuição do lucro líquido, houve aumento do valor do ativo
em todos os anos. A diminuição do lucro e o aumento do ativo faz com que o
Retorno sobre o Ativo seja menor, pois ocorre maior investimento para obtenção
de um menor lucro.
No caso do aumento do capital investido destaca-se o aumento em ativos
imobilizados e, consequentemente, a diminuição do investimento na continuidade
das operações, o que possivelmente traria maior retorno para a empresa a curto
prazo.
O último índice analisado foi o Retorno sobre o PL. Esse índice evidencia
o retorno do lucro capital próprio, apresentado no gráfico 10.
Gráfico 10 – Retorno sobre o PL
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Na análise realizada percebe-se que, apesar da queda em todos os anos, o
menor nível de retorno foi de 29,77% em 2016, superior à taxa Selic que apresentou
uma média de 11% entre 2012 e 2016. É possível perceber a diminuição do próprio
PL no período, podendo significar um menor investimento e capital próprio.
Os resultados obtidos na pesquisa evidenciam que a empresa Natura
Cosméticos S.A apresenta piora dos indicadores ao longo dos anos, representando
uma situação preocupante para os acionistas e investidores.
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Uma análise das cotações do preço das ações da Natura S.A evidencia a
situação da empresa, mostrando a desconfiança dos investidores. Considerando que
um investidor aplicou R$ 10.000,00 em ações da Natura S.A no dia 02 de janeiro
de 2012, primeiro dia do período analisado, ao valor de R$ 36,90/ação e, em 29 de
dezembro de 2016, último dia do período analisado, o mesmo investidor tenha
negociado as suas ações pelo valor de R$ 23,02, esse investidor obteve um prejuízo
de R$ 3.761,52 de acordo com as informações da BM&F Bovespa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O presente estudo se propôs a realizar uma análise da situação econômica
e financeira da empresa Natura S.A. Para isso, fez-se necessário o colhimento de
informações através dos Balanços Patrimoniais e DRE’s dos anos de 2012 a 2016
e a realização de cálculos dos indicadores econômicos e financeiros referentes ao
período supracitado. Tudo isso para que fosse possível responder aos objetivos
propostos no presente estudo, bem como responder ao problema de pesquisa.
A pesquisa permitiu identificar a situação econômica e financeira da
empresa Natura S.A. A piora dos indicadores econômicos e financeiros da empresa
se traduz na desconfiança do mercado, evidenciada a partir da análise da cotação
do valor da ação da empresa.
Os resultados obtidos estão limitados a amostra de período de tempo
utilizada, não significando que os mesmos sejam uma constante no histórico da
empresa estudada. Para um melhor conhecimento do histórico da empresa faz-se
necessário utilizar um maior período de tempo, além da consideração dos fatores
externos que afetam as operações da organização.
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RESUMOS EXPANDIDOS

O CONHECIMENTO DAS NORMAS INTERNACIONAIS NOS
ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓRN
MELO, Julia Catarina da Silva de
Juliacatarina_12@hotmail.com
SILVA, Liandra Chirley Medeiros da
Liandramedeiros17@hotmail.com
SILVEIRA, Fausto Alexandre
Faculdade Diocesana de Mossoró, fausto.silveira5@gmail.com

INTRODUÇÃO

A contabilidade tem papel essencial no sistema de informações das organizações
empresariais realizando controle de seus patrimônios avaliando seus desempenhos
e auxiliando no processo de tomada de decisão. O advento da bolsa de valores e o
processo de globalização trouxeram para o Brasil grandes investidores
internacionais com interesse no país, (PDC 2010). Surgiu então uma enorme
necessidade de padronização das normas de contabilidade para facilitar a
compreensão da linguagem contábil. (BLB BRASIL 2016) Surgiram então as
normais internacionais de contabilidade (IFRS) adotadas como uma alternativa para
a homogeneização da compreensão da informação contábil.
Palavras-chave: Internacionais. IFRS. Normas de contabilidade.

METODOLOGIA

O estudo de caso apresentado teve como base a utilização de métodos
quantitativo e qualitativo que nortearam a interpretação e análise dos dados obtidos.
(GIARETTON)
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A coleta de informações foi feita através de uma pesquisa de campo nos
escritórios contábeis no município de Mossoró-RN. Segundo o (Guia Mais 2017),
existem, hoje, cerca de 85 escritórios na cidade. A pesquisa foi realizada com
14.11% dos escritórios existentes, criando assim estatísticas. Os resultados foram
obtidos através de questionários direcionados aos mesmos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente pesquisa apresenta dados obtidos na contabilidade do
município de Mossoró-RN como forma de identificar como está o conhecimento
sobre as normas da contabilidade Internacional pelos profissionais atuantes da
cidade.
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Podemos perceber que a maioria das empresas entrevistadas possui uma
administração com tempo de mercado entre 5 e 16 anos, podendo ser considerada
sólida no meio. Possuindo cerca de 4 funcionários, sendo dividida entre homens e
mulheres.
Ao se aplicar o questionamento sobre quais órgãos seriam responsáveis
pela emissão e tradução das Normas Internacionais de Contabilidade, conforme é
demonstrado no (BLB BRASIL 2016), os órgãos responsáveis por emitir as normas
são: a IABS, e o CPC (sendo este responsável pela tradução das normas). E assim,
constatamos que apenas 50% dos escritórios entrevistados apresentaram respostas
satisfatórias.
Segundo a IAS 1 (BCB), o objetivo das demonstrações financeiras de
finalidades gerais é o de proporcionar informação acerca da posição financeira, do
desempenho e dos fluxos de caixa de uma entidade. Sendo assim, é constatado
segundo o questionário, que 75% dos escritórios entrevistados apresentaram
resultados satisfatórios.

CONCLUSÕES

Os resultados coletados na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande
do Norte, foram satisfatórios, tendo em vista que das 12 empresas entrevistadas,
50% delas apresentaram conhecimento sobre os órgãos emissores das normas
internacionais. E 75% sobre o conhecimento dos objetivos das demonstrações
financeiras, conforme a IAS 1. De forma geral os contadores do município de
Mossoró-RN demonstraram conhecimento sobre as normas internacionais de
contabilidade (IFRS).
Palavras-chaves: Internacionais. IFRS. Normas de contabilidade.
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RESUMOS SIMPLES

CONTABILIDADE APLICADA DO TERCEIRO SETOR NO
BRASIL
MANIÇOBA, Franco Matheus
Estudante de Ciências contábeis, Faculdade Diocesana de Mossoró, francomatheus@hotmail.com

RESUMO

A contabilidade do Terceiro Setor é muito destacada devido a inúmeros usuários
dessa esfera. O Brasil é um país aonde os números dessas categorias vêm
aumentando progressivamente ao decorrer dos anos. Com finalidade de entender o
Terceiro Setor, o presente projeto tem com propósito apresentar os elementos
históricos, os principais usuários e como é feita à contabilidade dessa terceira esfera.
A metodologia utilizada no artigo foi composta inicialmente com peculiaridade
descritiva, qualitativa, transversal, onde buscou compreender a contabilidade e as
categorias dessa esfera. Portanto, o Terceiro Setor é aquele que não é público e nem
privado, no sentido convencional desses termos; porém, guarda uma relação
simbiótica com ambos, na medida em que ele deriva sua própria identidade da
conjugação entre a metodologia deste com as finalidades daquele. Ou seja, o
Terceiro Setor é composto por organizações de natureza “privada” (sem o objetivo
do lucro) dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos, embora não seja
integrante do Governo (administração estatal). O resultado obtido afigura-se que a
contabilidade dessa esfera é realizada através de prestações de contas com
finalidade de responder à aspiração da sociedade por maior transparência em todos
os níveis e setores e, em especial, visando contribuir para as prestações de contas
das entidades do Terceiro Setor, o Conselho Federal de Contabilidade desenvolveu
um manual de procedimentos contábeis que norteiam esse ramo. Conclui-se que
esse campo tem um grande impacto no Brasil, onde em 2010, havia 290,7 mil
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (Fasfil) buscando um bem

171

social para o país.
Palavras-chave: Terceiro Setor. Contabilidade. Fundações Privadas. Associações
sem Fins Lucrativos.
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RESUMO

Os últimos anos têm sido marcados por uma evolução no número de matrículas nas
instituições de ensino superior, com destaque ao curso de Ciências Contábeis que
vem crescendo tanto na oferta educacional como na demanda social. O presente
estudo teve como objetivo descrever aspectos relacionados à importância da
capacitação docente dos profissionais contadores envolvidos na formação
acadêmica dos cursos de Ciências Contábeis. A metodologia apresentada
configura-se como um modelo de abordagem descritiva, documental, com
informações coletadas a partir de artigos científicos e dos bancos de dados
secundários da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira
(INEP). Conforme dados do CNPq, pode-se identificar um baixo índice de docentes
capacitados em nível de mestrado e doutorado. Destacam-se como principais
fatores para esse cenário: ausência de políticas institucionais para formação
continuada dos docentes, oportunidades mais atrativas no mercado de trabalho, falta
de incentivo das instituições para a prática de ações de pesquisa e a baixa oferta de
cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) em Ciências Contábeis no país.
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Esse quadro leva a refletir sobre o nível de aprendizado dos discentes, que tem sido
mensurado pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e Exame
de Suficiência. Os resultados apontaram ainda que no ano de 2016 foram
contabilizados cerca de 132 mil doutores formados no Brasil, desses, 18,9%
concentram-se na região Nordeste e somente 11,3% no estado do Rio Grande do
Norte (RN). No RN, é possível perceber que 76% dos doutores residem na área
litorânea, configurando uma forte assimetria entre as regiões do estado. Na
mesorregião do oeste potiguar é possível identificar que 9,8% realizaram sua
qualificação em programas de Pós-Graduação avaliados pela área de Ciências
Sociais Aplicadas, sobressaindo as subáreas de Administração, Economia e Serviço
Social.Por outro lado, ao analisar dados do INEP sobre resultado do ENADE 2015,
é possível identificar que mais de 50% dos cursos de Ciências Contábeis do Estado
do Rio Grande do Norte possuem nota 2 ou 1 (insuficientes) e com relação ao
Exame de Suficiência, resultado recente apontou apenas 18% de aprovação no
Estado do Rio Grande do Norte.Com os resultados obtidos espera-se despertar uma
maior reflexão quanto a importância da qualificação docente na área contábil e que
os gestores busquem estratégias e parcerias visando minimizar as assimetrias dessa
área de formação, para que assim possa contribuir com uma melhor qualidade de
ensino e que isso possa se refletir nos os indicadores de qualidade do curso.
Palavras-chave: Ensino Superior. Ciências Contábeis. Capacitação Docente.
Avaliação Discente.
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RESUMO

A questão concernente aos direitos trabalhistas tem sido objeto de diversas
transformações nos últimos anos no cenário brasileiro, o que tem ganhado novas
perspectivas, mormente com a inserção de novas tecnologias no contexto não
somente do ambiente nacional, mas em virtude do processo de globalização,
universalização de tecnologias, o que tem exercido influxo nas relações trabalhistas.
O presente artigo, assim, tem como desiderato analisar a problemática acerca das
consequências da reforma trabalhista no ordenamento pátrio, especificamente no
que tange ao teletrabalho, na medida que se apresenta como nova modalidade de
desempenho laboral, mas que tem suscitado algumas controvérsias, principalmente
no que concerne a inversão de responsabilidades e viabilização de fraudes nas
relações trabalhistas. Cuida-se de uma temática que tem deflagrado discussão não
somente no segmento doutrinário, mas principalmente dos membros do Judiciário,
mormente os que integram a Justiça do Trabalho, sendo certo que existem linhas de
tese favoráveis e adversas ao regramento instalado pela reforma trabalhista, o que
é declinado no presente trabalho.
Palavras-chave: Controvérsias. Reforma Trabalhista. Teletrabalho.
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ABSTRACT

The issue concerning labor rights has undergone several transformations recently
in Brazil, which has gained new perspectives, especially with the insertion of new
technologies not only of the national environment, but also because of the process
of globalization, universalization of technologies, which has exerted influence in
labor relations. This paper, therefore, aims analyzing the consequences of the labor
reform in the national legal order, specifically regarding telework, as it presents
itself as a new modality of labor performance, but that has raised some
controversies, mainly in the which concerns the reversal of responsibilities and the
feasibility of fraud in labor relations. It approaches a thematic that has triggered
discussion not only in the doctrinal segment, but mainly of the members of the
Judiciary, mostly those that are part of the Labor Justice, being certain that there
are favorable and adverse theses to the regulation installed by the labor reform, the
which is declined in the present work.
Keywords: Controversies. Labor Reform. Telecommuting.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda uma nova forma de prestação laboral, tendo em
vista a disseminação das tecnologias de comunicação a distância, denominado pela
legislação e também pelos estudiosos do tema de teletrabalho.
O novo paradigma de desenvolvimento de vínculos trabalhistas apresentase como resultado da implementação de novas formas de comunicação. Os
mecanismos de comunicação à distância são, no contexto hodierno, mais do que
ferramentas disponibilizadas para aproximar as pessoas, como é o caso dos
celulares. Doravante, são instrumentos que auxiliam, também, no contexto da
prestação de serviços, aprimorando as relações trabalhistas, deveras adequando-as
as novas realidades do mundo contemporâneo. Tal novidade desemboca, a
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propósito, no âmbito legislativo, já que o legislador tem se inteirado do tema, tanto
que foi introduzido no ordenamento brasileiro.
Munido de uma nova ordem tecnológica a qual se impregna ao ser humano
em todos os níveis, que trouxe diversas transformações para a sociedade e, em
especial, para o mercado de trabalho, o teletrabalho traduz uma consequência da
inserção desses novos mecanismos no cenário social como um todo, comportando
todo o mundo, não somente o Brasil, portanto.
Haja vista essa mudança de paradigma, exsurgiu a necessidade de que o
ordenamento jurídico levasse a efeito uma adequação ao novo plano, adaptando-o,
consequentemente, a realidade fática atualmente instalada, a qual se revela como
uma tendência de ordem universal. Essa é função própria do sistema jurídico e
legislativo, ou seja, atender aos anseios que brotam nas comunidades, já que a lei é
uma decorrência da humanidade, como mecanismo que imprime sua emergência
nas necessidades que brotam no ambiente da civilização.
Diante desse quadro, aporta-se na normatização do teletrabalho e, isto, a
partir da entrada em vigor da aludida Lei 13.467/2017, mais conhecida no cenário
jurídico pátrio como Lei da Reforma Trabalhista.
Não obstante os acontecimentos que permeiam a sociedade, não se pode
perder de vista que o anseio por tornar o direito mais adequado a uma nova realidade
de fundo prático, não pode destoar dos parâmetros instaurados pelos direitos
fundamentais da pessoa humana, ao revés, deve haver total consonância nesse
sentido, de forma a não direcionar os comandos legais a um retrocesso social,
instalando um estado retrógrado.
Portanto, o escopo que norteia o presente estudo se perfaz em analisar este
novo modelo de desempenho do trabalho, suscitando uma abordagem desde sua
evolução histórica até a contemporânea regulamentação acerca do assunto, bem
como aclarar se tal norma trouxe, de fato, reais benefícios no que tange ao
trabalhador e, desse modo, como não poderia deixar ser aventado, à sociedade.
Nesta ordem de ideias, o trabalho toma como supedâneo não somente a
vertente positiva, mas considera também a direção negativa que pode estar incutida
na matéria, até porque os entendimentos acerca do assunto devem ser cotejados, na
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medida que existem aqueles que defendem que o tema em tela se revela como
contrário aos direitos trabalhistas, ao passo que outros entendem de forma
completamente diversa. De toda sorte, a metodologia aplicada é a dedutiva, mas o
procedimento empregado no trabalho é o bibliográfico e documental, já que
diversos trabalhos e discussões sobre o assunto são perscrutados.
A contribuição que serve de afã à pesquisa aqui desenvolvida, subsume-se
ao anseio de esclarecer até que ponto esta espécie de trabalho é representativa de
evolução social e jurídica, não fulminando os direitos dos trabalhadores, mas os
recrudescendo.
Tratando-se de algo novo na seara do sistema jurídico, manuseia-se o
assunto através de uma moderna e atualizada dogmática e jurisprudência acerca do
Direito do Trabalho, lançando mão das mais diversas percepções acerca do assunto,
como ressaltado, apresentando-o da forma mais clara possível, lançando luz a
respeito, mas sem olvidar o aspecto crítico. É imprescindível que se aprofunde
acerca do assunto, explicitando-se a temática, introduzindo-nos em um campo
pouco explorado, promovendo um debate que se apresente como proveitoso.
Destarte, importa observar que, levando-se em consideração o hodierno
contexto da globalização, aludida modalidade de trabalho tem ganhado terreno de
forma substancial, destacando-se, portanto, como de considerável importância
acadêmica e social, suscitando a necessidade de sua abordagem científica, o que
será construído no presente trabalho.

2 ASPECTOS INICIAIS ACERCA DA NOVA LEGISLAÇÃO DO
TELETRABALHO NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

O desenvolvimento tecnológico traz consigo ínsita a ideia de influência
nas atividades humanas, mas também devendo-se levar em consideração que este é
produto da própria criatividade humana. Assim, cedo ou tarde, impõe-se ao homem
a adequabilidade ao manuseio tecnológico, já que, como figura presente no meio
social, no qual deflagrados estes os processos, sofrerá, indubitavelmente, seus
influxos.
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Nesta ordem de ideias, portanto, não há como dissociar, ou seja, não existe
um método que viabilize a segregação do desenvolvimento tecnológico das relações
que se travam no ambiente social - como dito a relação tecnologia e humanidade
são indissociáveis, salvo nas regiões mais afastadas da civilização -, de modo que
se torna uma necessidade dos indivíduos, mormente do ponto de vista da produção
e também do mercado, manter incólume a ligação entre o aprimoramento das
tecnologias presentes no mundo hodierno e o componente humano.
Nessa linha de compreensão, as tecnologias de alcance regional ou mesmo mundial
- aquelas que aproximam as pessoas, como é o caso da comunicação a distância,
como por exemplo telefones celulares, e-mail e aplicativos de mensagens terminam por exercer sua influência sobre as relações de caráter laboral, o que tem
se concretizado atualmente, uma vez que o trabalho é inerente ao ser humano desde
as idades mais remotas.
O exemplo mais significativo dessas assertivas diz respeito ao teletrabalho,
o qual se revela como uma decorrência da implementação e influência de novas
tecnologias no cenário nacional, diga-se, mesmo no contexto mundial. A prestação
laboral que dantes se dava de forma in loco, hodiernamente pode ser implementada
pelas vias não presenciais, como é o caso do home office.
Importante mencionar que, embora se possa aquilatar que se tratar de uma
temática recente, na verdade o teletrabalho já possui mais de duas décadas de
existência, podendo-se mencionar como exemplo os Estados Unidos e a própria
Europa, nos quais em 1996 o contingente de trabalhadores que desempenham sua
função por meios telemáticos computava mais de 10 milhões de pessoas (LIMA;
LIMA, 2017).
Mesmo nos países europeus e da América do Norte - cite-se como exemplo
os Estados Unidos da América -, o teletrabalho demonstra a invocação de uma
diversidade de regras para seu desempenho seguro e estável (LIMA; LIMA, 2017).
O Fórum de direito da internet, instalado em 2003 na França – país aderente ao
regime de teletrabalho -, teve como conclusão na apresentação de seu relatório, a
imprescindibilidade de que o teletrabalho fosse alavancado a partir de uma base
mais sólida, na medida que permeava esse tipo de labor uma situação de cunho
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alarmante do ponto de vista da informalidade, ou seja, ausência de regramentos que
regulassem a modalidade, aportando numa densa insegurança do prisma jurídico;
detectou-se um controle inexato no que tange ao tempo de trabalho e,
consequentemente, a necessidade de formação de um conjunto de ações jurídicas
adaptadas e concomitantemente seguras, haja vista as peculiaridades dessa forma
de emprego (LIMA; LIMA, 2017).
Malgrado anteriormente não haver expressa previsão em termos
legiferados na ambiência legislativa pátria, o teletrabalho já era estatuído nas
relações de emprego, tendo como parâmetro de sua incidência o entendimento
doutrinário (GARCIA, 2018).
Nessa senda, o teletrabalho foi compreendido no cenário nacional como uma forma
de trabalho a distância, sobre o qual incidente, destarte, o esposado no art. 6º da
CLT, bem como outras fontes, verbi gratia o Direito Comparado, como leciona
Delgado (2017).
O que se enxerga hodiernamente acerca do instituto é uma aplicação cada
vez mais presente nas atividades empresarias do país, muito embora, como
ressaltado, até pouco tempo existisse pouca segurança jurídica para quem incorresse
nesse sistema ou sistemática de trabalho.
A última pesquisa realizada sobre dados concernentes ao teletrabalho, pela
Sociedade Brasileira de Teletrabalhos e também teleatividades, mostra um
crescimento de 50% no número de empresas que seguem aludido paradigma entre
os anos de 2014 e 2016 (BRASIL, SOBRATT, 2018).
Haja vista sua condição pretérita de tema não legislado, a doutrina
elencava algumas características que definiam a prática, ou seja, além dos
elementos caracterizadores da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da
CLT, o teletrabalho receberia, por parte da dogmática jurídica, adjetivações
especializantes, entre as quais, a de natureza intelectual do trabalho, uso mais
intenso de instrumentos e métodos telemáticos; o trabalho deveria ser
implementado em ambiente externos ao das instalações empresariais, podendo ser
no contexto domiciliar ou mesmo em outro local, mas entrelaçando-se ao
empregador pelas vias do contato com o estabelecimento patronal.
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Nessa toada e diante da pressão para a renovação dos institutos trabalhistas
nacionais, deflagrou-se o Projeto de Lei nº 6.787 de 2016, o qual aportou na
aprovação da Lei nº 13.467/2017 – denominada de Reforma Trabalhista - e,
consequentemente, na regulamentação do teletrabalho.
A legislação em comento, ou seja, a Lei 13.467/2017 aduz acerca do
teletrabalho

no

sentido

de

que

se trata

de

“prestação

de

serviços

preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de
tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se
constituam como trabalho externo - artigo 75-B” (DELGADO; DELGADO, 2017,
p. 136).
Conseguintemente, diante da nova regulamentação se desenvolvem os
argumentos aqui declinados, os quais serão minudenciados ao longo da análise.
Resumindo esse ponto, pode-se asseverar que, prescindindo-se ou não da
importância da regra vazada na legislação, isso não quer dizer que há uma
imposição da lei a partir do anseio da sociedade, ou seja, não necessariamente a
entrada em vigor dos dispositivos que regulam o assunto sub examine encontra-se
em consonância com os anseios da sociedade. Ora, não é a presunção de
constitucionalidade uma forma de traduzir o desejo pleno da sociedade no sentido
que a lei impõe, tanto que existem instrumentos para que seja implementado o
controle, consequentemente a retirada de força da legislação -, da letra fria que
compõe o regramento legislado.
Não há dúvida que existe uma presunção da consonância entre aquilo que
está na letra fria da lei e os institutos supremos que integram a Constituição, mas a
presunção não é absoluta, de sorte que pode ser objeto de insurgência. Aliás, é
possível que tal insurgência com a dita Reforma Trabalhista, haja vista todas as
percepções que destoam do conteúdo legiferado, haja vista que se trata de um direito
social e que, portanto, não pode ser objeto de retrocesso social, que segundo
Andrade (2016, p. 186) consiste em um “princípio que proíbe o Legislador de
suprimir

ou

alterar

normas

infraconstitucionais

que

efetivem

normas

constitucionais de direitos sociais de forma a afetar sua eficácia”. Deste modo, não

185

pode o legislador, fulminar direitos que foram conquistados paulatinamente e sob o
jugo de grandes sacrifícios, portanto, como o são os direitos de feição trabalhista.

2.1 NATUREZA JURÍDICA DO TELETRABALHO

Compreender a natureza é identificar em que ramo o instituto abordado é
inserido, o que apresenta relevância, haja vista que direciona o estudo em dado
sentido, na medida que, embora os ramos sejam uma forma de caráter meramente
didática de perscrutar um tema, é certo que viabiliza a compreensão.
Perquirindo-se

acerca

do

sentido

que

comporta

a

forma

de

desenvolvimento de desempenho laboral aqui mencionada, é possível asseverar que
o teletrabalho se traduz como uma relação de emprego, que segundo Delgado
(2017) significa um vínculo mais estreito, comparando-se com a relação de
trabalho, esta abarcando uma diversidade de relações que se aglomeram no cenário
jurídico-laboral.
Observe-se que, consoante Cassar (2017) todos as características que
circundam os contratos de emprego em geral também fundamentam o teletrabalho,
até porque as ferramentas disponibilizadas para o sistema de teletrabalho são hábeis
ao exercício de fiscalização desse tipo de prestação de serviços.
Destaque-se que, muito embora esta espécie de trabalho tenha ínsita a ideia
de flexibilização, isso não significa que haja ausência de qualquer vínculo
subordinativo ou mesmo pessoalidade e controle de jornada. Como afirma Garcia
(2018), o que se exigirá é simplesmente uma análise mais apurada do caso concreto,
exame mais minucioso numa possível reclamação trabalhista, se estão realmente
configurados ou não aludidos requisitos de pessoalidade, a imprescindível
subordinação e, consequentemente, o controle de jornada, não se podendo afirmar
categoricamente que esta espécie de trabalho não permite a configuração dos
elementos em destaque.
Em suma, não existe qualquer óbice em reconhecer que os mecanismos
tecnológicos que estruturam aludida relação sejam plenamente suficientes para a
disciplina da relação estabelecida entre empregados e empregadores, de modo que
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é possível asseverar que a relação empregatícia se aperfeiçoa nesses casos. Ora,
existe a possibilidade de controle pelo empregador, ainda que via instrumentos
tecnológicos, tratando-se de uma consequência da própria inserção do teletrabalho
no novo formato de dispêndio de mão-de-obra.

2.2 DISTINÇÃO ENTRE TRABALHO EM DOMICÍLIO E TELETRABALHO

Ponto importante, o qual não pode ser olvidado, diz respeito a distinção
que se estabelece entre trabalho em domicílio e teletrabalho. Ou seja, significam a
mesma coisa, se apresentando como institutos sinonímicos ou caracterizam
diferentes formas de exercício laboral?
Numa leitura desavisada poder-se-ia pensar que os institutos estão
imbuídos da mesma identidade, o que não é consentâneo com o sistema trabalhista,
haja vista que o trabalho em domicilio é apenas uma das formas de labor a distância.
Se fossem o mesmo instituto, certamente não haveria necessidade de mencionar
ambos em locais topograficamente distintos na legislação, o que faz a Consolidação
Trabalhista, aliás.
A propósito, quando a legislação faz alusão ao termo domicílio, para aludir
a forma de trabalho desempenhada no âmbito residencial, este é encarado como
gênero e não como espécie propriamente (GARCIA, 2018).
Bem, a doutrina, como é o caso de Garcia (2018) entende que os institutos
não se confundem, haja vista que o teletrabalho é caracterizado pelos instrumentos
técnicos que são utilizados, isto é, instrumentos de alta tecnologia, ao passo que o
trabalho em domicílio se configura como de cunho estritamente manual, não
demandando a necessidade de um arquétipo pautado em elementos técnicos
avançados para seu desempenho.
Nesse mesmo sentido, lecionam Lima e Lima (2017) que o instituto
doravante denominado de teletrabalho cuida-se de uma espécie do gênero trabalho
a distância, a qual tem como uma de suas espécies mais priscas o trabalho em
domicílio. Trata-se de um método ainda em processo de formação no sistemas
jurídicos, haja vista que a tecnologia avança diariamente, sendo certo que sua
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contextualização no mundo jurídico se apresenta como uma forma de desempenho
de atividade que usa como itinerário os meios telemáticos à disposição, havendo o
controle de caráter patronal.
Na dicção de Oliveira (2017) essa espécie de trabalho apresenta uma
característica bem peculiar, ou seja, sua prestação ou desempenho se dá em
determinado local, mas os efeitos são refletidos ou produzem consequências
jurídicas em outra localidade.
A doutrina arquiteta uma classificação nos seguintes termos: teletrabalho
locativo e teletrabalho comunicativo, aquele caracterizado como o labor prestado
no domicílio, telecentros ou mesmo em locais nos quais se compartilhem
equipamentos informáticos, incluindo-se, ainda, nessa modalidade, o trabalho
itinerante, mas com uso de instrumentos portáteis; no que tange ao comunicativo,
este pode ser off-line ou on-line, sendo que naquele não existe ligação entre os
equipamentos do empregador e empregado, havendo comunicação via correio
eletrônico, ao passo que na metodologia on-line o empregado usa mecanismos
interligados com o empregador, tecnologias que são instrumentos para
recebimentos das ordens e respectivos cumprimentos (OLIVEIRA apud LIMA;
LIMA, 2017) .
Destarte, o elemento que determina a linha distintiva entre os institutos é
exatamente o fato de o teletrabalho se pautar por ferramentas eletrônicas, como é o
caso do uso da internet, consequentemente, da informática, telemática e
comunicação que permitem a emissão de dados, o que em tempos passados era
inviável (GARCIA, 2018).
Sendo assim, tem-se que os institutos não se confundem para fins de
análise jurídico-científica acerca do tema, devendo-se ter em mente que a
modalidade alcunhada de teletrabalho sempre invocará, por sua própria ossatura,
uma sistemática lastreada em alta tecnologia, o que não ocorre, assim, em relação
ao trabalho desenvolvido em domicílio o qual delineia seu formato de forma mais
singela.
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3 O TELETRABALHO NA REFORMA TRABALHISTA (LEI 13.467/2017):
REFLEXOS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

Entre os reflexos dessa normatização nos direitos do trabalhador podemse destacar dois aspectos importantes, o primeiro relacionado a responsabilidade ou
não do empregador no que tange aos danos sobrevindos ao empregado pelo
exercício de determinada atividade e, segundo, a questão da jornada de trabalho.
No que tange aos possíveis danos incidentes sobre o empregado, consoante
lecionam Borges e Cassar (2017), o parágrafo único do art. 75-E da Consolidação
estatui que a mera assinatura de termo de responsabilidade será hábil à exclusão da
responsabilidade do empregador pelos infortúnios ou enfermidades de caráter
profissionais, ainda que advindas da atividade desempenhada pelo empregado,
citando-se como exemplo a tenossinovite.
Ademais, com a Reforma, foi recrudescido ao art. 62, da aludida
Consolidação das Leis do Trabalho, o inciso três, o qual excepciona também à regra
da jornada de trabalho os empregados em regime de teletrabalho.
Em tese, portanto, isto traduz que o empregado não estaria sob o manto de
um horário fixo ou mesmo ao controle de ponto.
Tomando-se como assento este quadro, tem-se que, por um lado, não
haveria advertências, suspensões ou mesmo descontos por atraso - circunstancias
próprias de um contrato com o cumprimento de horário -, mas doutro turno, o
trabalhador também deixaria de fazer jus aos respectivos adicionais que são
decorrentes exatamente do controle de jornada, como é o caso das horas extras.
No que tange ao tema, assim, o contrato de trabalho é que irá especificar
as atividades que serão implementadas pelo laborante no regime de teletrabalho,
consoante o art. 75-C da CLT, bem como outros pormenores, como por exemplo,
de quem será a responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária à prestação do trabalho,
regra estatuída pelo art. 75-D da CLT (BORGES; CASSAR, 2018).
Ressalte-se que a opção pelo teletrabalho detém um caráter retratável, de
modo que é plenamente possível ao empregado migrar do regime de teletrabalho
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para o presencial, podendo ocorrer da mesma sorte o inverso. Essa mudança deve
respeitar o período de adaptação de 15 dias e ser executada de comum acordo, ou
seja, levando-se em consideração a vontade do empregado, bem como do
empregador, isto pelas vias de um aditivo contratual, nos termos do art. 75-C §§1º
e 2º (GARCIA, 2018).
Por fim, outro ponto que merece destaque sobre a regulamentação diz
respeito à responsabilidade do empregador no que tange a imprescindibilidade de
instruir os empregados, tanto de modo expresso, bem como por meios ostensivos,
quanto às precauções a serem tomadas, com intuito de evitar infortúnios,
enfermidades e acidentes de trabalho. Assente-se que o empregado deverá, do
mesmo modo, comprometer-se a cumprir as instruções emanadas do empregador,
assinando termo de responsabilidade para tanto (art. 75-E) (DELGADO;
DELGADO, 2017).
O detalhe é que essas mudanças não tem sido uma unanimidade no
ordenamento brasileiro, de modo que existem vozes que se insurgem em face das
modificações e inovações levadas a cabo pela legislação em comento, o que será
abordado no tópico que segue.

4 CRÍTICAS À NOVA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO: LEI 13.467/2017

Não obstante o presente capítulo se debruce sobre o tema de um ponto de
vista preponderantemente crítico, serão considerados, da mesma forma, os aspectos
da novel legislação que, segundo o entendimento da doutrina soam como positivos
no ordenamento. Esses aspectos são levados em consideração, na medida que numa
análise científica do assinto precisa considerar as linhas de entendimento
consonantes, bem como aquelas que se apresentam de modo inverso, pois é na
abordagem bifronte do assunto que o conhecimento é incrementado, isto é, o debate
como forma de aperfeiçoar pontos de vista.
Nas incursões aqui delineadas, percebe-se que existem entendimentos em
dois sentidos acerca do teletrabalho, uns demonstrando o seu caráter revolucionário
no sistema trabalhista, mas da mesma forma, apresentando-se linhas de tese que se
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insurgem acerca do instituto, mas claro, cada um apresentando os argumentos que
sustentam as respectivas ideias.
Qual o argumento prevalecente? Não existe uma assertiva definitiva acerca
dessa indagação, na medida que no ordenamento brasileiro é certo que a última
palavra será dos Tribunais Superiores, os quais, inclusive já tem se manifestado
sobre diversos pontos da reforma trabalhista, como é o caso da contribuição
sindical, que o Supremo Tribunal Federal entendeu como facultativa, recentemente,
mais especificamente em 29 de junho de 2018 (BRASIL; STF, 2018).
As mudanças ventiladas podem e estão sendo encaradas - em alguns
aspectos - como retrocesso nos direitos dos trabalhadores, uma vez que transfere
aos empregados as responsabilidades que são atinentes ao empregador, como por
exemplo, a disposição e estrutura necessária ao exercício laboral, ou seja, a
aquisição, bem como a manutenção dos instrumentais, equipamentos necessários
ao desempenho da respetiva atividade.
Nesse sentido a ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho), e, ainda, mais seis entidades de caráter trabalhistas, lançaram
nota técnica na qual se opõem ferrenhamente contra a nova lei, criticando a novel
legislação do teletrabalho de forma veemente (LIMA; LIMA, 2017).
Em seus argumentos aduz que o novo tratamento dado aos empregados
trata-se de: “instrumento de flexibilização da relação de trabalho sem contrapartida,
de transferência de risco da atividade para o trabalhador, e em síntese, de retirada e
sonegação de direitos” (LIMA; LIMA, 2017, p. 47).
Impende destacar que não se trata de um entendimento isolado dos
membros da magistratura, devendo-se assentar que a doutrina também vem
insurgindo-se contra a reforma trabalhista no que tange ao denominado teletrabalho,
como é o Caso de Cassar (2018) e Delgado e Delgado (2017), haja vista suas falhas
e incompatibilidades evidentes, tanto em face de todo o arsenal principiológico
trabalhista, bem como se tomando em consideração os direitos esposados na
Constituição de 1988.
Os princípios trabalhistas, como é o caso da alteridade, são malferidos,
uma vez que os riscos do empreendimento que são imanentes aos empregadores,
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passam ao campo de incidência do empregado, ou seja, na dicção do teletrabalho
os empregados é que são responsáveis ou pelo menos podem ser designados como
aqueles que tem a obrigação de manter a estrutura necessária ao desempenho de
determinada atividade, o que é inadmissível para a doutrina trabalhista, como é o
caso de Delgado (2017).
Ademais, impende observar que, a forma de trabalho em comento pode
dar azo a diversas fraudes no sistema trabalhista, mormente porque tem-se
defendido a ausência de poder fiscalizatório nesses casos, bem como do regime de
controle de horários, o que traduziria a inviabilidade do recebimento de
determinados direitos, como é o caso das horas extras, dentre outros benefícios.
Segundo Cassar (2017, p. 660-661): “absurdo, por isso, o comando legal que exclui
os trabalhadores de tantos benefícios pela mera presunção de que não possam ser
controlados”, na medida que tais contratos podem propiciar a ocorrência de fraudes
nos contratos laborais, de forma velada, pois o empregador pode decidir realocar
seu empregado sob regime de teletrabalho, simplesmente com a finalidade de
mitigar seus direitos trabalhistas.
Sob o manto de uma suposta legalidade, é possível que empregadores,
utilizando-se do argumento de que sua atividade é lícita, podem se valer da forma
de prestação de labor aqui descrita simplesmente como forma de maquiar a
realidade substancial que norteia a aludida relação, exatamente para não arcar com
os direitos dos empregados que atuam sob seu comando.
Na dicção de Delgado e Delgado (2017) a novel legislação, no entanto,
estabelece tão somente presunção jurídica, ou seja, a de que, no que concerne ao
empregado no desempenho de labor sob regime de teletrabalho, ele não se encontra
em consonância com a possibilidade do controle de horários; em virtude desse
quadro, portanto, o empregador ficaria excluído do preceituado na CLT, quando
estatui regras acerca de assuntos atinentes a jornada de trabalho, as denominadas
horas suplementares, bem como intervalos trabalhistas.
No entanto, de acordo com Delgado e Delgado (2017), trata-se,
inquestionavelmente, de presunção de feição juris tantum ou de caráter relativa, ou
seja, a qual passível de ser fulminada pelas vias de prova em sentido adverso. Deste
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modo, o empregado poderá apresentar o material probatório apto a demonstrar
elementos que caracterizam a plena subordinação e, consequentemente, a
necessidade de pagamento de todos os direitos daí advindos.
Sobre o tema, ainda, manifestando-se contrariamente à ideia de que o
empregado não pode ser monitorado ou fiscalizado no que tange à prestação de seus
serviços, leciona Cassar (2017) que o empregado pode ser monitorado, sim, e isto
de forma muito fácil, tendo em vista os mesmos mecanismos tecnológicos que estão
à disposição deste tipo de trabalho, como é o caso de telefone, do GPS, intranet,
webcâmeras, de sorte que não podem ser excluídos os benefícios que assistem os
empregados que exercem seu trabalho no ambiente laboral in loco.
Se o empregado pode prestar seus misteres ao empregador pelas vias dos
instrumentos em análise, não é menos provável que o empreendedor possa exercer
total controle da atividade pelos mesmos, haja vista o condão que detém aludidos
instrumentos, os quais são utilizados, inclusive, para estabelecer contato entre
milhares de quilômetros. Ou seja, que não existe qualquer empecilho para que o
empregador possa fiscalizar as atividades desempenhadas por seus empregados.
Não é outro o entendimento de Lima e Lima (2017), segundo os quais, não
existe qualquer óbice na fiscalização do trabalho implementado pelas vias
tecnológicas, como é o caso do teletrabalho, uma vez que os mecanismos de caráter
telemáticos são plenamente hábeis para o exercício do controle da atividade
despendida e, consequentemente, da fiscalização concernente a jornada de trabalho;
do contrário os empregados que desempenham seu labor nesses moldes,
simplesmente deixarão de fazer jus a diversos direitos trabalhistas, dentre eles as
horas extraordinárias e o adicional noturno, simplesmente em decorrência da
alegação da ausência de possibilidade do exercício fiscalizatório por parte do
empregador.
Por fim, é certo que na análise que se pretende contemplar ou ser norteada
pela cientificidade, não se pode deixar de mencionar aqui, entendimento que soa
pró teletrabalho. A modalidade apresenta alguns aspectos positivos, tanto que os
Tribunais Regionais Federais da 1ª e 2ª Regiões regulamentaram essa forma de
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prestação de serviços em seu âmbito, consoante a Resolução Presi 6323305
(BRASIL; SOBRATT, 2018).
Nessa ordem de ideias, pode-se aduzir que nem todos os elementos
encontrados no sistema de prestação de serviços ou desempenho de atividade em
perquirição soam como totalmente prejudiciais e, mesmo que assim o fosse, lições
poderiam ser extraídas, como por exemplo, a possibilidade de se aperfeiçoar a
modalidade.
Assim, lecionando acerca das vantagens decorrentes do teletrabalho, frisa
Garcia (2018) que o teletrabalho além de implementar flexibilização na prestação
dos serviços, apresenta-se como instrumento eficaz em outros aspectos, como por
exemplo, o fluxo de trânsito nas grandes cidades, economia para o empregado, o
qual não precisa se deslocar até o trabalho despendendo valores com transporte,
propiciando, consequentemente, uma melhora da qualidade de vida, tanto do ponto
de vista familiar, como também em termos ambientais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Debruçando-se sobre o tema percebe-se dois pontos especiais, o primeiro
no sentido de que houve uma reforma, o que está claro com a publicação e entrada
em vigor da novel legislação laboral e, o segundo no sentido de que a incidência da
reforma no ordenamento não traduz necessariamente que houve um trabalho que
traga ínsita a ideia de inserção ou inclusão de direitos no ordenamento, de progresso
propriamente.
Nesse sentido, não necessariamente a entrada em vigor de uma lei no
cenário jurídico de um país significa que houve um aprimoramento de direitos. Se
assim o fosse, não existiriam mecanismos para suscitar a incompatibilidade da
norma com os institutos insculpidos na lei maior, que no caso brasileiro é a
Constituição de 1988, não obstante, como é cediço, existir na ambiência pátria uma
presunção de que os institutos legiferados que aqui existem estão em consonância
com os mandamentos insculpidos no âmbito constitucional.
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Concernentemente ao tema objeto da análise aqui edificada, observa-se a
mitigação de direitos trabalhistas, citando-se como exemplo a possibilidade de
exclusão de responsabilidade do empregador por quaisquer danos sobrevindos aos
empregados, bem como a prescindibilidade do controle de jornada e,
consequentemente, exclusão de alguns direitos decorrentes do desemprenho do
labor que estejam sob o manto do controle de jornada.
Nesse ponto, pode-se dizer que dois desdobramentos são deflagrados,
primeiro a possibilidade de fraudes no contrato de emprego e, segundo, a ofensa ao
princípio da alteridade – quem deve arcar com os riscos de qualquer atividade que
detenha escopo empresarial é o empregador, não o empregado - , uma vez que se
instaura a possibilidade de o empregado não ter seus danos reparados, quando
incidente sobre este qualquer dano, mormente infortúnios de caráter acidentários,
no desempenho de sua atividade.
Por outro lado, é importante não olvidar que o contrato de trabalho nos
moldes aqui aludidos, isto é, pelas vias do teletrabalho, permite uma flexibilização
e consequente adequação de horário na prestação de serviços, o que pode ser um
benefício ao empregado, mormente quando se leva em consideração as questões
atinentes a medicina ou mesmo a segurança do empregado ao perpetrar o exercício
de seu trabalho, bem como no que tange ao prisma da economia de gastos tanto
para o empregado como para o empregador, principalmente quando se leva em
consideração o momento de crise pelo qual passa o cenário econômico brasileiro,
no qual o desemprego tem sido uma constante (GARCIA, 2018).
Segundo Bastos (apud BARBOSA; SOUZA, 2017) no âmbito do mundo
contemporâneo, o teletrabalho exsurge como uma maneira de produzir que mais se
adequa aos ditames da realidade vigente, atendendo, por consequência, às
exigências impostas pelo movimento levado a efeito pela globalização,
proporcionando a imprescindível flexibilidade do tempo e de espaço, em uma
perspectiva distinta de ambiente e de métodos (tecnologia/distância) que são
utilizados no desempenho do trabalho, o que exerce uma forma atrativa em relação
aos empresários (empregadores) e trabalhadores, os quais tem perpetrado tal forma
de labor.
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Assim, a novel legislação se bifurca, apresentando aspectos positivos e
negativos, devendo sofrer a ingerência da Justiça do Trabalho como forma de
controlar quaisquer abusos detectados, dando o Estado Juiz a resposta a qualquer
dos atos contrários ao sistema protetivo do trabalhador. Certo é que o assunto não
é esgotado nesse trabalho, nem se tem tamanha pretensão, haja vista que a reforma
levada a cabo pela lei 13.467/2017 é bem mais profunda do que as linhas aqui
alinhavadas.
As mudanças trazidas pela lei acerca do teletrabalho não é assente para
todos, havendo controvérsias acerca do instituto no ordenamento, tanto que, como
ressaltado, diversos segmentos têm cogitado aspectos da lei como retrocesso, o que
é traduzido tanto em sede de doutrina, como a própria jurisprudência pátria.
Em suma, defende-se no presente trabalho, como resultado da pesquisa,
assentando-se na doutrina mais abalizada sobre o tema, que os institutos do
teletrabalho apresentam problemas, destacando-se a possibilidade de fraudes e,
ainda, a inversão de responsabilidades, pontos contra os quais se insurge, na
expectativa de que prevalecem os direitos dos trabalhadores, mormente no Estado
brasileiro, o qual, muito além de pautar-se pela legalidade, trata-se de Estado
constitucional.
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RESUMO

O presente estudo buscou analisar os procedimentos normativos das Internações
Psiquiátricas Voluntária (IPV) e Involuntária (IPI) no município de Mossoró-RN.
Inicialmente, mister se fez identificar o cenário atual da saúde mental brasileira a
partir da Reforma Psiquiátrica, ressaltando brevemente a Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS). Em seguida, averiguaram-se as modalidades de internações
psiquiátricas sob a ótica da legislação vigente na saúde mental brasileira,
analisando, posteriormente, os aspectos de legalidade das internações voluntárias e
involuntárias. Adotou-se a pesquisa do tipo qualitativa mediante o exame
documental e bibliográfico, bem como a utilização da técnica da entrevista
despadronizada para coletar os dados locais. Percebeu-se que as internações
psiquiátricas são de caráter emergencial e temporário, sendo indicadas somente
quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo
médico circunstanciado, requisitos observados em âmbito municipal. Entretanto, as
internações psiquiátricas voluntárias e involuntárias no município de Mossoró-RN
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não seguem as orientações do Ordenamento Jurídico vigente. Em relação às
voluntárias, verificou-se que os pacientes não assinam o termo declarando que
optaram por esse regime de tratamento. Quanto às internações involuntárias,
observou-se que não são realizadas as devidas comunicações de admissão e,
posteriormente, de alta do paciente aos membros do Ministério Público, conforme
estabelecido por lei. Diante do exposto, necessário se faz que os procedimentos das
internações psiquiátricas analisadas sejam regulamentados em conformidade com a
legislação aplicável para que haja uma maior fiscalização das unidades psiquiátricas
a fim de se evitarem violações aos direitos humanos e fundamentais das pessoas
com transtornos mentais.
Palavras-chave: Internação Psiquiátrica Voluntária e Involuntária. Procedimentos
Normativos. Direitos Humanos e Fundamentais.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the normative procedures of Voluntary and Involuntary
psychiatric hospitalization, at the city of Mossoró/RN. Initially, it was important to
identify the current scenario of mental health in Brazil after the outbreak of the
Psychiatric Reform, as well as it was briefly explained the existence of a
psychosocial care network, known as RAPS. The modalities of psychiatric
admission were investigated under the lens of the Constitutional Order, questioning
the legitimacy at the voluntary and involuntary psychiatric hospitalization. To
develop this analysis was adopted a qualitative research by examining documents
and the specialized literature, in addition it has gone through an unstructured
interview technique to collect local data. With these methods, discovered that most
of the psychiatric hospitalizations has temporary and emergency character, and they
have been used only when the resources of not-institutionalization are insufficient.
Even in these last cases remains the necessity of a critical medical report, which, by
the way, have been required from the local authorities. However, the Voluntary and
Involuntary psychiatric hospitalization at Mossoró City do not follow the legal
requirements for other many reasons. In relation to the voluntaries, was noticed that
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the patients have not signed the term, in which should have informed that they were
approving this sort of treatment. Regarding the involuntaries hospitalizations, was
verified that is not performed the admission communications neither the patient’s
discharge, to the prosecutors of Public Ministry, as is established by law. In light of
the foregoing, it is shown that the procedures of psychiatric hospitalization here
analyzed, must be regulated in conformity with the law, in order to get a better
oversight of the psychiatrics units, and to achieve the purpose of avoid violations
of human and fundamental rights against people that have all the kinds of mental
disorders.
Keywords: Voluntary and Involuntary Psychiatric Hospitalization. Normative
Procedures. Human and Fundamental Rights.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a área da saúde mental no Brasil passou por diversas
mudanças, principalmente em relação às estratégias de cuidado. O modelo de
tratamento asilar, no qual os doentes mentais eram excluídos da sociedade, foi
superado por um modelo assistencial, cujo tratamento mais humanizado está
voltado à reinserção social, proporcionando aos sujeitos diversos instrumentos e
políticas públicas que protejam seus direitos e garantias fundamentais.
A Lei 10.216 de 06 de abril de 2001 é um marco referencial na legislação
da saúde mental brasileira, a qual visa garantir os direitos das pessoas que sofrem
com transtornos mentais, sem discriminação, preconizando um cuidado especial e
redirecionando o modelo de tratamento em saúde mental.
A superação do modelo assistencial hospitalar por um modelo de base
comunitária, com a implementação de diversos instrumentos e serviços extra
hospitalares, enfatiza aspectos biopsicossociais dos indivíduos, evitando a prática
das internações psiquiátricas como acontecia antigamente.
Apesar da legislação propor uma redução na prática das internações, tal
medida ainda é bastante utilizada como meio de tratamento, uma vez que as crises
existem e persistem em diversos casos.

201

Entretanto, vale ressaltar que apenas quando os recursos extra hospitalares
se tornarem insuficientes é que deve ser indicada a internação psiquiátrica,
mediante laudo médico circunstanciado. Embora previstas no artigo 6º da Lei
10.216/2001, a Portaria Ministerial nº 2391/GM/2002 veio regulamentar o controle
das internações voluntárias e involuntárias, estabelecendo procedimentos
específicos.
O presente trabalho tem como objetivo analisar os procedimentos
normativos das Internações Psiquiátricas Voluntárias (IPV) e Internações
Psiquiátricas Involuntárias (IPI) no município de Mossoró-RN, esclarecendo os
métodos necessários para o efetivo controle e regulação com base na legislação
vigente.
Esta pesquisa foi dividida em três partes. Inicialmente, verificar-se-á o
cenário da saúde mental no Brasil a partir da Reforma Psiquiátrica, ressaltando
brevemente a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
Em seguida, as modalidades de internações psiquiátricas serão averiguadas
sob a ótica da legislação brasileira, e, posteriormente, os procedimentos normativos
das internações voluntárias e involuntárias no município de Mossoró-RN serão
analisados.
A necessidade de desenvolver um estudo sobre essa temática surge das
discussões atuais em relação aos procedimentos adotados no tratamento de pessoas
acometidas por transtornos mentais.
Destaque-se que apesar das mudanças na Política Nacional de Saúde Mental
no Brasil, ainda há diversos desafios a serem superados, dentre os quais, a
problemática das internações psiquiátricas.
Embora tenha diminuído o número de hospitais psiquiátricos no cenário
nacional devido à Reforma Psiquiátrica, ainda há diversos estabelecimentos ativos
no país que merecem ser fiscalizados rotineiramente com o intuito de confrontar os
procedimentos adotados, verificando se estão em sintonia com a legislação que
prevê a proteção e a garantia dos direitos das pessoas com transtornos mentais.
Diante do histórico de maus tratos e de violações aos direitos dos pacientes
internados em psiquiatria pelo mundo, surge a necessidade de analisar os
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procedimentos normativos das internações psiquiátricas voluntárias e involuntárias
no município de Mossoró-RN.

2 A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA e A REDE DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL (RAPS)

No final da década de 70, inserido no contexto de redemocratização, surgiu
no Rio de Janeiro o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), com
uma abordagem crítica em relação ao modelo de psiquiatria clássica, levantando
discussões sobre a possibilidade de inversão desse modelo com base no processo
de desinstitucionalização.
Aproximadamente uma década depois, o MTSM se amplia ao ponto de
ultrapassar as barreiras e as discussões técnico-científicas, tornando-se um
movimento social em busca de mudanças na área da saúde mental. Em 1987,
acontece o II Congresso Nacional do MTSM em Bauru-SP adotando como lema
uma frase forte e de uma enorme repercussão: “Por uma Sociedade Sem
Manicômios”.

Diversas entidades da sociedade civil compraram a ideia e

começaram a discutir o tema, o que deu início à I Conferência Nacional de Saúde
Mental (Rio de Janeiro, 1987).
Em 1989, dois acontecimentos impulsionaram o processo de mudanças do
modelo de cuidado em saúde mental. O primeiro foi a intervenção da Secretaria
Municipal de Saúde de Santos (SP) em um hospital psiquiátrico local devido aos
relatos de maus-tratos e mortes de pacientes, culminando em seu fechamento e a
criação de serviços substitutivos, como os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS)
e residências. Esta experiência teve uma grande repercussão nacional,
demonstrando a possibilidade de haver uma sociedade sem manicômios.
O segundo marco ocorreu quando no mesmo ano de 1989, o deputado
mineiro Paulo Delgado propôs o Projeto de Lei 3.657 com o intuito de regulamentar
os direitos das pessoas com transtornos mentais e extinguir progressivamente os
manicômios, substituindo-os por outros recursos assistenciais. Inicia-se, então, o
Movimento Nacional da Luta Antimanicomial.
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Após 12 (doze) anos de discussão, o projeto de lei resultou no principal
dispositivo legal da saúde mental brasileira, a Lei 10.216 publicada em 06 de abril
de 2001, que dispõe sobre o direito e a proteção das pessoas com transtornos
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
Este modelo é proveniente de um processo de mudanças das práticas de
cuidado oferecidas às pessoas com transtornos mentais. O objetivo maior é acabar
com o tratamento de segregação social imposto durante muitos anos, tendo em vista
que os hospitais psiquiátricos funcionavam como asilos de loucos, onde o
isolamento era a solução adequada para o tratamento da doença, assim como outros
métodos degradantes, como castigos físicos e até mesmo práticas de tortura.
A partir da Lei da Saúde Mental surgiram diversos dispositivos para
fortalecer o processo de Reforma Psiquiátrica, como decretos, portarias,
regulamentos, os quais tinham a finalidade de superar o modelo manicomial,
evoluindo para um modelo de assistência comunitária com diversos instrumentos e
políticas públicas voltadas a um tratamento mais humanizado, visando proteger os
direitos fundamentais daqueles que vivem em sofrimento psíquico.
Em 2011, a Portaria Ministerial 3088 instituiu a Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Ao estabelecer os componentes da RAPS em seu artigo 6º, a referida
Portaria deixou de fora o hospital psiquiátrico, tendo em vista que as internações
deveriam ocorrer em leitos nas enfermarias especializadas em Hospital Geral.
Entretanto, o §2º do artigo 11 da Portaria 3088/2011 prevê, in verbis, que:
O hospital psiquiátrico pode ser acionado para o cuidado das
pessoas com transtorno mental nas regiões de saúde enquanto o
processo de implantação e expansão da Rede de Atenção
Psicossocial ainda não se apresenta suficiente, devendo estas
regiões de saúde priorizar a expansão e qualificação dos pontos
de atenção da Rede de Atenção Psicossocial para dar
continuidade ao processo de substituição dos leitos em hospitais
psiquiátricos.
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Devido às dificuldades na implantação e/ou na articulação da Rede de
Atenção Psicossocial, muitos hospitais psiquiátricos permaneceram em pleno
funcionamento ao longo dos anos, razão pela qual o Ministério da Saúde por meio
da Resolução nº 32 de 14 de dezembro de 2017 passou a considerar o Hospital
Psiquiátrico Especializado como componente da RAPS.
Acontece que, apesar dos avanços e das tentativas de humanizar os serviços
hospitalares, ainda há muitos relatos de maus tratos e até mesmo mortes em
hospitais psiquiátricos.
Em matéria veiculada pelo jornal Estadão, o Ministério dos Direitos
Humanos afirmou que em 2016 o aumento de denúncias de maus tratos em clínicas
psiquiátricas pelo país foi de 48,9%, em relação ao ano de 2015
(https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,denuncias-de-maus-tratos-emclinicas-psiquiatricas-sobem-49-no-pais,70001901646).
Esses relatos demonstram o quanto as pessoas com transtornos mentais são
vulneráveis a violações de direitos humanos. Para prevenir isso, faz-se necessário a
efetivação da legislação em saúde mental, bem como a adoção de estratégias de
políticas públicas que visem garantir a proteção desses direitos.
Embora tenham acontecido muitos avanços, o modelo assistencial proposto
pela Política Nacional de Saúde Mental ainda está longe de ser o ideal.
A ausência de mecanismos extra hospitalares e de assistência psicossocial
que tornam a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) desestruturada faz com que
existam ainda em nosso sistema de saúde diversos hospitais psiquiátricos que não
oferecem um tratamento humanizado aos pacientes internados, contrariando o que
expressamente sacramenta o Ordenamento Jurídico Pátrio.

3 AS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Atualmente a legislação em saúde mental que trata especificamente sobre as
internações psiquiátricas se resume apenas à Lei 10.216/2001 e à Portaria
Ministerial nº 2391/GM/2002 que regulamentam o controle das internações
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psiquiátricas voluntárias e involuntárias e os procedimentos de comunicação ao
Ministério Público pelos estabelecimentos de saúde, nos termos da lei supracitada.
O maior objetivo da Lei da Saúde Mental (10.216/2001) é garantir e proteger
os direitos das pessoas acometidas por algum transtorno metal, uma vez que essas
eram estigmatizadas, isoladas, segregadas, excluídas do convívio social, tratadas
muitas vezes de forma desumana, sem a devida observação da previsão
constitucional “todos são iguais perante a lei” (art. 5º da Constituição Federal
brasileira).
Os dois primeiros artigos da lei tratam dos direitos que devem ser garantidos
às pessoas acometidas por transtorno mental, em especial, nos atendimentos em
saúde mental. O terceiro artigo, deixa claro que a responsabilidade de desenvolver
a política pública de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde
aos que sofrem por transtornos mentais é do Estado, com a devida participação da
sociedade e da família. Entretanto, não é o que tem acontecido nos últimos tempos.
A internação psiquiátrica, objeto deste estudo, recebeu maior atenção do
legislador. Dos treze artigos da Lei 10.216/2001, sete foram destinados a essa
delicada modalidade de tratamento em saúde mental.
O caput do artigo 4º da lei supracitada prevê que a internação será o último
recurso a ser utilizado no tratamento, tendo em vista que a mesma somente será
indicada quando os recursos extra hospitalares se tornarem insuficientes. Os
parágrafos 1º e 2º do mesmo dispositivo garantem que a finalidade da medida
extrema é de reinserção social, assegurando a assistência integral ao doente durante
a internação, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos,
ocupacionais, de lazer, e outros, respectivamente. Urge destacar o art. 3º, in verbis:
§ 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos
mentais em instituições com características asilares, ou seja,
aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não
assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo
único do art. 2o. (LEI 10.216, 2001).

Observa-se que o legislador economizou bastante no texto e não detalhou as
características necessárias das instituições aptas a oferecerem o serviço de
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internação psiquiátrica. Contudo, a interpretação deve ser ampliada em
conformidade aos direitos previstos constitucionalmente.
O estabelecimento psiquiátrico deve ter, no mínimo, condições estruturais
que ofereçam um tratamento digno à pessoa humana, como por exemplo: que seja
um ambiente limpo e adequado às condutas higiênicas, que ofereça uma
alimentação saudável, que sejam proporcionados serviços de assistência integral e
atividades que estimulem as capacidades psicomotoras e socioafetivas dos internos,
garantindo tanto os direitos inerentes ao ser humano como os específicos àqueles
que estão em sofrimento psíquico (art. 2º, Lei 10.216/2001).
O artigo 5º nos leva a entender que a internação psiquiátrica não deverá se
prolongar no tempo, uma vez que prevê alta planejada e reabilitação assistida, se
necessária, aos pacientes que estão hospitalizados por longo período de tempo, seja
decorrente de seu quadro clínico ou por ausência de suporte social. Foi a partir deste
mandamento que foram desenvolvidas ações, serviços e programas, como os
Serviços de Residências Terapêuticas e o Programa de Volta para Casa, que visam
à reinserção social dos internos.
De acordo com a Lei 10.216/2001, também chamada de Lei Paulo Delgado
ou Lei da Reforma Psiquiátrica, são consideradas três tipos de internação
psiquiátrica, a qual somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos: I - internação voluntária: aquela que se dá com o
consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória:
aquela determinada pela Justiça (art. 6º).
Em consonância com a lei supramencionada, o Ministério da Saúde, por
meio da Portaria nº 2391/GM/2002, regulamentou o controle das internações
psiquiátricas voluntárias (IPV) e involuntárias (IPI), bem como destacou os
procedimentos de sua comunicação ao Ministério Público pelos estabelecimentos
de saúde, integrantes ou não do SUS.
Convém ressaltar que a referida portaria ministerial estabelece mais uma
modalidade de internação psiquiátrica: A Internação Psiquiátrica Voluntária que se
torna Involuntária (IPVI). Esta acontece quando paciente internado voluntariamente
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exprime sua discordância com a manutenção da internação, desejando sua alta sem
o consentimento do médico responsável.
Destaque-se que na Internação Psiquiátrica Voluntária (IPV), aquele que
solicita sua internação voluntariamente ou que a consente, deve assinar, no
momento da admissão, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido declarando
que optou por esse regime de tratamento, que ficará guardado no estabelecimento.
O término dessa internação poderá acontecer por solicitação escrita do paciente
juntamente com a anuência do médico ou pela própria determinação médica (art. 7º
da Lei 10.216/2001 cumulado art. 9º da Portaria 2391/GM/2002).
Nestes casos, deve-se observar, com extrema cautela, os motivos que levam
algumas pessoas a aderirem a esse regime de tratamento. Diversos fatores internos
e externos estão por trás de solicitações das internações psiquiátricas voluntárias.
Sejam pressões familiares, sociais, seja pelo comprometimento de sua saúde, com
medo de cometerem atos contra sua própria vida ou contra a vida de outrem.
Por isso, a lei estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, onde o
profissional de medicina deve ser registrado no Conselho Regional de Medicina do
Estado que se localize o estabelecimento (artigos 6º e 8º, Lei 10.216/2001).
A ideia de aderir ao tratamento voluntariamente traz consigo o direito à
saída voluntária da internação psiquiátrica. Assim, como fora mencionado
anteriormente, o paciente pode solicitar ao médico, a qualquer momento, sua saída
do estabelecimento de saúde mental.
Ocorre que, se não houver consentimento do médico assistente e se forem
atendidos os critérios para uma admissão involuntária, a Internação Psiquiátrica
Voluntária pode se tornar Involuntária (IPVI). Nesta modalidade de internação, há
uma discrepância entre a vontade do paciente em querer sair do regime de
tratamento e a conduta do médico assistente em mantê-lo internado.
Embora haja a vontade própria do paciente, vale salientar que o médico
psiquiatra é o profissional responsável pela admissão do paciente na internação,
bem como pela sua alta, ambas devidamente fundamentadas no laudo médico
circunstanciado.
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Quanto à Internação Psiquiátrica Involuntária (IPI), aquela que acontece
sem o consentimento do paciente – seja porque ele é contra o regime de tratamento
ou por não ter condições de discernimento – a legislação estabeleceu procedimentos
de comunicação ao Ministério Público, tendo em vista que é nesta modalidade que
existem os maiores excessos e problemas encontrados (PINHEIRO, 2011).
Um dos temas mais controversos sobre a IPI é a questão da privação à
liberdade do paciente, tendo em vista que não há previsão constitucional sobre tal
modalidade de internação. Barreto (1999) apud Pinheiro (2011) critica e ao mesmo
tempo esclarece:
Com efeito, a Carta Magna de 1988, que tem como regra geral o
respeito ao direito à liberdade, define hipóteses excepcionais de
privação de liberdade, abrangendo prisões penais, processuais,
civis e disciplinares, sem, no entanto, fazer nenhuma referência
à internação psiquiátrica involuntária, até mesmo porque esta
modalidade de restrição da liberdade não se realiza por motivos
penais ou processuais penais, inadimplemento de obrigação
alimentar ou infidelidade depositária ou, muito menos, por
razões administrativas ou disciplinares, não podendo ser
tecnicamente enquadrada como modalidade de "prisão".
(PINHEIRO 2011, p. 4)

Para os pesquisadores Barros e Serafim (2009), a internação involuntária do
paciente é justificada pela falta de capacidade e autonomia de decidir sobre a forma
de tratamento que deve ser submetido, e quando isso ocorre, alguém deve tomar
essa decisão por ele.
Apesar da legislação em saúde mental não definir quem é esse “alguém”,
esse “terceiro” que poderá solicitar a IPI, aplica-se analogicamente o artigo 1.775
do Código Civil pátrio (2002):
Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado
judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando
interdito.
§ 1o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o
pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar
mais apto.
§ 2o Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais
remotos.
§ 3o Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao
juiz a escolha do curador. (SARAIVA, 2013, p. 274).
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No entanto, existem casos em que a pessoa com transtorno metal não possui
parentes ou responsáveis para solicitar a internação involuntária. Nestas situações,
quando o quadro clínico estiver grave ao ponto de o paciente pôr em risco sua
própria vida ou de outrem, Barros e Serafim (2009) entende que o médico decidirá
sobre a internação, nos termos do artigo 46 do Código de Ética Médico que diz:
É vedado ao médico: efetuar qualquer procedimento médico sem
o esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu
responsável legal, salvo em iminente perigo de vida.

O Conselho Federal de Medicina por meio da RESOLUÇÃO CFM nº
2.056/2013 vai além e estabelece situações específicas em que deverá acontecer a
internação involuntária:

Art. 41. O paciente com doença mental somente poderá ser
internado involuntariamente se, em função de sua doença,
apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas
situações definidas como emergência médica:
I – Incapacidade grave de autocuidados.
II – Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde.
III – Risco de autoagressão ou de heteroagressão.
IV – Risco de prejuízo moral ou patrimonial.
V – Risco de agressão à ordem pública.
§ 1º. O risco à vida ou à saúde inclui as síndromes de intoxicação
e de abstinência de substância psicoativa e os quadros de grave
dependência química.

Desse modo, percebe-se que a internação psiquiátrica é medida protetiva e
não uma sanção imposta ao paciente. Neste sentido, faz-se necessário esclarecer
que até mesmo a internação compulsória, prevista no artigo 9º da Lei 10.216/2001,
a qual acontece por determinação judicial, tem o objetivo de proteger a integridade
física e a vida daquele que se encontra em crise psicótica, quando esta se torna um
risco para si e/ou para a sociedade.
Vale ressalvar que no Brasil não há previsão legal para que o processo de
internação psiquiátrica seja regulado pelo Poder Judiciário, entretanto, é direito
constitucional de qualquer pessoa a possibilidade de, a qualquer momento,
questionar judicialmente a referida internação (PINHEIRO, 2011).
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Diante do exposto na legislação em saúde mental surge a necessidade de
verificar a observância do devido processo legal na internação psiquiátrica, com o
intuito de observar se os direitos das pessoas acometidas por transtornos mentais
estão sendo garantidos efetivamente, assim como, se os procedimentos estão sendo
regularmente cumpridos.

4 PROCEDIMENTOS NORMATIVOS DAS INTERNAÇÕES
PSIQUIÁTRICAS VOLUNTÁRIA (IPV) e INVOLUNTÁRIA (IPI) NO
BRASIL

Como mencionado anteriormente, os procedimentos estabelecidos pela Lei
10.216/2001

e

ratificados

detalhadamente

pela

Portaria

2391/GM/2002

regulamentam as internações psiquiátricas voluntárias e involuntárias no Brasil.
Devido aos excessos e históricos de maus tratos durante a internação de
pessoas com transtornos mentais, o legislador determinou alguns procedimentos a
serem realizados antes, durante e após a esse regime de tratamento, os quais
garantem o devido processo legal da medida.
O primeiro aspecto a ser observado deverá ser em relação a aplicabilidade
da medida extrema. Nos termos do artigo 4º da Lei 10.216/2201, a internação
psiquiátrica só deve ser realizada quando tiverem se esgotados todos os recursos
extra hospitalares, mediante laudo médico circunstanciado, expedido por um
profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado
que se encontra o estabelecimento (art. 6º, caput c/c art. 8º, caput).
Entende-se por laudo médico circunstanciado aquele que detalha e expõe
todas as circunstâncias minuciosamente em torno do processo de internação do
paciente, inclusive os motivos que indicam a extrema medida. Eis o requisito
obrigatório para as internações psiquiátricas.
Em relação à Internação Psiquiátrica Voluntária (IPV), deve-se observar se
o paciente que solicita sua própria internação ou é convencido pela necessidade
desse regime de tratamento assina, no momento da admissão, o Termo de
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra anexado à Portaria
2391/GM/2002.
Caso o estabelecimento não disponibilize esse termo (TCLE) ou qualquer
outro documento em que o paciente possa assinar concordando com a forma de
tratamento, a internação não poderá ser caracterizada como voluntária.
Nas situações, onde apenas o familiar ou terceiro assina autorizando a
admissão do paciente no estabelecimento psiquiátrico, a internação passará a ser
caracterizada como involuntária, nos termos da legislação.
Quando ocorre a Internação Psiquiátrica Involuntária (IPI), pelos diversos
motivos expostos anteriormente, a lei estabelece que, no prazo de 72 horas, o
responsável técnico pela unidade de saúde deverá comunicar ao Ministério Público
a internação do paciente, bem como a sua alta (art. 8º, § 1º).
Essa comunicação compulsória aos membros do Parquet se faz necessária
para que haja uma fiscalização dos estabelecimentos e das formas de tratamentos
psiquiátricos na modalidade de IPI, com a finalidade de impedir a violação aos
direitos humanos dos internos.
A legislação infralegal em saúde mental ainda prevê a criação de Comissão
Revisora das Internações Psiquiátricas Involuntárias, com a mútua colaboração do
Ministério Público Estadual, representantes de associações de direitos humanos ou
de usuários de serviços de saúde mental e familiares, a fim de fiscalizar os
procedimentos e os estabelecimentos de atenção à saúde mental para que os direitos
dos pacientes possam ser protegidos, como preceitua o art. 10º da Portaria nº
2391/GM/2002.
Estudiosos alertam sobre a importância do procedimento adotado nessas
modalidades de internações psiquiátricas:
Temos, portanto, que o paciente psiquiátrico tem o direito
constitucional de um devido processo legal de internação
involuntária (sem o consentimento), ou compulsória (quando
ordenado por juiz), que deverá obedecer a prévios padrões
normativos, uma vez que se trata de evidente restrição ao direito
fundamental à liberdade e não apenas de "ato médico".
(FONTANA-ROSA; OLIVEIRA, 2008, p. 03).
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De fato, há algumas limitações na legislação de saúde mental do Brasil,
porém, há de se reconhecer que houveram diversos avanços no que se refere à sua
assistência. Em virtude disso, novas políticas de saúde foram implementadas,
entretanto, ainda há muito a ser feito, tendo em vista a omissão legislativa no tocante
à previsão de aspectos relevantes que abrangem os direitos das pessoas com
transtornos mentais, a exemplo da efetividade no que restou positivado pela
legislação, bem como, o suprimento das lacunas existentes.

5 METODOLOGIA

A pesquisa adotada no presente estudo foi do tipo qualitativa, uma vez que
foram analisados os procedimentos normativos das internações psiquiátricas
voluntárias e involuntárias no município de Mossoró-RN, a fim de contribuir para
uma melhor efetivação dos direitos dos pacientes envolvidos no contexto.
Conceituam-se as pesquisas qualitativas como as que:
[...] podem descrever a complexidade de determinado problema,
analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar
processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no
processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em
maior nível de profundidade, o entendimento das
particularidades
do
comportamento
dos
indivíduos
(RICHARDSON, 1999, p. 80).

Utilizou-se a pesquisa documental e bibliográfica tomando como base os
diversos conceitos doutrinários e opiniões existentes acerca do assunto ora
analisado, além da imprescindível contribuição da legislação vigente em saúde
mental.
Ademais, para coletar os dados sobre as internações psiquiátricas no âmbito
municipal, a técnica utilizada foi a entrevista despadronizada ou não estruturada, na
qual o entrevistado tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer
direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar amplamente as
questões. As perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma
conversação informal (MARCONI; LAKATOS, 2007).
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Em meados do mês de agosto de 2018, o diretor técnico do Hospital
Municipal São Camilo de Lélis, localizado em Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte, respondeu diversas perguntas sobre os procedimentos adotados nas
internações psiquiátricas voluntárias e involuntárias, com o objetivo de verificar se
a instituição cumpre os parâmetros estabelecidos pela legislação em saúde mental.
A entrevista foi registrada por uso de um gravador e seu conteúdo foi transcrito logo
em seguida.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Convém mencionar que a pesquisa de campo foi realizada nas dependências
do Hospital Municipal São Camilo de Lélis (HMSCL), Mossoró-RN. De acordo
com o entrevistado, o estabelecimento psiquiátrico era da rede privada, passando
pelo processo de municipalização em abril de 2006. No entanto, o Hospital São
Camilo é referência na região oeste potiguar acolhendo usuários de 66 (sessenta e
seis) municípios circunvizinhos.
Cumpre ressaltar que o HMSCL não oferece serviços de urgência e
emergência, sendo estes de competência do hospital geral estadual e da unidade de
pronto atendimento da rede municipal. Destaca-se que diante da Reforma
Psiquiátrica, o São Camilo teve uma redução de 90 (noventa) leitos nos últimos
anos. Atualmente, mantém 70 (setenta) leitos disponíveis à população que sofre por
transtornos mentais.
Observou-se

que,

em

Mossoró-RN,

as

internações

psiquiátricas

(voluntárias, involuntárias e compulsórias) somente acontecem quando todos os
recursos extra hospitalares se tornam insuficientes, sendo realizadas mediante laudo
médico circunstanciado, obedecendo o que preceitua os artigos 4º e 6º da Lei
10.216/2001.
Em relação às internações psiquiátricas voluntárias (IPV), verificou-se que
o Hospital São Camilo de Lélis não dispõe do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) ou de qualquer outro termo em que o paciente assina, no
momento da admissão, concordando com esse regime de tratamento.
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Desse modo, a ausência da assinatura do paciente descaracteriza o elemento
volitivo, requisito fundamental da internação voluntária, tornando, assim, a
internação automaticamente involuntária.
Com isso, pode-se dizer que no município de Mossoró-RN não acontece
internação psiquiátrica voluntária, nos termos dos artigos 6º, I e 7º da Lei da Saúde
Mental cumulados com o artigo 9º da Portaria 2391/GM/2002.
Quanto às internações psiquiátricas involuntárias, as quais acontecem sem
o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, os responsáveis pelo Hospital
São Camilo inobservam a legislação por não enviarem ao Ministério Público
Estadual, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, as notificações das internações
ocorridas no estabelecimento, bem como suas respectivas altas, como prevê
claramente o artigo 8º, § 1º da Lei da Reforma Psiquiátrica cumulado com artigo 5º
da Portaria 2391/GM/2002.
De acordo com o entrevistado, essas comunicações foram realizadas por um
curto período de tempo, logo após o início da vigência da Lei 10.216/2001. Afirma
ainda que: “a questão da comunicação, não é só necessária, ela é importante
porque está na lei, ela tem que ser cumprida porque está na lei!”.
Notou-se durante a entrevista que o responsável técnico

pelo

estabelecimento psiquiátrico, assim como outros servidores, desconhecia os termos
da Portaria Ministerial 2391/GM/2002 que regulamenta e controla as internações
psiquiátricas voluntárias e involuntárias, bem como, as comunicações ao Ministério
Público.
Na ocasião da pesquisa, o entrevistador informou que a referida portaria
dispõe, em seus anexos, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
para os casos de internação psiquiátrica voluntária; e os termos para as
comunicações de internação, e de sua respectiva alta, ao Ministério Público nos
casos da modalidade involuntária.
O fato é que a não observância dos procedimentos normativos das
internações psiquiátricas acontecem devido à falta de informação dos gestores,
assim como a ausência de alguma sanção legal imposta aos estabelecimentos de
saúde que descumprem a lei.
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No ano de 2012, em pesquisa realizada no município de Campina GrandePB, verificou-se que as instituições de saúde públicas e particulares daquela
localidade não realizavam as comunicações das notificações das internações
involuntárias ao Ministério Público estadual (SUKEYOSI, 2012).
Renata Corrêa Brito (2004), sob a orientação do Dr. Paulo Amarante, em
sua dissertação de mestrado intitulada “A Internação Psiquiátrica Involuntária e a
Lei 10.216/01. Reflexões acerca da garantia de proteção aos direitos da pessoa com
transtorno mental”, anota:
A participação do Ministério Público está sendo constituída de
forma diferente em cada estado da federação. Embora exista o
Ministério Público da União, cada Ministério Público Estadual
possui autonomia para desenvolver seu trabalho. Com relação ao
recebimento da comunicação das internações involuntárias, cada
MPE procura se organizar de acordo com a estrutura e os
conhecimentos que tem e com a demanda solicitada. Por isso não
há uma padronização na atuação deste órgão nos estados
brasileiros. (...) Os depoimentos demonstraram que a maioria dos
profissionais do hospital não vê a possibilidade de uma atuação
efetiva do Ministério Público devido a diversos fatores, como,
por exemplo, o elevado número de internações realizadas no
município, a falta de clareza quanto ao objetivo da atuação desse
órgão (“eu não sei o que eles fazem com essa papelada toda”), a
falta de estrutura para realizar o controle e a fiscalização das
internações – sinalizada, principalmente, pelos integrantes dos
Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e Pernambuco. (OMS,
2005, p.160-161).

Dessa maneira, necessário se faz mobilizar todos aqueles que fazem parte
do processo de Reforma Psiquiátrica, uma vez que as discussões sobre as
implicações no tratamento de pessoas com transtornos mentais transcendem os
bancos das universidades. Para Pedro Delgado:
O debate da Saúde Mental não é mais, como não deve ser, uma
discussão de especialistas. Os especialistas, sejam do Direito,
sejam da Psiquiatria, da Saúde Mental, da Psicologia, da
Psicanálise são atores importantes e parte integrante de um
debate que é da cidadania, da sociedade (DELGADO, 2011, p.
120).

Convém salientar que, diante da pesquisa realizada em Mossoró-RN, o
diretor técnico do hospital psiquiátrico municipal, durante a entrevista, atentou-se
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para necessidade do cumprimento da legislação e se comprometeu a retificar a
admissão do usuário na internação psiquiátrica voluntária, assim como se
comprometeu a entrar em contato com o Ministério Público para tentar
regulamentar as comunicações das internações involuntárias.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste estudo buscou analisar os aspectos legais e
procedimentais das internações psiquiátricas voluntárias e involuntárias no
município de Mossoró-RN. Um tema polêmico, ainda pouco estudado, que merece
uma análise do cenário atual da saúde mental brasileira e uma investigação sobre
os procedimentos adotados nessas modalidades de internação psiquiátrica.
Pela observação da realidade da saúde mental no Brasil, tomando como base
a Reforma Psiquiátrica, percebe-se que a Lei 10.216/2001 foi o marco inicial para
os avanços em relação à assistência e ao tratamento de pessoas com distúrbios
mentais, como a implementação do modelo assistencial. Entretanto, a Rede de
Atenção Psicossocial ainda não está articulada adequadamente para promover o
suporte extra hospitalar tão desejado, a fim de se evitarem as internações
psiquiátricas.
Ressalta-se que, apesar da internação em hospital psiquiátrico ser uma
realidade nacional, a mesma só deve acontecer quando todos os recursos extra
hospitalares se tornarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado,
como acontece no município analisado.
Em relação aos procedimentos normativos das internações psiquiátricas
voluntárias e involuntárias estabelecidos pela legislação em saúde mental, objeto
deste estudo, constatou-se a necessidade da assinatura do usuário concordando com
internação voluntária, no momento de sua admissão; bem como a importância das
comunicações das internações involuntárias ao Ministério Público para que essas
sejam fiscalizadas a fim de proteger e garantir os direitos da pessoa com transtorno
mental.
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Apesar dos procedimentos supracitados não serem obedecidos no âmbito do
município de Mossoró-RN, o responsável técnico do hospital psiquiátrico se
mostrou aberto às mudanças propostas, comprometendo-se em pô-las em prática
para que as internações psiquiátricas voluntárias e involuntárias estejam em
consonância com a legislação vigente na saúde mental brasileira.
Por fim, não restam dúvidas quanto à contribuição do presente trabalho para
a saúde mental mossoroense, uma vez que foi levantada a discussão sobre a
necessidade de se regulamentarem as internações psiquiátricas analisadas. Contudo,
é imperioso continuar com os estudos e as cobranças aqui iniciadas para que sejam
efetivados os direitos das pessoas com transtorno mental, evitando, desta forma,
maiores violações legais e constitucionais.
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RESUMO

A Constituição Federal, adotando como um de seus fundamentos a dignidade da
pessoa humana e fixando como objetivo da República Federativa do Brasil a
erradicação da pobreza, instituiu um plano assistencial destinado aos necessitados.
A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93) regulamentou o BPC –
Benefício de Prestação Continuada em seu art. 20, assegurando a percepção de um
salário mínimo aos idosos e/ou deficientes que comprovem viver em estado de
miserabilidade. De forma objetiva, a legislação fixou como parâmetro para análise
da miserabilidade, o requisito da renda mensal familiar per capita no importe de ¼
do salário mínimo, o que vem sendo objeto de vastos questionamentos no mundo
jurídico, uma vez que, de acordo com estudos levantados sobre o tema, o critério
objetivo instituído pela Lei. 8.742/93 não é suficiente, de forma exclusiva, para
aferir a miserabilidade (diga-se: vulnerabilidade econômica) do grupo familiar,
sendo imprescindível uma análise mais detalhada das condições sociais do
pleiteante, pois, só assim a intenção do legislador constituinte em proteger os menos
favorecidos será concretizada.
Palavras-chave: Direitos sociais. Benefício assistencial. Dignidade da pessoa
humana.
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The Federal Constitution, adopting as one of its foundations the dignity of the
human person and establishing as an objective of the Federative Republic of Brazil
the eradication of poverty, instituted an assistance plan for the needy. The Organic
Law of Social Assistance (Law 8.742/93) regulated the BPC - Continuous Benefit
Benefit in its art. 20, ensuring the perception of a minimum wage for the elderly
and / or disabled who prove to live in a state of miserability. In an objective way,
the legislation established as a parameter for the analysis of miserability, the
requirement of monthly per capita family income in the amount of ¼ of the
minimum wage, which has been the subject of wide questions in the legal world,
since, according to studies The objective criterion established by Law 8.742/93 is
not exclusively sufficient to assess the miserability (say: economic vulnerability) of
the family group, and it is essential to have a more detailed analysis of the social
conditions of the petitioner , since only in this way the intention of the constituent
legislator to protect the disadvantaged will be fulfilled.
Key-words: Social rights. Benefit assistance. Dignity of human person.

1 INTRODUÇÃO

Instituído um Estado Democrático de Direito, o legislador constituinte
assegurou no texto constitucional, uma gama de direitos fundamentais aos cidadãos,
estando, entre eles, os direitos sociais.
Na busca da concretização/efetivação do bem-estar social, a Constituição
Federal enumerou, explicitamente, em seu texto, o direito à vida, à saúde, à
moradia, ao trabalho, ao lazer, à educação, a um ambiente ecologicamente
equilibrado, direito à honra, à liberdade de pensamento e expressão, garantia de
assistência material aos mais necessitados, dentre outros.
Com isto, tem-se que os objetivos da República Federativa do Brasil não
é a mera existência do texto legal, mas, sobretudo, a efetivação dos direitos sociais
que foram conquistados gradativamente durante décadas.
Nessa perspectiva de assegurar uma vida digna, regrada em garantias e
direitos fundamentais, é obrigação/dever do Estado proporcionar ao cidadão, o
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mínimo existencial; protegendo-o dos riscos sociais, retirando-o da marginalização
e tentando eliminar, ao máximo, a extrema desigualdade entoada no país.
Diante de tais interesses, instituíram-se diversas políticas públicas a fim de
concretizar os direitos legalmente assegurados no texto constitucional.
Dentre as políticas públicas lançadas, a que se reveste de caráter
protecionista, de natureza assistencial e não contributiva, com fito de proteger os
menos favorecidos, é a assistência social.
Por meio da publicação da lei nº 8.742/93, conhecida como LOAS - Lei
Orgânica da Assistência Social, cujo objetivo é a garantia do atendimento às
necessidades básicas, restou-se regulamentado o direito ao benefício assistencial
previsto no art. 203, V, da Constituição Federal.
O BPC - Benefício de Prestação Continuada - assim, erroneamente
denominado pela doutrina (uma vez que todos os benefícios previdenciários pagos
mensalmente podem ser denominados dessa forma), é o benefício assistencial que
assegura o recebimento de um salário mínimo, destinado ao idoso ou deficiente que
comprove não possuir meios suficientes para prover seu próprio sustento e nem
possa tê-lo provido por sua família.
Este artigo científico buscará analisar, de forma meticulosa, cada requisito
necessário para concessão do benefício assistencial, analisando, preferencialmente,
a natureza constitucional da norma.
Para tanto, o artigo foi desenvolvido em três capítulos, tratando o primeiro
sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à
assistência social aos desamparados.
O segundo capítulo versa sobre a natureza jurídica do benefício de
prestação continuada e os requisitos legais para sua concessão, trazendo o conceito
de grupo familiar na perspectiva da Lei Orgânica da Assistência Social, bem como
o conceito de idoso e deficiente, além de discutir sobre o requisito econômico da
renda mensal familiar per capita de ¼ do salário mínimo.
Por fim, o capítulo terceiro do presente artigo discute sobre a
constitucionalidade e efetividade da aplicação do requisito da renda per capita de
forma objetiva, levantando a discussão travada no âmbito jurisprudencial sobre a
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possibilidade ou não de mitigação/flexibilização ao requisito da renda familiar,
tendo como fundamento da discussão, o interesse de concretizar os objetivos
traçados e direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal, em especial,
a garantia de uma vida digna.

2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DIREITO À
ASSISTÊNCIA SOCIAL

A República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático de
Direito, enumerou dentre seus fundamentos, o princípio da dignidade da pessoa
humana.
O legislador constituinte, preocupando-se com a forma de assegurar o
exercício dos direitos fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos, firmou
diretrizes para satisfação de tais garantias constitucionais.
Sabe-se, de igual modo, da necessidade de aplicação de métodos para
interpretação das normas Constitucionais e Infraconstitucionais, sendo o princípio
da dignidade da pessoa humana, um vetor supralegal, de relevante importância nas
regras interpretativas de todo o ordenamento jurídico.
Corroborando com este entendimento, note-se o comentário realizado por
Cibele Kumagai e Taís Nader Marta (2010), em artigo científico sobre Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana: Sendo assim, não há como se falar em
desconsideração da dignidade da pessoa humana em nenhuma forma de
interpretação, aplicação e/ou criação de normas jurídicas, pois, se trata de um
supraprincípio constitucional.
Ocorre, todavia, que devido a relevância e amplitude do princípio sob
comento, a doutrina constitucionalista não é uníssona quanto seu conceito, tratandose de denominações amplas, exaustivas e sem o condão de delimitar sua
conceituação.
Sobre o tema, Flávia Bahia (2016, p.117) aduz que:
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A definição do princípio da dignidade da pessoa humana é um
dos mais fáceis de ser compreendido, mas, sem dúvidas, um dos
mais difíceis de conceituar. Talvez por ser o mais carregado de
sentimentos. Como unidade mais fundamental de valor do
sistema jurídico, esse princípio universal funciona como
paradigma, fundamento, limite e desiderato de um ordenamento
jurídico, de um Estado e de uma sociedade aos quais confere
legitimidade.

Sobretudo, em que pese à vasta dificuldade em conceitua-lo de forma
ampla, o princípio da dignidade da pessoa humana, parafraseando Luís Roberto
Barroso, pode ser considerado como um conjunto de valores civilizatórios já
incorporados no patrimônio do homem, onde busca proteger o mínimo existencial
(renda mínima, educação fundamental e saúde básica), além de salvaguardar os
direitos fundamentais, dentre eles, os da igualdade, liberdade e acesso
indiscriminado à justiça (2016, p. 260).
Sob a ótica de Uadi Lammêgo Bulos, quando a Constituição Federal traça
entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, consagra-a como um
imperativo de justiça social, firmando um valor constitucional supremo ao tema
(2017, p. 513).
Ainda de acordo com Bulos, a dignidade humana reflete um conjunto de
valores civilizatórios conquistados com o passar do tempo, após uma grande vitória
contra a intolerância, exclusão social e opressão; conseguindo-se, com o avanço
social, a proteção aos direitos fundamentais como a vida, liberdade, educação, lazer,
moradia e tantos outros necessários para uma vida digna (2017, p. 513).
Assim, pode-se dizer que a dignidade da pessoa humana é um conjunto de
ações que objetivam a proteção à integridade do cidadão, seja no aspecto moral ou
material, resguardando-o das mazelas e dos riscos sociais; sendo dever do Estado
cumprir às diretrizes firmadas no texto constitucional, dispondo do mínimo
existencial aos necessitados, bem como garantindo-os o bem-estar, utilizando de
politicas públicas eficazes para coibir a desigualdade social e erradicar a pobreza.
Deste modo, traçadas as diretrizes sobre o princípio da dignidade da pessoa
humana, mostra-se relevante trazer à baila um dos objetivos enumerados na
Constituição Federal de 1988, especificamente, no art. 3º, inciso III, que traz como
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objetivo fundamental, a erradicação da pobreza, a marginalização e redução das
desigualdades sociais e regionais.
Nota-se, assim, que o legislador constituinte além de fixar como princípio
fundamental da República Federativa a dignidade da pessoa humana, ainda orientou
o texto normativo fixando objetivos para amenizar as desigualdades sociais e
erradicar a pobreza, realidades tão presentes no Brasil.
Dentre os inúmeros direitos assegurados na Carta Magna promulgada em
1988 e, ultrapassando a discussão doutrinária se os direitos sociais, previstos
especialmente nos arts. 6º ao 11 da CF, são considerados direitos fundamentais
(MENDES, 2017, p. 682), tem-se que dentre eles, encontra-se o direito à assistência
aos desamparados.
Nathália Masson, versando sobre a importância da assistência social, assim
descreveu:

[...] Está intimamente vinculada ao reconhecimento de que o
Estado deve assegurar, ao menos, condições básicas de existência
aos seus cidadãos, cumprindo um de seus objetivos fundamentais
– o de erradicar a pobreza e a marginalização (art. 3º, III, CF/88)
- e efetivando um dos fundamentos centrais do texto
constitucional: a dignidade da pessoa humana.

Deste modo, tem-se que o direito à assistência, previsto no art. 6º e
materializado no art. 203, ambos da Constituição Federal, prevê a concessão de um
benefício assistencial aos desamparados que não possuírem meios de prover sua
manutenção ou tê-la provida por seus familiares.
Sobre o tema, o Ministro Gilmar Mendes, em sua obra de Direito
Constitucional, assim dispõe (2017, p. 723):

A assistência social destina-se a garantir o sustento, provisório
ou permanente, dos que não têm condições para tanto. Sua
obtenção caracteriza-se pelo estado de necessidade de seu
destinatário e pela gratuidade do benefício, já que, para seu
recebimento, é indiferente que a pessoa contribua ou não com a
seguridade social.
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Observa-se assim, por tudo quanto foi narrado que: a Constituição Federal,
fixando diretrizes de uma República adotante do Estado de bem-estar social e da
ideia de um Estado prestacionista, preocupando-se com os direitos dos cidadãos, a
ponto de estabelecer como critério máximo o princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana, buscou assegurar a todos, sem distinção de qualquer natureza, a
segurança da concessão ao mínimo existencial, assegurando, inclusive, assistência
social aos vulneráveis, que comprovam viver em estado de miserabilidade.

3 BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

O artigo 203 do texto constitucional, objetivando assegurar uma vida digna
aos mais necessitados; digam-se, aqueles que se encontram em situações
vulneráveis,

previu o direito

à assistência

social que será prestada,

indiscriminadamente, a quem dela necessitar.
Deste modo, de acordo com o artigo supracitado, assegura-se proteção à
família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; amparo às crianças e
adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a
habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária; garantindo-se, ademais, a concessão de um salário
mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência ou ao idoso que comprovem
não manter meios de prover seu próprio sustento ou não possa tê-lo provido por sua
família, conforme dispuser a lei.
Analisando o texto contido no dispositivo constitucional, especialmente no
inciso V (concessão de um salário mínimo ao deficiente ou idoso que não tenha
meios de prover sua subsistência), verifica-se tratar de norma de eficácia limitada
(MENDES, 2017, p. 724), necessitando-se, outrossim, de norma regulamentadora
para atingir sua plena eficácia.
Diante da imprescindibilidade de legislação para regulamentar o direito
assistencial previsto no texto magno, o legislador ordinário criou a Lei. 8.742 de
1993 - a denominada Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – a fim de
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estabelecer os critérios para concessão do benefício mensal no valor de um salário
mínimo destinado aos idosos e deficientes.
Com o advento da Lei 8.742/93, o benefício de natureza assistencial
previsto na Constituição Federal foi regulamentado e teve sua aplicação de forma
imediata, denominando-o de Benefício de Prestação Continuada - BPC.
Assim, o art. 20 da LOAS tratou de estabelecer dois critérios cumulativos
para concessão do BPC, sendo eles: destinação do benefício a pessoa idoso ou
deficiente e a condição de viver em estado de miserabilidade. In verbis o texto legal
expresso no art. 20 da Lei 8.742/93:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um
salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família.

Ademais, o próprio art. 20 em seus parágrafos define o que se entende por
pessoa com deficiência, pessoa idosa, quais critérios serão utilizados para análise
da “necessidade” do pleiteante e o que se considera “família”, para efeitos da
mensuração da renda familiar per capita; o que será tratado neste trabalho em
tópicos apropriados.
Além dos requisitos legais acima elucidados, criou-se um novo requisito
introduzido pelo Decreto nº 8.805, de 7 de Julho de 2016, em seu art.12, exigindo
a inscrição do pleiteante no Cadastro de Pessoa Física – CPF e no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.
Para os renomados doutrinadores Carlos Alberto Pereira de Castro e João
Batista Lazzari (2017, p. 573 e 574), a legalidade deste requisito é amplamente
duvidosa por ausência de previsão legal na Lei Orgânica da Assistência Social LOAS.
Mesmo discordando e acreditando na ilegalidade do requisito, Castro e
Lazzari acrescentam (2017, p. 574):

[...] o beneficiário que não realizar a inscrição ou a atualização
no CadÚnico, no prazo estabelecido em convocação a ser
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realizada pelo Ministério do desenvolvimento Social e Agrário,
terá o seu benefício suspenso. Além disso, o benefício só será
concedido o mantido para inscrições no CadÚnico que tenham
sido realizadas ou atualizadas nos últimos dois anos.

O fato é que, eivado ou não de ilegalidade, atualmente o Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS, apresenta como requisito obrigatório para concessão do
Benefício de Prestação Continuada, a inscrição do requerente no CadÚnico Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, que poderão ser
realizados no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou na Secretaria
de Desenvolvimento Social do Município.

3.1 NATUREZA JURÍDICA DO BPC

Quanto à natureza jurídica do benefício de prestação continuada, tem-se
que é de natureza assistencial e de caráter personalíssimo, não gerando direito a
pensão por morte aos seus sucessores, haja vista não se tratar de benefício
previdenciário (SANTOS, 2016, p. 142).
Cabe dizer ademais, que os beneficiários do BPC não têm direito a
percepção da gratificação natalina, uma vez que o texto maior assegurou, tão
somente, o pagamento mensal no valor de um salário mínimo vigente nacional.
Frente ao seu caráter assistencial, a concessão do benefício prescinde de
filiação ao regime geral da previdência social, motivo pelo qual não há necessidade
de contribuição ao órgão da previdência.

3.2 REQUISITOS LEGAIS

Como dito anteriormente, o art. 20 da Lei 8.742/93 estabeleceu critérios
objetivos para concessão do BPC, sendo eles: o requerente ser pessoa idosa ou com
deficiência e não ter condições de prover sua própria subsistência ou tê-la provida
por sua família, denominado doutrinariamente, como o requisito da “miserabilidade
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ou situação vulnerável do grupo familiar”, os quais serão tratados detalhadamente
a seguir:

3.2.1 Conceito de Idoso

O texto originário expresso na Lei 8.742/93 considerava pessoa idosa
aquela com idade mínima de 70 anos, todavia, a Lei 12.435/2011 trouxe alteração
na idade mínima, atualizando o art. 20 da LOAS para conceituar como pessoa idosa,
aquela com idade igual a 65 anos, seguindo, deste modo, a idade já estipulada no
Estatuto do Idoso desde 01/01/2004, época de sua entrada em vigor (KERTZMAN,
2016, p. 480).

3.2.2 Conceito de deficiência

O conceito de deficiência foi objeto de alterações legislativas e de grandes
discussões jurisprudenciais sobre a matéria. Inicialmente a Lei 8.742/93 (LOAS),
em seu art. 20, § 2º, determinava que pessoa portadora de deficiência era quem
detinha incapacidade para a “vida independente” e para o trabalho.
Com o advento da Lei 12.435/2011, passou-se a considerar pessoa com
deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.
Anterior à entrada em vigor da Lei 12.435/11, a balizada jurisprudência já
vinha se manifestando sobre a mitigação à necessidade de comprovação da
incapacidade para a vida independente, motivo pelo qual a TNU dos Juizados
Especiais Federais, por meio da Súmula 29, assim elucidou: [...] incapacidade para
a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da
pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento.
Sobre a nova redação dada a LOAS quanto ao conceito de deficiência, já
utilizando os critérios prefixados no Estatuto da Pessoa com deficiência (Lei
13.146/15), Marisa Ferreira dos Santos acrescentou em sua obra (2016, p. 148):
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O novo conceito deixou de considerar a incapacidade pura e simples para o
trabalho e para a vida independente. As limitações física, mental, intelectual, e sensorial
agora devem ser conjugadas com fatores sociais, com o contexto em que vive a pessoa com
deficiência, devendo ficar comprovado que suas limitações a impedem de se integrar
plenamente na vida em sociedade, dificultando sua convivência com os demais.

Conforme estabelece o §2º, inciso II, do art. 20 da LOAS, considera-se
impedimento de longo prazo aquele que incapacita a pessoa com deficiência pelo
prazo mínimo de 2 (dois) anos.
Tem-se, deste modo, que a incapacidade não precisa ser permanente para
fins de concessão do BPC (Súmula 48 do TNU), todavia, há necessidade do
prognóstico médico verificar o impedimento do pleiteante por, pelo menos, dois
anos, sob pena de não ficar configurar sua condição de deficiente (SANTOS, 2016,
p. 149).
Para análise do(s) impedimento(s) e, consequentemente, da qualidade de
pessoa com deficiência, é necessário que o requerente se submeta à perícia médica
e social junto à Autarquia Federal, a qual deverá especificar o tipo de deficiência e
qual o grau de impedimento para o trabalho e o convívio social, conforme preceitua
o §6º do art. 20 da LOAS.
Assim, além da constatação da deficiência e seu grau no laudo médico
pericial, o assistente social deverá verificar, de igual modo, a dificuldade de
integração social do deficiente, levando-se em conta a comunidade a qual está
inserido, reduzindo a termo todas as constatações em estudo social.

3.2.3 A condição econômica e a renda mensal familiar para
constatação do estado de miserabilidade

O

benefício

assistencial

assegurado

no texto

constitucional

e

regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social destina-se a assegurar ao
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idoso ou deficiente, um salário mínimo mensal, desde que comprove viver em
estado de extrema necessidade e vulnerabilidade social.
Para que o pleiteante faça jus à percepção do BPC, mostra-se necessário
demonstrar não haver condições de prover seu próprio sustento ou de tê-lo provido
por sua família.
A legislação objetivando definir o conceito de miserabilidade, ou melhor,
descrever quem não teria condições se de manter sozinho ou com ajuda de
familiares, utilizou o seguinte critério objetivo: Considera-se incapaz de prover a
manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo (§3º do art. 20 - LOAS).
A renda per capita da família é a soma dos rendimentos brutos (incluindo
salário, vencimentos, soldos, benefícios previdenciários, programas sociais e etc...)
de todos os integrantes do grupo familiar que residam sob o mesmo teto, dividido
pela quantidade de membros da família (KERTZMAN, 2016, p. 483).
Versando sobre o critério utilizado para configuração do estado de
necessidade, Santos descreve (2016, p.152):

O § 3º do art. 20 é manifestamente inconstitucional. Não se pode
perder de vista que o BPC é aquela parcela de proteção
assistencial que se consubstancia em benefício. E a CF quer que
esse benefício seja a garantia da manutenção da pessoa com
deficiência ou idosa que não tenha ninguém por si. [...]
Ao fixar em ¼ do salário mínimo o fator discriminante para
aferição da necessidade, o legislador elegeu discrimen
inconstitucional porque deu aos necessitados conceito diferente
de bem-estar social, presumindo que a renda per capita superior
a ¼ do mínimo seria a necessária e suficiente para a sua
manutenção, ou seja, quanto menos têm, menos precisam ter!

O critério objetivo estipulado pelo legislador originário para mensurar a
condição econômico-financeira do requerente e seus familiares foi (e ainda é) desde
sua criação, objeto de muita discussão doutrinária e jurisprudencial, em especial,
quanto sua (in)constitucionalidade.
De igual modo CASTRO e LAZZARI comentam (2017, p. 575):

232

Os critérios para aferição do requisito econômico são polêmicos
e segundo orientação do STJ o magistrado não está sujeito a um
sistema de tarifação de provas, motivo pelo qual a delimitação do
valor da renda per capita não deve ser tida como único meio de
prova da condição de miserabilidade do requerente.

Como visto, o critério da renda familiar per capita é motivo de grandes
questionamentos e incertezas no mundo jurídico, motivo pelo qual sua
constitucionalidade e a possibilidade de mitigação ao requisito retro, será objeto de
discussão em tópico adequado.
Ademais, a fim de resguardar os menos favorecidos, a legislação trouxe
alguns casos em que, mesmo residindo sob o mesmo teto e estando incluído no
conceito de família, a renda auferida não será computada para efeitos do cálculo da
renda per capita, sendo ele: O rendimento percebido por pessoa com deficiência em
decorrência de estágio supervisionado e/ou de aprendizagem, por força do §9º do
art. 20 da LOAS, inserido pela Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
respeitado o prazo máximo de 2 anos, conforme estabelece o § 2º do art. 21-A da
LOAS.
De acordo com o art. 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei
10.741/03), o benefício assistencial recebido por idoso não será computado para
fins do cálculo da renda per capita, ocasionando assim, novas hipóteses de
concessão de BPC a outros idosos que residam sob o mesmo teto e integrem o
núcleo familiar.
Ocorre, entretanto, que o artigo acima mencionado foi objeto de indagação
perante o Supremo Tribunal Federal – SFT, sob a alegação de clara afronta ao
princípio da isonomia, uma vez que apresentava privilégios injustificáveis frente
aos beneficiários de BPC na qualidade de deficiente.
Assim, o STF reputou inconstitucional o parágrafo único do art. 34 do
Estatuto do Idoso, todavia, não declarou sua nulidade (LAZZARI, 2017, P. 575), o
que ocasionou diversos posicionamentos nos tribunais federais.
Dentre os diversos posicionamentos, a jurisprudência vem entendendo
pela possibilidade de aplicação do critério estabelecido no parágrafo único do art.
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34, aos casos de deficientes, de forma analógica, uma vez que a Suprema Corte não
declarou a nulidade da norma.
Deste modo, o benefício assistencial recebido por pessoa portadora de
deficiência não computaria para fins de cálculo da renda per capita para concessão
de um novo BPC no seio familiar, estendendo-se o critério instituído pelo Estatuto
do Idoso aos deficientes.

3.3 COMPONENTES DO GRUPO FAMILIAR PARA ANÁLISE DA RENDA
PER CAPITA

O §1º do art. 20 da Lei 8.742/93 já previa a definição de família desde sua
publicação, entretanto, a Lei 12.435/2011 trouxe nova roupagem ao conceito de
família para concessão do BPC.
Conforme o artigo supra, considera-se família: o requerente do BPC, o
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o
padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados,
desde que vivam sob o mesmo teto.
Para Marisa Santos (2017, p. 155), o conceito de família definido pela
LOAS deve ser interpretado de forma que reduza, ao máximo, as desigualdades
sociais existentes.
Outrossim, de acordo com o pensamento da autora, nos casos em que
houver filhos e irmãos solteiros residindo sob o mesmo teto do requerente do BPC,
no entanto, aqueles contem com dependentes que não residam sob seu mesmo teto,
que constituam núcleo social distinto, não poderão integrar, automaticamente, o
núcleo familiar do requerente do BPC.
Assim, mostra-se necessário que o estudo social elaborado pela assistente
social especifique as hipóteses existentes; inclusive, que o filho ou irmão solteiro
contam com dependentes que residem em outro lugar, demonstrando, deste modo,
que apesar do “filho ou irmão solteiro” morar com o pleiteante do BPC, conta com
dependentes financeiros, devendo, diante disto, ser excluído do núcleo familiar, o
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que facilitará a concessão do benefício, caso o filho ou irmão solteiro contem com
renda própria.

4 A POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO AO REQUISITO DA RENDA PER
CAPITA

Durante anos perdurou no palco do Judiciário, discussão sobre a
possibilidade ou não da flexibilização ao requisito socioeconômico para aferição da
condição financeira do idoso e/ou deficiente.
Em 1998, por meio do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADI nº 1.232 DF, o Supremo Tribunal Federal – STF se manifestou pela
constitucionalidade dos critérios instituídos no § 3º, art. 20 da Lei 8.742/93.
De acordo com Mendes (2017), na impugnação da constitucionalidade
proposta em 1998, o Ministério Público Federal sustentou em seus argumentos que
o § 3º do art. 20 da LOAS merecia receber interpretação conforme a Constituição;
aduzindo, ademais, que o critério da renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo
estabelecia, tão somente, uma presunção juris et de jure (nos casos em que a renda
familiar per capita fosse inferior a ¼ do salário mínimo, dispensava qualquer tipo
de comprovação da miserabilidade, uma vez que a prova objetiva era absoluta para
aferição da insuficiência de recursos), não excluindo, todavia, a possibilidade de
comprovação da miserabilidade por outros meios idôneos nos casos em concreto.
Ocorre, entretanto, que mesmo após o pronunciamento da Suprema Corte
que julgou constitucional o critério fixado no § 3º do art. 20, os juízos de primeiro
grau e Tribunais Regionais Federais permaneceram aplicando entendimento sobre
a possibilidade de flexibilização do requisito da renda per capita, a fim de
efetivarem os objetivos constitucionais assegurados na Carta Maior, quais sejam,
erradicação da pobreza, garantia de um sistema assistencial solidário, direito a uma
vida digna, assegurando-lhes o mínimo existencial.
Diante das decisões reiteradas dos juízes e desembargadores de diversas
regiões, a Autarquia Federal, INSS, interpôs inúmeros recursos objetivando a
reforma dos acórdãos que mitigavam o requisito da renda familiar per capita.
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Os fundamentos embasadores das decisões prolatadas pelos magistrados
eram diversos, estando entre eles: o requisito instituído no § 3º, art. 20 da LOAS
não era um critério objetivo, admitindo, assim, uma interpretação subjetiva nos
casos em concreto; o princípio do livre convencimento motivado do juiz; a não
tarifação dos meios de provas, dentre outros.
Assim, diante das controvérsias e inseguranças jurídicas que se
consolidavam e perduravam por cerca de 15 anos, o STF enfrentou, mais uma vez,
o tema suscitado.
O Instituto Nacional do Seguro Social, por meio da Reclamação nº 4.374,
onde objetivava suspender o pagamento do benefício mensal de um salário mínimo
a um trabalhador rural de Pernambuco, foi surpreendido pela reinterpretação da
Corte Superior do Brasil, a qual julgou improcedente o pedido e alterou seu
posicionamento quanto à inconstitucionalidade do requisito econômico expresso no
§ 3º, art. 2 da LOAS.
O Ministro Mendes foi o relator da Reclamação nº 4.374, julgada em abril
de 2013, e em sua obra, elabora a seguinte afirmação (2017, p. 729):
[...] diversos fatores estavam a indicar que, ao longo dos vários
anos, desde a sua promulgação, o § 3º do art. 20 da LOAS passou
por um processo de inconstitucionalização. [...] Trata-se de uma
inconstitucionalidade que é resultado de um processo de
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas
(políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas
modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados
como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais
por parte do Estado brasileiro).

Verifica-se, diante disto, que o contexto social, político e econômico
influenciaram, de maneira decisiva, na reinterpretação pelo STF, sobre a
inconstitucionalidade do critério econômico fixado no art. 20 da Lei Orgânica de
Assistência Social, uma vez que na conjuntura, evidenciava-se que o critério
objetivo anteriormente fixado não era suficiente para quantificar/mensurar o real
estado de necessidade do grupo familiar.
Na oportunidade, foi analisado, de igual modo, os Recursos
Extraordinários de números 567985 e 580963, ambos com repercussão geral, onde

236

o STF pronunciou a inconstitucionalidade do critério utilizado pelo legislador para
verificação da condição de vulnerabilidade/miserabilidade do pleiteante do BPC
(renda inferior a ¼ do salário mínimo) e o art. 34 da Lei 10.741/03 (por criar
privilégios aos idosos).
Em que pese, entretanto, haja manifestação do STF sobre a
inconstitucionalidade do critério fixado para apreciação da renda familiar instituída
no § 3º, do art. 20, não houve pronúncia sobre a nulidade da norma, motivo pelo
qual o INSS, restrito ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), permanece
utilizando o critério de forma objetiva, de modo que, a concessão do benefício
assistencial na esfera administrativa só acontecerá caso comprovado que a renda
familiar é inferior a ¼ do salário mínimo nacional, logo, não há mitigação da renda
per capita junto à Seguridade Social.
Pode-se concluir, diante de tudo quanto foi narrado, que a mitigação ao
requisito da renda per capita só acontece na esfera judicial, uma vez que o julgador
pode apreciar as condições econômico/financeira do idoso ou deficiente, a fim de
constatar se no caso sob julgamento, o pleiteante merece, verdadeiramente, a
concessão do benefício assistencial.

4 METODOLOGIA

O presente artigo teve como tipologia central a investigação de caráter
teórico, tendo como base outros trabalhos outrora publicados, que trouxeram
significativo embasamento teórico para a abordagem do assunto.
Segundo Severino (2007, p. 122) a pesquisa bibliográfica é: Aquela que se
realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em
documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou
categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente
registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados.
Nessa modalidade de pesquisa, encontram-se, também, os hipertextos,
documentos retirados da web, em fontes de pesquisas científicas como: Bibliotecas
Virtuais e Digitais, Periódicos Científicos, site do INSS, Congresso Nacional,
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tribunais regionais federais, consultas às páginas de web versando sobre direitos
sociais, dignidade da pessoa humana dentre outros.
O método científico que melhor se enquadra para produção deste trabalho
é o dedutivo, uma vez que se utilizou de teses já afirmadas anteriormente, de modo
que permite, por meio da dedução e raciocínio, chegar à conclusão do assunto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assentando-se no princípio basilar de todo ordenamento jurídico
brasileiro, diga-se, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, vêse que é garantido ao cidadão, por meio da efetivação de políticas públicas
instauradas pelo Estado e pela sociedade, o mínimo existencial.
O homem deixa de ser visto como objeto e passa a ser titular de direitos e
obrigações junto ao Estado Democrático de Direito, sendo-lhe assegurado no texto
constitucional um conjunto de direitos fundamentais essenciais para garantia de
uma vida digna.
Frente à necessidade de concretização de tais direitos é que se instituem
leis ordinárias regulamentando as normas constitucionais, estabelecendo diretrizes
para efetivação das garantias constitucionais preestabelecidas.
Foi assim que em dezembro de 1993, por meio da publicação da Lei nº
8.742 (LOAS), o direito a percepção de um salário mínimo destinado ao idoso e
deficiente que comprovem não possuírem meio de prover sua própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família (art. 203, V da CF/88) foi regulamentado,
dando eficácia a norma constitucional que, anteriormente, era despida de qualquer
efetivação (norma constitucional de eficácia limitada).
Ocorre, entretanto, que inumeráveis questionamentos foram suscitados
com a publicação da LOAS; em especial, quanto à constitucionalidade do requisito
elencado no art. 20, § 3º (requisito da miserabilidade) da citada lei.
Dentre os fundamentos que embasavam os questionamentos doutrinários
e jurisprudenciais quanto à (in)constitucionalidade do requisito da renda familiar
per capita - que é de montante inferior a ¼ do salário mínimo nacional – estava o
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que, a prova para aferição da miserabilidade não poderia adotar, exclusivamente,
critério objetivo, sendo necessário uma análise aguçada do caso em concreto, sob
pena da lei regulamentadora não atingir o objetivo estipulado na Constituição
Federal, que era prestar assistência aos necessitados, retirando-os da extrema
pobreza.
Ultrapassando as incertezas que perduraram anos no Judiciário, o STF deu
uma nova reinterpretação ao requisito da renda familiar per capita, uma vez que em
1998, havia decidido pela constitucionalidade do critério da renda familiar inferior
a ¼ do salário mínimo vigente.
Analisando mudanças sociais, econômicas e políticas, a Suprema Corte em
2013 entendeu que o critério para mensuração da miserabilidade estava defasado,
motivo pelo qual deu interpretação conforme a Constituição à norma e admitiu a
flexibilização ao requisito da renda per capita, dando ao julgador, a oportunidade
de analisar a miserabilidade nos casos em concreto, até que o Poder Legislativo fixe
critérios razoáveis e proporcionais, condizentes com a intenção do constituinte.
Denota-se que, diante de tudo quanto foi narrado, a intenção primária é dar
uma interpretação conforme à Constituição ao instituto da assistência social,
assegurando aos mais necessitados, assistência material, garantindo-lhes uma vida
digna e condizente com todos os preceitos fundamentais fixados na Constituição do
bem-estar social.
Logo, pode-se finalizar afirmando que a possibilidade, no âmbito judicial,
da flexibilização ao requisito da renda familiar per capita almeja, nada mais, que a
efetivação da garantia constitucional de uma vida honrosa, do objetivo da República
em erradicar a pobreza e amenizar as desigualdades sociais ainda tão enraizadas no
país.
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RESUMO

O estudo do Direito tem sido cada vez mais voltado a uma perspectiva que o une
aos direitos humanos, no sentido de resguardar o ser humano contra as mais
variadas modalidades de opressão e discriminação que o mundo moderno tem
produzido crescentemente. O presente trabalho abordará a saúde mental do
trabalhador frente ao assédio moral no ambiente de trabalho, tendo como objetivo
analisar a questão da prática do assédio moral em relação à saúde do trabalhador,
com enfoque especial para a dignidade do trabalhador. Discorre-se sobre as causas,
as espécies e consequências do assédio moral para o trabalhador, quem são os
assediadores e os assediados. Apresentam-se ao final, algumas propostas para
prevenção e possível eliminação do assédio moral no ambiente de trabalho e quais
as consequências causadas na saúde mental do trabalhador, por causa dessa cruel e
lamentável forma de violência aplicada contra o trabalhador. O desenvolvimento
do presente trabalho se dará através de diversas fontes bibliográficas, tais como
artigo, monografia, doutrina e legislação, correlacionadas ao tema abordado.
Justifica-se o presente estudo pela necessidade de contribuir com a sociedade
mostrando o que o assédio moral poderá causar na saúde do trabalhador.
Palavras-chave: Relações de Trabalho. Dignidade humana. Saúde do trabalhador.
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ABSTRACT

The study of the Law have been become a perspective that unites the human rights.
In the sense to protect the human against the most varied forms of oppression and
discrimination that the modern world has produced a crescent form. The present
work will board the mental health of the worker front to moral harassment in the
work environment. Its objective is to analyze the issue of the practice of moral
harassment in relation to the worker's health, with special emphasis to the dignity
of the worker. Discourses on the causes, the species and the consequences of moral
harassment to the worker, who are the harassers and the harassed. Introduce in the
end some proposals for prevention and possible elimination of moral harassment in
the work environment and what the consequences caused in mental health of the
worker. Because of this cruel and unfortunate form of violence applied against the
worker. The development of this work will through various bibliographic sources,
such as Articles, monographs, doctrine and legislation, correlated to the topic
discussed.In this study is justified by the need to contribute to society showing that
harass can cause in the worker's health.
Key-words: Work relationships. Human Dignity. Worker Health.

1 INTRODUÇÃO

Respeito, profissionalismo, credibilidade e confiança, remetem à ética
profissional, que são fatores que contribuem para uma boa relação de trabalho entre
colegas de trabalho e seus superiores. Esse conjunto de normas, posturas,
procedimentos, atitudes e comportamentos pode estabelecer regras de conduta que
facilitam as relações de trabalho, bem como a agilidade e a eficácia da
comunicação, das decisões estratégicas, que podem proporcionar a conquistas de
objetivos para o crescimento e perpetuação da empresa.
Apesar da importância dessa relação de trabalho saudável para a conquista
dos objetivos e metas, muitas empresas não dão conta da importância de se fazer
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cumprir a ética, sendo algumas omissas em relação a patrões autoritários,
submetendo seus liderados a humilhações verbais.
Este tipo de conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a
dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe o trabalhador a
situações humilhantes e constrangedoras, capaz de causar ofensa à personalidade, à
dignidade do ser humano dentro do local de trabalho, chama-se assédio moral.
O Assédio moral é uma prática vista em algumas empresas e estas devem
combatê-lo para preservar não somente sua imagem interna, mas principalmente
garantir a qualidade nas relações empresariais. O ser humano deve ser respeitado,
inclusive no local de trabalho e não deve ser permitido que práticas como esta
venham a causar danos morais e psíquicos aos colaboradores que são de fato os
condutores do sucesso da empresa.
Com base nos problemas acima, o objetivo principal é mostrar as causas,
as espécies e consequências do assédio moral, bem como os reflexos na saúde do
trabalhador.
Quanto

aos

objetivos

específicos,

descrevem-se

os

elementos

caracterizadores do assédio moral, demonstrando argumentos precisos para punir o
assedio moral na relação de emprego, bem como analisando os reflexos do assedio
moral na saúde do trabalhador, de forma a mostrar a importância da intervenção do
assistente social nos casos de assedio moral e sua prevenção.
Este artigo pretende promover um esclarecimento sobre o assédio moral e
formas de detectar e prevenir, criando medidas e procedimentos que preponderem
à qualidade de vida e a ética empresarial que consequentemente levará a valorização
do indivíduo organizacional. Para o desenvolvimento e enriquecimento do trabalho,
foi utilizada a metodologia de revisão bibliográfica desenvolvida com base em
livros e artigos científicos já elaborados, onde será exposto o problema de forma a
tornar mais fácil a identificação e deixá-lo mais explicito o que auxiliará a
identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência deste
fenômeno.

2 NOÇÕES GERAIS DE ASSÉDIO MORAL
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Apesar do assédio moral no ambiente de trabalho ser uma realidade tão
antiga quanto o próprio trabalho, somente no começo desta década foi realmente
identificado como fenômeno destruidor do ambiente de trabalho.
Quando se diz que o assédio moral é tema novo, quer-se dizer que é novo
quanto aos estudos científicos que sobre ele vêm sendo realizado, uma vez que
desde que existe sociedade, há, de certo modo, formas de assédio moral.

2.1 CONCEITO
Assediar é submeter alguém a ataques repetidos, por meio de
procedimentos, atos e palavras inadequadas e intempestivas, comentários
perniciosos, críticas e piadas inoportunas, com o propósito de expor alguém a
situações incômodas e humilhantes.
O assédio moral é um fenômeno que causa várias consequências no
ambiente de trabalho e cada vez mais vem ganhado importância no mundo jurídico,
psicológico e na medicina do trabalho.
Por isso mesmo, conceituar algo que ainda está em formação no mundo
jurídico, faz-se necessário cautela, já que se trata de uma tarefa arriscada. Serão
vistos alguns conceitos apresentados por estudiosos no assunto.
Barreto (2006, p. 188) diz que o assédio moral:
É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante
a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais
comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em
que predominam condutas negativas, relações desumanas e
aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou
mais subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima com o
ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistirem do
emprego (BARRETO, 2006, p. 188).
Assédio dá uma ideia de cerco, pressão, opressão. Moral significa
em torno da estrutura psicológica do indivíduo. Daí o nome
assédio moral, Caracterizam-no as condutas abusivas, reiteradas
e prolongadas no tempo e que causem a degradação do ambiente
de trabalho para a vítima (LIMA, 2007, p.149).
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Assim, Prata (2008, p.57) atreve-se a formular o conceito de assédio
moral:

O assédio moral no trabalho se caracteriza por qualquer tipo de
atitude hostil, individual ou coletiva, dirigida contra o
trabalhador por seu superior hierárquico (ou cliente do qual
dependa economicamente), por colega do mesmo nível,
subalterno ou por terceiro relacionado com a empregadora, que
provoque uma degradação da atmosfera de trabalho, capaz de
ofender a sua dignidade ou de causar-lhe danos físicos ou
psicológicos, bem como de induzi-lo à prática de atitudes
contrárias à própria ética, que possam excluí-lo ou prejudicá-lo
no progresso de sua carreira (Prata 2008, p.57).

De acordo Prata (2008), não há necessidade de repetição dependendo da
gravidade da agressão à dignidade da pessoa humana.
Nos conceitos acima apresentados nota-se que é comum a todos, a conduta
humilhante, abusiva ou hostil, que leva o trabalhador a um desequilíbrio emocional,
que interferirá no seu ambiente de trabalho.

2.2 CAUSAS DO ASSÉDIO MORAL
Existem muitos fatores que levam ao desenvolvimento do assédio moral
que assola o trabalho, como a perversidade humana, associada com a
competitividade desenfreada, o individualismo exacerbado, o medo de perder o
emprego ou o posto de trabalho para colegas mais capacitados ou, com mais
experiência, o receio de ver suas falhas ou ilegalidades sendo descobertas, a
resistência do novo, do diferente e até mesmo do tradicional.
Esse processo de globalização meio ao crescimento do individualismo,
reafirma o novo perfil do trabalhador, autônomo, flexível, capaz, competitivo,
criativo, qualificado e empregável. Estas características o qualificam para a
demanda do mercado.
Tal condição facilita o surgimento de formas nocivas de tratamento por
parte de gestores, que fazem uso de seu poder para humilhar as pessoas sob seu
comando, pois sabe da demora na solução de causas trabalhistas, do medo que o
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trabalhador tem de usar o direito constitucional de ação, temendo as listas negras,
que ainda imperam o risco do desemprego, diante de um mercado instável, com um
desemprego estrutural mundial assustador, temendo retaliações, como mudanças
desvantajosas de função e local.
Diante de tudo isso, o silêncio favorece ao surgimento e desenvolvimento
do assédio moral frente a sua impunidade. Permitindo a constituição de “impérios
empresariais”, onde a lei que vigora é a que o agressor determina, com total alvedrio
para desrespeitar o direito de liberdade, privacidade e respeito das demais pessoas
que trabalham em sua organização.
Guedes (2003, p. 89) conclui:

[...] a violência psicológica no trabalho faz parte da natureza
humana, mas experimentou um recrudescimento global nos
últimos 20 anos. Dentre as causas sociais desse fenômeno
destacam-se a nova organização do trabalho, especialmente a
famosa receita da administração por estresse, que, entre nós, é
exacerbada pela herança escravocrata. A falta de comunicação é
corolário da primeira, pois num ambiente no qual impera o medo
em lugar do respeito, as pessoas não são ouvidas e por isso
mesmo não ousam dialogar. O ambiente dominado pelo silêncio
autoritário é campo fértil para o abuso de poder e a manipulação
perversa. Outro elemento destacável é a padronização do
comportamento das pessoas. De acordo com Hirigoyen, embora
as empresas “nas ofertas de emprego apregoem o espírito de
iniciativa, a originalidade de pensamento dos funcionários
admitidos, na realidade o sistema em operação não aceita tal
ideia”. É preciso se amoldar à empresa e à função desempenhada.
A discriminação é o risco imediato que sofre todo aquele que
ousa ser diferente. A falta de reconhecimento do outro é
igualmente motivo para a humilhação. (GUEDES 2003, p. 89).

2.3 ESPÉCIES DE ASSÉDIO

O assédio moral pode ser classificado em horizontal e vertical, sendo certo
que esta última hipótese comporta duas subdivisões: vertical descendente (o mais
habitual) e o ascendente (praticado raramente) e o misto.
No horizontal há a prática do assédio pelos próprios colegas de trabalho da
vítima, ocupando todos, o mesmo patamar hierárquico. Embora possa parecer
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estranho, o fato é que até entre empregados é possível ocorrer assédio, sendo que
se o empregador aceita esse ambiente hostil, é responsável pelos danos ocorridos à
vítima, já que, sobre ele se impõe o dever constitucional de manter o ambiente de
trabalho sempre sadio, inclusive, no sentido emocional.
Na opinião de Hirigoyen (2005, p.111), este tipo de assédio é frequente
quando dois empregados disputam a obtenção de um mesmo cargo ou uma
promoção. Afirma, ainda, que raramente esta modalidade não se transmuta em uma
espécie de assédio misto, uma vez que a omissão da chefia ou do superior
hierárquico é constante.
Rufino (2006, p.79) aponta algumas causas desta prática ao afirmar:

O medo, causado pela alta competitividade, aguça práticas
individualistas, e de tolerância aos abusos dos superiores
hierárquicos, que sustentam a cultura do contentamento geral.
(...) A competição sistemática entre os trabalhadores incentivada
pela empresa, provoca comportamentos agressivos e de
indiferença ao sofrimento do outro.

Afirma, ainda, Rufino (2006, p.80) “que os fatores responsáveis por este
tipo de perversão são a inveja, a preferência pessoal do chefe, porventura gozada
pela vítima, o racismo, a xenofobia e motivos políticos”.
O assédio vertical ocorre entre pessoas com algum grau de subordinação.
Esse tipo de assédio pode ser vertical descendente, o mais conhecido e comum, é o
assédio praticado pelo empregador ou empregado com posição de superioridade
hierárquica, que por várias razões pode praticar esse tipo de assédio, desde antipatia
pessoal com o empregado até a inveja ou insegurança de perder seu posto para o
mesmo, criando-se assim um ambiente impossível de se trabalhar. O empregado
tem seu psicológico abalado chegando ao ponto de até pedir demissão. Típico de
empresas privadas.
E pode ser também vertical ascendente, que é o assédio dos subordinados
para com seu chefe, sendo mais visto no serviço público. Este é o assédio que
acontece de um descendente ou uma coletividade contra o superior hierárquico,
onde um descendente ou uma coletividade pratica atos vexatórios contra o superior
hierárquico. Esse assédio é ainda mais difícil de saber, pois o superior se nega a

249

procurar ajuda e ser considerado inepto para o exercício de liderança, os
subordinados se aproveitam da pouca experiência e não obedecem às determinações
e o hostilizam. Essa pressão leva o superior desacreditar em sua competência,
atingindo sua autoestima, arrasando seu psicológico e sua saúde.
De acordo com Rufino (2006, p.77), “a humilhação vertical se caracteriza
por relações autoritárias, desumanas, onde predomina os desmandos, a manipulação
do medo e a extrema competitividade”. O que se verifica no assédio vertical é a
utilização do poder de chefia para fins de verdadeiro abuso de direito do poder
diretivo e disciplinar, bem como para se esquivar de competências trabalhistas.
Trata-se de uma hipótese incomum, mas que pode ocorrer, conforme
(HIRIGOYEN, 2007, p.74), por algumas razões como: uma pessoa vinda de fora e
não faça o menor esforço para adaptar-se ao grupo. Um colega antigo que foi
promovido e o serviço não foi consultado e em ambos os casos a direção não levou
em consideração a opinião dos colegas de trabalho.
Pode ocorrer que o líder, por se mostrar inseguro em relação aos seus
subordinados, acabe por permitir a instauração de um clima organizacional de
deboche e desrespeito, tendo suas determinações desobedecidas ou hostilizadas.
Nesta senda, afirma Rufino (2006, p.79):

Dessa forma, a pressão dos subalternos pode levar o superior a
desacreditar de sua competência e, pelo medo de levar o
problema ao empregador e ser considerado inapto para o
exercício do cargo de liderança, acaba assistindo o fenômeno
calado o que pode ensejar numa violação na sua autoestima, além
de outros prejuízos mais graves, tanto em nível mental como
físico.

Hirigoyen (2005, p.116) declara, ainda, que nesta modalidade de assédio
pode ocorrer a cumplicidade de todo um grupo para se livrar de um superior
hierárquico que lhe foi imposto, e que não é aceito. Essa distribuição de cargos que
se dar exclusivamente, por critérios políticos ou estratégicos, sem qualquer consulta
aos empregados. Estes, de uma forma puramente instintiva, reúnem-se para se livrar
do "intruso".
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Existe também o assédio misto, onde alguém fica no centro e o assédio
vem tanto dos colegas quanto do chefe, paralelamente. Este é o mais doentio, mais
perverso e mais grotesco que alguém pode sofrer. É a modalidade de assédio que
mais dilacera o emocional da vítima.

2.4 CARACTERÍSTICAS DO ASSÉDIO

Os aspectos identificadores do assédio moral estão relacionados a condutas
do trabalho. Quando isto ocorre, é comum a pessoa ficar depressiva, não ter vontade
de ir ou ficar no trabalho, ter dores, situações constrangedoras, desumanas,
humilhantes, vexatórias, coatoras, violentas, acusações, de maneira prolongada e
constante na jornada de peito, crises de choro, desmaios, entre outras repercussões
na saúde física e mental do trabalhador. Um fato importante de lembrar é que não
se deve relacionar o assédio moral com qualquer “bronca”, tipo de aborrecimento
ou stress, a fim de preservar o conceito restrito de assédio moral. Conforme
Leymann (apud SILVA, 2005, p.15), estabeleceu que somente estivesse
configurado o assédio moral após seis meses de submissão da vítima às agressões
de seus empregadores ou superiores hierárquicos.
Segundo a doutrina de Alkimin (2005, p.41):

[...] podem-se listar os elementos caracterizadores do assédio
moral: Sujeito Ativo: (assediador) empregado ou qualquer
superior hierárquico; colega de serviço ou subordinado em
relação ao superior hierárquico; Sujeito Passivo: (vítima/
assediado) empregado ou superior hierárquico no caso de assédio
praticado por subordinado; Conduta, comportamento e atos
atentatórios aos direitos de personalidade; Reiteração e
sistematização: atos, gestos e atitudes de forma hcrreiterada, não
sendo somente uma vez ou outra, mas de forma constante e
reiterada, com certa regularidade. Consciência do agente: o
agressor deve ter em seu íntimo o objetivo e a intenção de agredir,
de causar mal a uma pessoa.

Nascimento (2004) aponta duas características referentes ao assédio moral,
onde a primeira se refere à conduta abusiva que tem como ligação o abuso de poder,
de direito e é observado pelo assediador que explora o limite aceitável, enquanto
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que a segunda guarda relação com a necessidade de reiteração da conduta
humilhante e ofensiva durante certo tempo, para que cause um impacto real e de
perseguição do assediador.
Pamplona Filho (2006) destaca outro aspecto importante do assédio moral
que é a natureza psicológica do ataque, pois a conduta atinge os direitos da
personalidade, a dignidade e a integridade psíquica do indivíduo. O autor entende
não ser necessário dano psíquico para que venha a ser configurado o assédio moral
quando diz:

A doença psíquico-emocional, como patologia, pode advir do
assédio, mas não necessariamente ocorrerá, nem é elemento
indispensável, pois o que é relevante, na caracterização do
mobbing é a violação do direito da personalidade, cuja
materialização ou prova dependerá do caso concreto.
(PAMPLONA FILHO, 2006, p. 1082).

Nascimento (2007) mostra um entendimento semelhante ao anterior, ao
afirmar que a existência do assédio moral esta condicionada a previa constatação
do dano psíquico-emocional por profissional especializado. Porém, adverte a autora
que a não configuração do assédio moral pela falta do dano psíquico não exime o
agressor da punição, pois esse comportamento será considerado como lesão a
personalidade do individuo, ensejando o dever de indenizar o dano ocorrido.
Completando essas características que integram o assédio moral, a
exclusão é o fator que está relacionado a esse fim, pois o objetivo principal é a
exclusão da vitima do ambiente de trabalho. Sobre essa característica, Nascimento
(2007, p. 06) diz que:

O objetivo principal do assédio moral é a exclusão da vitima, seja
pela pressão deliberada da empresa para que o empregado se
demita, aposente-se precocemente ou ainda obtenha licença para
tratamento de saúde, bem como pela construção de um clima de
constrangimento para que ela, por si mesma, julgue esta
prejudicando a empresa ou o próprio ambiente de trabalho,
pedindo para ausentar-se ou para sair definitivamente.

2.5 OS ASSEDIADORES
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O assediador não tem um perfil fixo, despontando algumas características
comuns. Segundo Barreto (2007, p. 56), normalmente são pessoas “[...] vaidosas,
ferinas, hipócritas, levianas, narcisistas e, para completar, fracas e medrosas”.
Mesmo possuindo essas características ele não apresenta desvios de caráter e se
esconde sob mascaras e usa subterfúgios para alcançar seus objetivos perversos.
Movido pela inveja, o agressor se empenha em ofuscar aquele que se
destaca pelo bom desempenho funcional para tentar tirar algum proveito. É no
cenário de uma competitividade exacerbada entre colegas de serviço, muitas vezes
estimulada pela própria empresa, que o assediador desenvolve suas atividades.
Carvalho (2009, p. 72), ao citar o empregador como principal agente
causador do assédio moral, faz uma relação com denominado poder de direção:

Decorrência direta da subordinação jurídica a que está submetido
o empregado (por força do contrato empregatício), este tem a
obrigação de cumprir suas tarefas com zelo, diligência e boa-fé,
submetendo-se assim ao poder de direção, devendo obedecer às
ordens que lhe são destinadas pelo empregador diretamente ou
por aqueles que exercem poderes delegados (superiores
hierárquicos).Não obstante a subordinação jurídica do
empregado perante o empregador, essa condição não permite que
este trate o trabalhador de modo desrespeitoso, humilhante,
degradante, violando assim sua dignidade e condição de ser
humano.

Desta forma, o empregador ou aquele que exerce o poder de direção de
forma delegada, não pode exagerar no exercício desse poder, sob pena de atingir a
dignidade do seu empregado e caracterizar o assédio moral. Infelizmente, na
realidade o que existe são muitos empregadores e superiores hierárquicos maus
profissionais e que utilizam exacerbadamente os poderes inerentes à direção da
atividade laboral para atingir empregados que, de alguma forma, perturbam os seus
interesses.

2.6 ASSEDIADOS
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Em relação à vítima do assédio moral, Aguiar (2005) afirma que nem todos
os empregados se tornam vítimas do assédio moral. Para ele, os alvos são pessoas
“atípicas”, seja por sua competência excessiva, por sua diferença dos padrões, por
seu desempenho abaixo do esperado etc. É comum também a perseguição a pessoas
com proteção das leis trabalhistas, como a mulher grávida, por exemplo, ou que
estejam fragilizadas por conta de licenças de saúde.
Para Ramirez (2011, p. 1):

[...] a pessoa assediada é escolhida porque tem características
pessoais que perturbam os interesses do elemento assediador,
com ganância de poder, dinheiro ou outro atributo ao qual lhe
resulte inconveniente o trabalhador ou trabalhadora, por suas
habilidades, destreza, conhecimento, desempenho e exemplo
[...].

Carvalho (2009) faz uma importante observação ao destacar que ao
contrário do que muitos pensam, a vítima do assédio moral normalmente não é o
empregado preguiçoso, mas sim aquele que possui grande qualidade profissional e
moral e por isso incomoda o agressor.
Para Hirigoyen (2005), diferentemente do pensamento de Aguiar (2005),
qualquer um pode ser vítima de agressão moral, no entanto, existem contextos
profissionais mais propícios ao assédio moral.
Já para Guedes (2003) existem alguns tipos ideais de vítima, como, por
exemplo, o sujeito “camarada” (se relaciona bem com as pessoas e por isso pode
despertar inveja), o “introvertido” (possui dificuldade em se relacionar e em
decorrência disso pode ser visto como arrogante) e o “prisioneiro” (aquele que não
consegue se livrar do terror psicológico). Carvalho (2009) dá uma dimensão do
alcance do assédio moral ao afirmar quem pode ser vítima desse fenômeno:
“Cumpre notar que a vítima do assédio moral pode ser tanto o homem como a
mulher, desde o empregado que ocupa o posto mais simples ao executivo que se
encontra no posto mais elevado da escala hierárquica da organização empresarial”.

3 PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
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Na concepção de Nunes (2002, p. 19), tem-se que “nenhuma interpretação
será bem feita se for desprezado um princípio. É que ele, como estrela máxima do
universo ético-jurídico, vai sempre influir no conteúdo e alcance de todas as
normas”.
As normas jurídicas funcionam como regras que devem ser respeitadas. A
eficácia dos princípios é plena, sendo assim, o sistema constitucional é fundado em
princípios que têm de ser obedecidos.
Muitos autores entendem que a dignidade é o primeiro fundamento de todo
o sistema constitucional, superando a isonomia como principal garantia
constitucional.
É o que entende Sarlet (2002, p. 87):

É justamente para efeitos da indispensável hierarquização que se
faz presente no processo hermenêutico, que a dignidade da
pessoa humana (ombreando em importância talvez apenas com a
vida- e mesmo esta há de ser vivida com dignidade) tem sido
reiteradamente considerado como o princípio (e valor) de maior
hierarquia da nossa e de todas as ordens jurídicas que a
reconheceram. (SARLET 2002, p. 87)

A dignidade, segundo Moraes (2000, p. 60) é:

Um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte
das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.
O direito à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem, dentre
outros, aparecem como consequência imediata da consagração
da dignidade da pessoa humana como fundamento da República
Federativa do Brasil. (MORAES 2000, p. 60)

A dignidade é um conceito que foi sendo elaborado ao longo da história,
ela é inerente à essência do ser humano. A liberdade, a imagem, a intimidade, a
consciência, tudo isso compõe a dignidade do indivíduo. Mas a dignidade do ser
humano só é garantia ilimitada se não ferir a dignidade de outro ser humano.
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A dignidade da pessoa humana exige que se reconheçam à pessoa humana
os direitos fundamentais de todas as gerações que lhe são inerentes.
Sarlet (2002, p. 89-90) esclarece que:

Em suma, o que se pretende sustentar de modo mais enfático é
que a dignidade da pessoa humana, na condição de valor (e
princípio normativo) fundamental que “atrai o conteúdo de todos
os direitos fundamentais”, exige e pressupõe o reconhecimento e
proteção dos direitos fundamentais de todas as dimensões (ou
gerações, se assim preferirmos). Assim, sem que se reconheçam
à pessoa humana os direitos fundamentais que lhe são inerentes,
em verdade, estar-se-á lhe negando a própria dignidade.

Com fundamento no princípio da dignidade é que se pode admitir a
consagração de um direito ao livre desenvolvimento da personalidade. A dignidade
da pessoa humana também abarca o respeito e proteção da integridade física e
psíquica em geral da pessoa, razão pela qual é proibido a pena de morte, a tortura
etc.
Da dignidade derivam o direito à privacidade, à intimidade, à honra, à
imagem, ou seja, os mecanismos de reconhecimento e proteção da identidade
pessoal, assim como, o direito de propriedade e sua função social assegurada na
atual Constituição do Brasil. Isso porque a falta de uma moradia digna ou mesmo
de um espaço físico adequado para o exercício da atividade profissional afronta a
existência de uma vida com dignidade.
Por fim, os direitos sociais, econômicos e culturais também constituem
exigência e concretização da dignidade da pessoa humana. As conquistas dos
trabalhadores foram resultado, muitas vezes, das condições indignas da vida laboral
dessas pessoas.
É preciso que todos os operadores do Direito se pautem no princípio da
dignidade da pessoa humana, lutando para implementá-lo, torná-lo eficaz. Tal
princípio não pode ser desconsiderado em nenhum ato de criação, interpretação
e/ou aplicação de normas jurídicas.
Cada vez mais se encontram decisões dos tribunais utilizando-se da
dignidade da pessoa humana como critério hermenêutico, ou seja, para a solução
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das controvérsias, interpretando-se a norma infraconstitucional à luz da dignidade
da pessoa humana.
Os Tribunais Regionais do Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP) e da
17ª Região (Vitória-ES) já julgaram casos em que se reconhece a violação à
dignidade da pessoa humana e reconheceram a prática de assédio moral,
condenando as empresas ao pagamento de indenizações.
É preciso que se outorgue ao princípio da dignidade da pessoa humana a
máxima eficácia e efetividade possível, sendo dever de todos, especialmente dos
operadores do Direito, pautar sua conduta e lutar pela implementação do respeito à
dignidade da pessoa humana, pois só assim, pode-se resolver, entre outros, os
conflitos resultantes do assédio moral, que instaura e vem se desenvolvendo em
diversos grupos e locais.

4 COMO PREVINIR E PUNIR O ASSÉDIO MORAL NO AMBITO
TRABALHISTA

O assédio moral é um assunto muito recente. Contudo, a opinião pública e
a mídia têm falado muito sobre o tema nos últimos anos e muitos profissionais,
como advogados e fiscais do trabalho, reclamam a existência de uma legislação
capaz de definir, punir e prevenir o assédio moral. Ou seja, busca-se uma norma
jurídica que faça com que cada um se conscientize que o assédio moral se trata de
uma violência inaceitável.
Faz-se necessário adotar uma lei expressa em função da difícil definição
do assédio moral, evidenciando-se que a norma deve servir de anteparo, ao
esclarecer às pessoas de que as atitudes de terror psicológico no ambiente do
trabalho existem e devem ser punidas.
Preliminarmente, a legislação precisa definir o assédio moral pelos
métodos utilizados e pelos efeitos causados, sejam estes alcançados ou não pelo
agressor, sem deixar de lado o sentimento da vítima e os contextos subjetivos que
envolvem o tema.
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A obrigação do respeito à moral e à dignidade dos trabalhadores, de
preservar a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social
deve vir em primeiro lugar.
É necessário que a legislação englobe o assédio moral não só como um
dano pessoal, mas também como um acidente de trabalho, uma vez que as
consequências com a saúde são graves o bastante, que pode levar ao suicídio.
Ainda, além de definir, é necessário caracterizar os possíveis sujeitos
ativos e passivos da relação de terror psicológico, bem como enumerar as formas
de punição para ao assédio moral, de responsabilização do agente perverso.
A inversão do ônus da prova é também um ponto importante que não pode
ser esquecido pela legislação, já que é difícil ter como a vitima provar. Devem-se
tomar como exemplo vários países da União Europeia, tal qual a Bélgica, que já
adotaram essa inversão como a providência mais justa.
Além de punir, a lei expressa deve ter o condão de prevenir, fazendo com
que sejam realizados sistemas de prevenção no ambiente de trabalho das empresas,
a fim de evitar que novos casos de assédio moral aconteçam.
Como conclui Ramírez (2004, p. 57-58):

Até meados da década de 80 eram poucos os países que haviam
adotado normas específicas sobre o assédio moral. Mas como nos
últimos 20 anos tem sido significativo o aumento dos casos, já há
normas específicas que consideram o assedio sexual ilícito e
inaceitável nos lugares de trabalho, e inclusive há códigos de
trabalho que se referem ao tema dos direitos humanos e equidade
que regulam todos os aspectos da discriminação em razão de
sexo. Não obstante, ainda há poucos instrumentos internacionais
que abordem especificamente o assédio e hostilização sexual em
escala internacional, como a Recomendação Geral de 1992,
adotada no marco da Convenção das Nações Unidas sobre a
Eliminação da Discriminação contra a Mulher (... ) Sendo cada
vez mais frequente o assédio moral nos locais de trabalho,
requer-se adotar a legislação correspondente para que as vítimas
possam denunciar os fatos na segurança de que haverá uma
sanção, não se vendo na obrigação de encobrir os assediadores
com desculpas.

Contudo, somente a existência de uma legislação específica não é o
suficiente para combater o assédio moral. A lei é apenas um anteparo, levanta uma
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dupla preocupação: com a impunidade por parte do agressor e com a vingança por
parte da vítima. Punir o autor da agressão é uma forma de afirmar que o que as
pessoas vivenciaram é profundamente inaceitável, mesmo que nunca seja possível
reparar completamente nem compensar totalmente uma injustiça.
É importante que a sociedade como um todo se conscientize de que o
assédio moral é um fenômeno atual, frequente no ambiente de trabalho, que deve
ser atacado mas, principalmente, prevenido. As pessoas, as empresas, os sindicatos
e o Ministério Público devem participar de forma a amenizar e a prevenir realmente
que essa prática nociva, humilhante e degradante no ambiente do trabalho aconteça.

5 CONSEQUENCIAS DO ASSÉDIO MORAL NA SAÚDE DO
TRABALHADOR

O assédio moral tem consequências avassaladoras no psicológico do
trabalhador, que pode causar insônia, taquicardia, depressão e o isolamento
voluntário. A vítima por vezes tem sua saúde prejudicada, podendo ser afastada por
doença laboral e ao retornar não consegue se inserir novamente no ritmo e acaba
com uma depressão profunda por não suportar a pressão, os problemas na saúde e
no psicológico e resolve por fim à sua vida. O suicídio tem se tornado solução muito
comum nas vítimas de assédio moral.
Os sintomas mais apresentados são crises de choro, dores generalizadas,
palpitações, tremores, sentimento de inutilidade, insônia ou sonolência excessiva,
depressão, diminuição da libido, sede de vingança, aumento da pressão arterial, dor
de cabeça, distúrbios digestivos, tonturas, ideia de suicídio, falta de apetite, falta de
ar, começa a ingerir bebida alcoólica e por ultimo a tentativa de suicídio.
De acordo com Rufino (2007), as condutas agressivas e vexatórias fazem
com que a vítima passe a sentir diversas emoções negativas, como medo, angústia,
ansiedade, vergonha etc., culminando em um complexo de inferioridade, reforçado
pela atitude dos demais trabalhadores que passam a tolerar o assédio num fenômeno
que os psicólogos chamam de holística. O agressor é tão ardil que ele influencia
outras pessoas agravando a sensação de impotência da vítima.
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Tendo em vista a dificuldade em identificar os danos psíquicos causados
pelo assédio moral, Pamplona Filho (2006, p. 7082) destaca os critérios que devem
ser usados na análise do fato:

Sendo o assédio moral a conduta lesiva, o dano psíquicoemocional deve ser entendido como a consequência natural da
violação aos direitos da personalidade da vítima [...] De fato, a
doença psíquico-emocional, como patologia, pode advir do
assédio, mas não necessariamente ocorrerá, nem é elemento
indispensável, pois o que é relevante, na caracterização
do mobbing, é a violação do direito da personalidade, cuja
materialização ou prova dependerá do caso concreto. (Pamplona
Filho 2006, p. 7082)

Hirigoyen (2011) divide as consequências para as vítimas em duas etapas.
Para ela, existem os efeitos da fase de enredamento, como, por exemplo, a renúncia,
o estresse e o medo, e existem os efeitos a longo prazo, tais como o choque e a
descompensação.
Na fase de enredamento, segundo a psicóloga francesa, a vítima passa pela
fase da renúncia do que está acontecendo, para depois ficar confusa e com dúvida
sobre o motivo da violência. Dessa situação de confusão decorrem o estresse, o
medo e o consequente isolamento. Hirigoyen (2011, p. 173) explica como o
organismo reage à violência moral:

Os primeiros sinais de estresse são, segundo a suscetibilidade do
indivíduo, palpitações, sensações de opressão, de falta de ar, de
fadiga, perturbações do sono, nervosismo, irritabilidade, dores de
cabeça, perturbações digestivas, dores abdominais, bem como
manifestações psíquicas, como ansiedade.

Após esse estado de estresse crônico, as vítimas passam a ter medo das
ações do agressor e, por isso, passam a fugir dessa violência se isolando das outras
pessoas. A longo prazo o assédio moral gera outros prejuízos. Segundo Hirigoyen
(2011), primeiro vem o choque quando as vítimas tomam consciência da agressão,
elas se sentem lesadas e com vergonha de terem sofrido aquela fria manipulação.
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Em seguida a esse choque emocional, a vítima ultrapassa seu limite de
estresse e passa a apresentar perturbações mais duradouras. Hirigoyen (2011, p.
178) define esse estágio como descompensação:

É em geral no estágio da descompensação que nós, psiquiatras,
encontramos essas vítimas. Elas apresentam um estado ansioso
generalizado, perturbações psicossomáticas, ou um estado
depressivo. Nos sujeitos mais impulsivos, a descompensação
pode se dar com a passagem a atos violentos, que levam ao
hospital psiquiátrico. Aos olhos dos agressores, não é raro que
essas perturbações sirvam como justificativa para sua
perseguição.

Posteriormente à descompensação, algumas vítimas continuam a aceitar a
dominação enquanto outras buscam cessar a violência através de um processo de
libertação que se dá com dor e angústia, segundo Hirigoyen (2011). Ainda segundo
a psicóloga francesa, no último estágio, denominado “evolução”, a vítima perde o
contato com o agressor e tenta retomar suas atividades normais, no entanto,
sequelas não são raras, posto que a experiência vivida não é esquecida, de forma
que a vítima sempre se lembrará do trauma sofrido.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, demonstrou-se que o assédio moral trata-se de uma
conduta abusiva que atenta contra a integridade física ou psíquica de uma pessoa
no ambiente de trabalho. O assédio moral tem causas tanto egocêntricas quanto
psicológicas do agressor, podendo ser tanto o empregado como o superior
hierárquico ou empregador que, usando de instrumentos simples e "inofensivos"
como gestos, palavras, comportamentos que humilham e constrangem a vítima.
Logo, pôde-se notar que foram três as espécies de assédio moral analisadas
neste trabalho: horizontal, vertical ascendente e descendente e o misto, tendo-se a
certeza de que esse fenômeno causa consequências graves na esfera íntima e
profissional do empregado.
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Por fim, restou demonstrado como prevenir e punir este fenômeno tão
prejudicial ao trabalhador no ambiente de trabalho. Tem-se consciência de que a
solução dos problemas de assédio não está apenas nos dispositivos legais, mas na
conscientização tanto da vítima, que não sabe ainda diagnosticar o mal que sofre do
agressor, que considera seu procedimento normal e da própria sociedade, que
precisa ser despertada de sua indiferença e omissão.
Explanou-se que é necessário haver no Brasil legislação que defina o
assédio moral no ambiente de trabalho, seus métodos, seus efeitos e a punição
cabível ao agressor. Contudo, verificou-se que somente uma norma jurídica não
basta para prevenir este terror psicológico; fazendo-se necessária a prevenção no
nível da sociedade, dentro do ambiente de trabalho, devendo ainda haver a
participação dos sindicatos na prevenção do assédio moral.
Constatou-se que a vítima da prática do assédio moral carrega para si
sequelas da agressão que sofreu. Dependendo da duração da agressão sofrida, a
vítima pode ficar com distúrbios permanentes e em alguns casos até mesmo tentar
algo contra a própria vida.
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Coordenador:
Prof. Me. Moisés Costa do Couto
Linha de Pesquisa:

Movimento Humano, exercício físico, saúde e qualidade de vida: tem
como objetivo estudar o movimento humano de indivíduos saudáveis e com
disfunções, aplicando conceitos biomecânicos à reabilitação e ao desempenho
físico. Compreender as adaptações dos sistemas corporais ao exercício físico.
Avaliar as repercussões de doenças cardiovasculares, neurológicas, ortopédicas,
reumatológicas, uroginecológicas, metabólicas, dermatológicas e gastrointestinais
à saúde de indivíduos de todas as idades. Investigar o perfil epidemiológico de
doenças que acarretem disfunções motoras e/ou afetem a qualidade de vida da
população.
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RESUMO

A dor é uma sensação desagradável que pode ser desencadeada pela atividade
docente. Esse estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de dor em professores
da rede pública estadual, através de uma pesquisa transversal, descritiva e
quantitativa desenvolvida no mês de outubro de 2017 em escolas de ensino médio
da rede pública estadual do município de Jaguaruana/Ceará. Para isso, foram
aplicados formulários para coletar os dados sociodemográficos e o questionário
nórdico musculoesquelético para identificar a presença de dor. Na análise dos dados
categóricos foi utilizado o teste Qui-quadrado (χ²) de tendência para associação,
levando em consideração um p<0,05. A maioria da amostra foi do sexo masculino
(47,1%), cor da pele parda (47,5%), com maior concentração de idade entre 21 a 30
anos (50,8%) e que atuam como docentes de 6 a 10 anos (49,1%) com carga horária
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de 200hs mensais (87,3%). Com relação a presença de dor, nos últimos 12 meses,
as variáveis: pescoço (X²=14,74; p=0,01), região torácica (X²=6,58; p=0,04), região
lombar (X²=18,97; p=0,01), tornozelo e pés (X²=8,50; p=0,01) apresentaram
associações significativas com os tipos de dor (aguda e crônica). A articulação
tornozelo e pés foi a única que apresentou associação significativa tanto nos últimos
12 meses quanto nos últimos 7 dias (X²=6,14; p=0,04). O estudo identificou que
dos 63 docentes da amostra, 52 relataram algum episódio de dor do tipo aguda ou
crônica, evidenciando uma alta prevalência na categoria estudada.
Palavras-chave: Desconforto. Docentes. Ergonomia.

ABSTRACT

Pain is an unpleasant sensation that can be triggered by teaching activity. This study
aimed to evaluate the prevalence of pain in teachers of the public statewide
education, thought a transversal, descriptive and quantitative research developed
during

October

of

2017

in

public

state

funded

high

schools

of

Jaguaruana/Ceará. Thus, a survey was used to collect the sociodemographic and the
musculoskeletal Nordic questionnaire data to identify the presence of pain. Chisquare test (χ²) of trend for association was used in the analysis of the categorical
data, considering a p <0.05. The majority of the sample was male (47.1%), brown
skin color (47.5%), with a higher concentration of age between 21 and 30 years old
(50.8%) and who act as teachers from 6 to 10 years (49.1%) with a monthly
workload of 200hs (87.3%). In relation to the presence of pain, in the last 12
months, the variables: neck (X² = 14.74, p = 0.01), thoracic region (X² = 6.58, p =
0.04), lumbar region = 18.97, p = 0.01), ankle and feet (X² = 8.50, p = 0.01)
presented significant associations with types of pain (acute and chronic). The ankle
and foot joint was the only one that presented significant association in the last 12
months and in the last 7 days (X² = 6.14, p = 0.04). The study identified that of the
63 teachers in the sample, 52 reported some episodes of acute or chronic pain,
evidencing a high prevalence in the category studied.
Keywords: Discomfort. Teachers. Ergonomics.
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1 INTRODUÇÃO

A atuação do professor requer uma integração que necessita do
cumprimento de demandas que envolvem os estudantes e várias atividades que, por
conseguinte ultrapassam suas atribuições como profissional da educação. Assim a
docência vem sendo exposta pelo seu posto de serviço e pela sociedade a situações
prejudiciais que geram desconfortos físicos, mentais e emocionais (FARINHA et
al., 2013).
Este fato, quando associado às condições de trabalho agrava o estado do
trabalhador. Pode-se incluir nesse contexto a desvalorização do serviço, baixa
remuneração, altas cargas horárias, esforços repetitivos, falta de ergonomia e
orientações (FERNANDES et al., 2009).
Desse modo, o conjunto desses fatores predispõe fortemente o surgimento
das doenças ocupacionais ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
(DORT’s) que podem gerar efeitos irreversíveis provocando incapacidade
funcional, dor e debilidade da musculatura que consequentemente interferem na
execução de atividades mais simples de sua vida diária (MORAES; BASTOS,
2013).
Com relação ao sintoma dor, sabe-se que este gera um alto índice de
incapacidade por se tratar de uma sensação desagradável associada a alguma
alteração ou lesão do tecido, sendo assim definida como uma experiência subjetiva
e pessoal com aspectos sensitivos e culturais que podem ser provocados por fatores
socioculturais, psíquicos e/ou físicos (DELLAROZA et al., 2008).
Para tal pode-se classificar a dor em aguda, quando se apresenta por uma
lesão que irá estimular as terminações nervosas, sendo características do início da
lesão. E crônica definida como o desconforto existente, não desaparecendo após a
cura da lesão se apresentando por mais de três meses (SALLUM et al., 2012).
Ao saber que a existência da dor pode gerar incapacidades durante a
jornada de trabalho, entende-se que esta passa a representar um problema de saúde
pública com aumento considerável dos custos. Dessa forma, é de fundamental
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importância a atuação de uma equipe multidisciplinar na melhora dos sintomas
visando a qualidade de vida e atenuação dos problemas existentes no ambiente de
trabalho como medida de prevenção e correção (SILVEIRA et al., 2014).
Dentro dessa perspectiva, a Fisioterapia é de grande valia, visto que são
realizadas ações que minimizem as patologias oriundas do posto de trabalho,
prevenindo e mantendo a saúde do trabalhador através de orientações sobre a
execução de movimentos corretos, mudanças de posturas durante a carga horária e
realização de exercícios, como a ginástica laboral (SANTOS et al., 2007).
No entanto, para que haja uma intervenção efetiva, é necessário se
conhecer a realidade vivenciada por esses profissionais, que se doam ao cuidado do
outro buscando sempre o crescimento educacional dos seus alunos. Além disso,
vale a pena lembrar que o sintoma dor interfere diretamente na qualidade e
andamento das atividades do profissional, sendo de grande relevância oferecer uma
atenção especial a classe docente.
Assim, o estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de dor em
professores da rede pública estadual de Jaguaruana-CE.

2 METODOLOGIA

O estudo em questão se caracteriza como sendo do tipo transversal,
descritivo e quantitativo desenvolvido nas escolas de ensino médio da rede pública
estadual do município de Jaguaruana/Ceará, no mês de outubro de 2017.
A população desta pesquisa foi composta pelos professores da Escola de
Educação Profissional Francisca Rocha Silva, Ensino Regular Manuel Sátiro e
Francisco Jaguaribe, totalizando 83 sujeitos. A partir desse universo populacional,
foram selecionados 63 sujeitos para compor a amostra de acordo com os critérios
de inclusão: ser de ambos os sexos e estar exercendo a docência de maneira regular.
Já como critérios de exclusão foi levado em consideração o fato deste docente estar
readaptado em outra função, o que correspondeu a 20 indivíduos da população.
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Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um formulário a fim de
coletar os dados sociodemográficos e algumas informações sobre o trabalho como
idade, sexo, cor, escolaridade, tempo de atuação, carga horária e presença de dor.
Para avaliar a dor musculoesquelética foi utilizado o questionário nórdico
musculoesquelético de dor composto por uma figura anatômica para identificação
das regiões do corpo e questões sobre problemas nessas regiões considerando os
últimos 12 meses e 7 dias que precederam a aplicação do questionário e se houve
afastamento das atividades laborais no último ano devido a isso. Além da presença
da escala numérica de dor, possibilitando a mensuração da intensidade da dor
referida pelos participantes (PINHEIRO et al., 2002).
Para a realização da pesquisa foi feito uma visita as três escolas com o
intuito de pedir autorização, em que foi explicado para direção os objetivos da
pesquisa, bem como os instrumentos a serem utilizados. Após a liberação das
instituições foi feita uma apresentação para os professores afim de que tomassem
conhecimento acerca dos objetivos e procedimentos da pesquisa, bem como do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a assinatura caso
aceitassem participar. Em seguida foi realizada a distribuição dos questionários que
foram guardados em uma pasta pelos próprios participantes a fim de garantir o
anonimato.
Na análise dos dados categóricos, os resultados foram apresentados por
meio de frequência simples e absoluta, seguidos da utilização do teste Qui-quadrado
(χ²) de tendência para associação. Para todas as análises foi adotado o nível de
significância menor que 0,05 (p<0,05).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados apresentados na tabela 1 descrevem as características
sociodemográficas dos 63 professores da rede pública estadual que participaram do
estudo, sendo a maioria do sexo masculino (47,1%), cor da pele parda (47,5%), com
maior concentração de idade entre 21 a 30 anos (50,8%) e que atuam como docentes
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de 6 a 10 anos (49,1%). A escolaridade predominante foi o ensino superior
completo (63,5%) com carga horária de 200hs mensais (87,3%).
Tabela 1. Características sociodemográficas e laborais dos professores em função
do tipo de dor.

Idade

Sexo

Raça

Escolaridade

Carga horária

Tempo

Aguda (n=26)

Crônica (n=26)

Ausente (n=11)

n (%)

n (%)

n (%)

15 a 20 anos

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

21 a 30 anos

17 (27,0)

10 (15,9)

5 (7,9)

31 a 40 anos

7 (11,1)

9 (14,3)

2 (3,2)

41 a 50 anos

2 (3,2)

7 (11,1)

4 (6,3)

Masculino

13 (20,6)

16 (25,4)

7 (11,1)

Feminino

13 (20,6)

10 (15,9)

4 (6,4)

Branco

10 (15,9)

12 (19,1)

5 (7,9)

Negro

4 (6,3)

1 (1,6)

1 (1,6)

Pardo

12 (19,1)

13 (20,6)

5 (7,9)

Sup. Incompleto

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (1,6)

Sup. Completo

16 (25,4)

16 (25,4)

8 (12,7)

Especialização

8 (12,7)

8 (12,7)

2 (3,2)

Mestrado

2 (3,2)

2 (3,2)

0 (0,0)

50 hs

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

100hs

1 (1,6)

1 (1,6)

1 (1,6)

150hs

1 (1,6)

2 (3,2)

2 (3,2)

200hs

24 (38,1)

23 (36,5)

8 (12,7)

0 a 5 anos

8 (12,7)

2 (3,2)

3 (4,8)

6 a 10 anos

14 (22,2)

12 (19,0)

5 (7,9)

11 a 15 anos

1 (1,6)

4 (6,3)

1 (1,6)

16 a 20 anos

3 (4,8)

8 (12,7)

2 (3,2)

A ocupação docente tem repercussão direta com o estado de saúde física e
mental que influencia no desempenho profissional provocando o aparecimento de
dores e consequentemente a redução da produtividade e outras dificuldades como
exaustão física e emocional (MANGO et al., 2012).
No que diz respeito ao nosso estudo, foi possível traçar um perfil voltado
para o sexo masculino, fato que pode ser justificado por uma das escolas ter um
perfil técnico profissional ocupado em sua maioria por homens, o que concorda
com o estudo de Lima e Filho (2009) com 189 professores com objetivo de verificar
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as condições de trabalho e a relação com o possível adoecimento físico e mental
dos professores, que também encontraram maior percentual de professores do sexo
masculino. Na mesma linha de raciocínio, Branco et al. (2011), também
encontraram uma maior prevalência de sintomas osteomusculares em professores
do sexo masculino.
Porém, em discordância com o estudo em questão, Cardoso et al. (2009)
em seu estudo, realizado em Salvador, com 4.496 professores da rede municipal de
ensino, com o objetivo de descrever a prevalência de dor musculoesquelética
seguindo variáveis sociodemográficas e ocupacionais de professores do ensino
básico, relatou maior predominância de professoras com idade acima de 40 anos.
Concordando com a literatura que de maneira geral aponta para um perfil feminino
(MELO et al., 2010; MORENO et al., 2016).
No que diz respeito à raça, Sá et al. (2009) relatou que a maior parte da
amostra foi constituída por pardos pelo auto relato da cor da pele (43,9%)
corroborando com o nosso estudo que refere à cor da pele parda como maioria
(47,5%). Já com relação à escolaridade, o ensino superior completo foi o
predominante (63,5%) podendo se justificar pela aprovação em dezembro de 1996,
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que passou a exigir nas escolas
qualificação para atuação do magistério. Carvalho e Alexandre (2006) também
citam em sua pesquisa que a maioria dos sujeitos dispõe de ensino superior
completo concordando com o presente estudo.
Quando relacionado ao tipo de dor, observou-se que dos 63 professores,
52 (82,6%) apresentaram dor aguda ou crônica e apenas 11 (17,4%) alegaram não
sentir dores. Levando em consideração para essa classificação que a dor aguda se
apresenta repentinamente ou após alguma lesão, podendo desaparecer e a dor
crônica persiste por mais de três meses, estando associada a uma patologia ou
desordem persistente do corpo. Quando feita a associação a partir do teste Quiquadrado com relação a essas variáveis, não foi possível encontrar uma correlação.
Branco et al. (2011) inferiram a relação da idade com a presença de dor e
verificaram, entre os professores universitários, que quanto mais avançada a idade,
maior foi a presença de sintomas osteomusculares nos membros inferiores, com

272

uma prevalência de 60% de queixas. Isto discorda os resultados desta pesquisa que
manteve um nível predominante entre 21 a 30 anos de idade, correspondendo a
42,9% da amostra referente a dor. Este fato está relacionado com o maior período
de exposição em sala de aula, com altas cargas horárias que se mantiveram entre
200 horas/mensais sem pausas para descanso e estresse das articulações que
acarretam restrições de mobilidade, de amplitude e flexibilidade dos movimentos,
se sobressaindo sobre o fator idade.
Em concordância ainda com os resultados obtidos através desta pesquisa,
Silva e Rosso (2008) relataram que os professores que trabalham de 21h a 40h
semanais foram os que apresentaram mais queixas de sintomas osteomusculares. O
que é reafirmado por Cardoso et al. (2009) quando relata que a dor
musculoesquelética foi mais elevada em professores que tinham carga horária de
40h semanais e que trabalhavam em dois ou mais turnos.
A tabela 2 mostra a análise univariada entre as variáveis do tipo de dor
com as articulações. Vale salientar, que a partir do instrumento utilizado, foi
possível avaliar a presença dessa dor em períodos diferentes, a saber: nos últimos
12 meses e nos últimos 7 dias e se a presença de dor foi fator limitante para
realização do seu trabalho nesse período.
A partir disso, percebeu-se que com base nos últimos 12 meses, as
variáveis: pescoço (X²=14,74; p=0,01), região torácica (X²=6,58; p=0,04), região
lombar (X²=18,97; p=0,01); tornozelo e pés (X²=8,50; p=0,01) apresentaram
associações significativas com os tipos de dor (aguda e crônica). Por fim, foi
observado que a articulação tornozelo e pés foi a única que apresentou associação
significativa tanto nos últimos 12 meses quanto nos últimos 7 dias (X²=6,14;
p=0,04).
Com relação à região do pescoço, torácica e lombar esse fato pode estar
associado à movimentação corporal adquirida durante as atividades com postura
sentada ou estática, a condição de concentração que é exigida ao professor durante
os planejamentos, leituras e correções de atividades que causa tensão/estresse da
musculatura e articulações, a falta de ergonomia e pelos movimentos repetitivos
realizados.
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Já a articulação do tornozelo e pés apresentou dor crônica nos últimos 12
meses e nos últimos 7 dias podendo justificar isso a posição ortostática adotada pela
exigência da atividade profissional e a extensa carga horária de trabalho com dupla
e/ou tripla jornada diária exercida pelos docentes.

Tabela 2. Localização da dor nos segmentos do corpo.
Aguda (n=26)

Crônica (n=26)

Ausente (n=11)

n (%)

n (%)

n (%)

Últimos 12 meses

16 (25,4)

17 (27,0)

0 (0,0)

14,74 (0,01)*

Últimos 7 dias

5 (7,9)

6 (9,5)

0 (0,0)

2,95 (0,22)

Limitações

7 (11,1)

9 (14,3)

0 (0,0)

4,94 (0,08)

Últimos 12 meses

14 (22,2)

13 (20,6)

0 (0,0)

11,85 (0,06)

Últimos 7 dias

4 (6,3)

7 (11,1)

0 (0,0)

5,21 (0,52)

Limitações

7 (11,1)

6 (9,5)

0 (0,0)

4,38 (0,63)

Últimos 12 meses

9 (14,3)

9 (14,3)

0 (0,0)

8,27 (0,22)

Últimos 7 dias

3 (4,8)

5 (7,9)

0 (0,0)

5,42 (0,49)

Limitações

4 (6,3)

4 (6,3)

0 (0,0)

9,21 (0,26)

Últimos 12 meses

11 (17,5)

8 (12,7)

0 (0,0)

6,58 (0,04)*

Últimos 7 dias

3 (4,8)

4 (6,3)

0 (0,0)

1,86 (0,39)

Limitações

2 (3,2)

3 (4,8)

0 (0,0)

1,41 (0,49)

Últimos 12 meses

9 (14,3)

18 (28,6)

0 (0,0)

18,97 (0,01)*

Últimos 7 dias

3 (4,8)

9 (14,3)

0 (0,0)

9,49 (0,05)

Limitações

2 (3,2)

7 (11,1)

0 (0,0)

7,91 (0,09)

Últimos 12 meses

4 (6,3)

2 (3,2)

0 (0,0)

2,22 (0,32)

Últimos 7 dias

2 (3,2)

2 (3,2)

0 (0,0)

0,90 (0,63)

Limitações

2 (3,2)

1 (1,6)

0 (0,0)

1,09 (0,58)

Últimos 12 meses

9 (14,3)

9 (14,3)

0 (0,0)

5,33 (0,07)

Últimos 7 dias

2 (3,2)

4 (6,3)

0 (0,0)

2,29 (0,31)

Limitações

5 (7,9)

4 (6,3)

0 (0,0)

2,38 (0,30)

Últimos 12 meses

9 (14,3)

13 (20,6)

0 (0,0)

8,50 (0,01)*

Últimos 7 dias

2 (3,2)

7 (11,1)

0 (0,0)

6,14 (0,04)*

X² (valor de p)

Pescoço

Ombros

Punho

Região Torácica

Região Lombar

Coxa

Joelhos

Torn./Pés
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Limitações

3 (4,8)

7 (11,1)

0 (0,0)

4,81 (0,09)

*Valor apresentado (p<0,05) (Qui-quadrado para tendência de associação)

Quando feita a classificação por articulações, Mango et al. (2012) em um
estudo feito na cidade de Matinhos (PR), com docentes da rede municipal,
investigou a etiologia dos sintomas osteomusculares e citou que nos últimos 12
meses os docentes relataram não poder realizar alguma atividade pela presença da
dor na região lombar (26,9%), região torácica (19%), punhos, dedos e mãos
(18,2%), o que concorda com os resultados desta pesquisa, com exceção da
articulação do punho que foi pouco citada. Já nos últimos 7 dias, os autores
apresentaram a lombar como região mais afetada, com 31,7%, concordando com os
achados deste estudo que relata 4,8% para dor aguda e 14,3% para dor crônica
totalizando 19,1% para dor lombar.
Ainda com relação às articulações afetadas, Suda et al. (2011) relatam que
a ocorrência de dor foi mais predominante na região do pescoço (70%), seguida
pela lombar (64%) e pelos ombros (50%) concordando com os resultados deste
estudo. Na mesma linha de raciocínio, Calixto et al. (2015) registrou que as regiões
corporais mais acometidas nos últimos 12 meses foram a parte superior das costas
(42,6%), a parte inferior das costas (41,7%), o pescoço (39,3%) e o ombro (30,4%).
Na presente pesquisa a prevalência de dor no punho foi mínima visto que
com o avanço da tecnologia na sala de aula os docentes não necessitam utilizar por
longos períodos lousas para registrar conteúdo e atividades, utilizam-se mais dos
livros e uso das mídias para a explanação do material didático. Dessa maneira, os
resultados concordaram com os achados na literatura, que aponta essa articulação
como uma das menos relatadas para presença de dor em docentes (MANGO et al.,
2012; CALIXTO et al., 2015).
Já a tabela 03, traz uma visão geral da intensidade da dor sentida pelos
sujeitos, a partir da avaliação por meio da escala visual analógica. Foi possível
encontrar maiores intensidades na região do pescoço com média de 3,23 para dor
crônica, ombros com 2,54 para dor aguda, região lombar com 3,73 para dor crônica,
região torácica com 1,58 para dor aguda e tornozelo/pés com 2,04 para dor crônica,
o que confirma que as articulações mais afetadas pela atividade docente são pescoço
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e região lombar e ombros, estando essa intensidade bastante associada a presença
da dor crônica, bem como a não procura de tratamento por parte dos indivíduos.

Tabela 03. Médias da intensidade da dor com relação à articulação.
Aguda

Crônica

Média

DP

Média

DP

Pescoço

2,42

2,30

3,23

2,69

Ombro

2,54

2,82

2,23

2,63

Punho

1,38

2,37

1,23

2,16

Região Torácica

1,58

2,40

1,35

2,46

Região Lombar

1,73

2,65

3,73

3,08

Coxas

0,81

2,17

0,42

1,65

Joelhos

1,73

2,75

1,80

3,00

Torn./pés

1,58

2,61

2,04

2,62

EVA

Cotovelo*

* muitos consideraram dor inexistente quanto à intensidade (EVA).

Quando investigada a relação com a intensidade da dor, foi possível
perceber que a maioria dos estudos apontam apenas a questão da prevalência e o
mapeamento das articulações afetadas. Porém, há uma necessidade de investigar
essa intensidade que pode ser feita de maneira direta e rápida por meio de escalas
numéricas, em que 0 significa ausência e 10 dor insuportável, sendo importante essa
investigação para identificação e quantificação do quadro clínico do sujeito
(CALIL; PIMENTA, 2005).
É certo que, com a mensuração dessa variável, pode-se determinar por
meio de uma medida mais direta como essa dor interfere na vida dos docentes. A
relevância dessa mensuração pode ser afirmada pelos achados desta pesquisa, pois
quando associado o mapeamento das articulações acometidas com a intensidade da
dor, foi possível encontrar as maiores médias no campo da dor crônica, afirmando
o fato desses sujeitos não conseguirem solucionar a problemática da dor em seu
cotidiano devido a não darem atenção devida ou procurar tratamento para sanar tal
problema.
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Dentro desse contexto, surge a necessidade de despertamento para às
condições de trabalho de maneira geral, bem como do ambiente. Uma vez que a
docência requer espaço propício para atender as exigências de seu planejamento,
atendimento aos alunos e a comunidade escolar e que este fato não pode ser
ignorado ao passo que é uma profissão que lida com o cuidar do outro.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo identificou que dos 63 docentes da amostra, 52 relataram algum
episódio de dor do tipo aguda ou crônica, sendo o pescoço, região torácica, região
lombar, tornozelo e pés as estruturas mais afetadas, e referido pela maioria dos
participantes da pesquisa dores em pelo menos 2 regiões.
Os resultados do estudo revelaram os efeitos negativos gerados pela
atividade docente na saúde dos trabalhadores, em que foi possível perceber ainda
médias consideráveis de dor quando avaliada a intensidade, associada a alta
prevalência dessa sintomatologia.
Diante dos achados faz-se necessário investigar outros fatores
intervenientes a fim de analisar a relação da presença da dor no exercício dos
docentes. Dessa forma é importante direcionar discussões sobre a promoção de
saúde no âmbito escolar possibilitando melhorias no posto de trabalho através de
adaptações e reeducação das posturas adotadas para o aumento da qualidade de vida
no trabalho desses docentes.
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RESUMO

Flexibilidade e força muscular são capacidades físicas importantes para a
movimentação eficiente e melhor desempenho das atividades diárias, favorecendo
uma melhor qualidade de vida. O objetivo desse estudo foi analisar a diferença de
força muscular lombar e flexibilidade do quadril de homens e mulheres entre 18 e
73 anos. Foram avaliados 200 indivíduos com uma média de idade de 39,04 anos ±
12,93 para homens e 42,16 anos ± 13,65 para mulheres, com dois equipamentos de
medida: Banco de Wells (flexibilidade) e dinamômetro dorsal (força lombar). Os
resultados obtidos na flexibilidade entre homens (26,03cm ± 9,53) e mulheres
(26,87cm ± 8,36) foram semelhantes (p = 0,576), diferentemente aos encontrados
na literatura, em que as mulheres têm uma maior flexibilidade. Contudo, os homens
apresentaram uma resposta significante (p ≤ 0,001) devido à maior força da
musculatura lombar (95,65kgf ± 31,28) em relação às mulheres (44,73kgf ± 21,94).
Conclui-se que, os homens têm uma força lombar maior que as mulheres.
Palavras-chave: Dinamômetro de Força Muscular. Músculos Isquiotibiais.
Aptidão Física.

ABSTRACT
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Flexibility and muscular strength are important physical abilities for
efficient movement and better performance of daily activities, favoring a better
quality of life. The objective of this study was to analyze the difference in lumbar
muscle strength and hip flexibility in men and women between 18 and 73 years. We
evaluated 200 individuals with a mean age of 39.04 years ± 12.93 for men and 42.16
years ± 13.65 for women, with two measurement equipment: Sit And Reach Box
(flexibility) and dorsal dynamometer (lumbar force ). The results obtained in the
flexibility between men (26.03cm ± 9.53) and women (26.87cm ± 8.36) were
similar (p = 0.576), unlike those found in the literature, in which women have
greater flexibility. However, men presented a significant response (p ≤ 0.001) due
to the higher strength of the lumbar muscles (95.65kgf ± 31.28) in relation to the
women (44.73kgf ± 21.94). It is concluded that men have a lumbar force greater
than women.
Keywords: Muscle Strength Dynamometer. Muscles Hamstrings. Physical
aptitude.

1 INTRODUÇÃO

A flexibilidade e a força muscular são qualidades físicas importantes, as
quais melhoram a postura corporal, previnem cardiopatias e outras doenças,
conferem uma sensação de rejuvenescimento, reduzem o risco de lesões, melhoram
as funções respiratórias e permitem um condicionamento físico melhor nas
atividades diárias (CARVALHO, 1998).
Flexibilidade é a capacidade de resposta ao alongamento sem
interferência, com consequente relaxamento dos tecidos próximos a uma
articulação. As estruturas que serão alongadas incluem os ligamentos, fáscias,
tecidos conjuntivos relacionados às articulações e, em muitos casos, os músculos
antagonistas, ou seja, aqueles que fazem o movimento contrário da ação realizada.
Um contínuo trabalho da flexibilidade condiciona uma maior amplitude articular
dependendo da estrutura da articulação e do padrão do movimento a que é
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submetida. Muitos autores consideram como uma capacidade física coordenativa,
na qual exige grande participação do sistema nervoso central e capacidade física
condicional, que se refere à capacidade de ser treinável (HAMILTON, 2015).
Força muscular é definida como a capacidade de um músculo gerar tensão
adequada para iniciar, controlar o movimento e manter a postura quando cargas são
superpostas ao sistema musculoesquelético nas situações da vida diária
(FONTEQUE et al., 2004). Além disso, ela também é um excelente agente protetor
das articulações quando falamos em lesões osteomioarticulares, diminuindo trações
que podem ser lesivas às estruturas que a compõe. Também pode ser descrita como
a quantidade máxima de força que um músculo pode gerar em um padrão específico
de movimento e em uma determinada velocidade de movimento.
Mesmo

sendo

capacidades

físicas

fundamentais

para

o

bom

funcionamento do organismo e realização das mais diversas atividades no dia a dia,
é válido salientar que em pessoas de diferentes faixas etárias elas podem estar
diminuídas devido à falta de treinamento, bem como, ao envelhecimento. Portanto,
a realização de exercícios físicos voltados para o desenvolvimento da força
muscular e da flexibilidade tem sido recomendada como meio de atenuar ou reverter
os efeitos negativos relacionados ao envelhecimento e/ou fatores a ele associados.
Além disso, podem ser utilizados como estratégia preventiva primária para manter
e melhorar o estado de saúde em qualquer idade, com efeitos benéficos diretos e
indiretos na prevenção e retardamento das perdas funcionais, reduzindo o risco de
enfermidades e transtornos frequentes da terceira idade (Fidelis et al., 2013).
O objetivo desse estudo foi analisar a diferença de força muscular lombar
e flexibilidade de quadril de homens e mulheres adultos.

2 MÉTODOS

Esta é uma pesquisa descritiva que compara a força muscular lombar e a
flexibilidade entre homens e mulheres. Os dados foram coletados de ações
comunitárias por graduandos do curso de Fisioterapia de uma instituição de ensino
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superior em um período de oito meses, começando em março de 2017 e finalizando
em novembro do mesmo ano.
Na avaliação foram utilizados os seguintes instrumentos:
Banco de Wells – através dele foi possível avaliar a flexibilidade dos
participantes. Para a realização do teste, os indivíduos ficavam descalços e sentados
no chão com as pernas juntas, os joelhos estendidos e as plantas dos pés em contato
com a face anterior do banco. Eles foram instruídos para que inspirassem
previamente e, logo após, realizassem uma flexão de tronco lentamente em direção
ao topo da caixa com a finalidade de alcançar o mais distante possível ao passo que
desempenhavam uma expiração. Durante o movimento, os participantes
conservavam as duas mãos paralelas, não podendo flexionar os joelhos e mantendo
a posição momentaneamente. O teste foi realizado três vezes e os valores (em
centímetros) obtidos para cada tentativa foram anotados pelo avaliador, sendo
considerado apenas aquele em que o participante atingiu o ponto mais distante na
caixa constatado pelas pontas dos dedos (Bertola et al., 2007).
Dinamômetro dorsal – ele foi utilizado para avaliar a força lombar
obedecendo ao seguinte protocolo: o sujeito deve ficar descalço posicionado sobre
a plataforma; permanecer com a coluna reta; manter os braços estendidos em frente
às coxas a fim de fazer o posicionamento correto do puxador a ser tracionado. Na
sequência, o participante foi solicitado a fazer flexão anterior de tronco, leve flexão
de joelho e, segurando o puxador com as mãos, fazer força máxima de tração, de
forma perpendicular à plataforma, sem que haja contato do puxador ou das mãos
com qualquer outra parte do seu corpo (Soares et al., 2012).
Foram incluídos nessa pesquisa homens e mulheres acima de 18 anos que
participaram de ações comunitárias que a Faculdade Diocesana de Mossoró
promoveu ou se associou em 2017. Os seguintes critérios de exclusão foram
utilizados: participantes com ficha de dados de identificação incompleta;
participantes com registro apenas de flexibilidade ou de força e participantes
incapazes ou que se negaram a realizar algum dos testes propostos.
A população foi composta por 357 fichas com uma amostra composta por
200 pessoas, a partir disso foram formados dois grupos a fim de separar os
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diferentes sexos. Todos os dados foram tabelados no Excel®, posteriormente
comparados e analisados no SPSS Programa de Estatística. O teste estatístico
utilizado foi o ANOVA. Para todos os achados considerou o nível de significância
p<0,05.

3 RESULTADOS

O número de amostras e a média de idades em ambos os sexos foram
semelhantes, com uma média de idade relacionada a pessoas adultas como é
apresentado na tabela 1.
TABELA 1: Média das idades em ambos os
sexos
SEXOS

IDADE (ANOS)

Homens

39,04 ± 12,93

Mulheres

42,16 ± 13,65

A tabela 2 mostra que a flexibilidade das mulheres foi um pouco acima da
dos homens, mas essa diferença não foi significativa para obter uma resposta válida
(p = 0,576).

TABELA 2: Média dos resultados das avaliações de flexibilidade no
banco de Wells em cm.
GÊNEROS

FLEXIBILIDADE (cm)

Homens

26,03 ± 9,53

Mulheres

26,87 ± 8,36

A média da força lombar encontrada foi diferente entre os sexos, com os
homens apresentando um pouco mais que o dobro de força lombar em relação às
mulheres, como retrata a tabela 3, o que ajudou a validar os resultados e a obter
significância (p ≤ 0,001).

TABELA 3: Média dos resultados das avaliações de força no
dinamômetro dorsal em kgf

285

GÊNEROS

FORÇA LOMBAR (kgf)

Homens

95,65 ± 31,28

Mulheres

44,73 ± 21,94

Foram obtidos em todos os dados um desvio padrão elevado, isso ocorreu
devido à ampla variedade de participantes nos eventos realizados.

4 DISCUSSÃO

Foi encontrada uma diferença significativa entre os sexos, em que os
homens tiveram valores bem maiores de força lombar em relação às mulheres. O
achado desta pesquisa é sustentado pela literatura, na qual a grande maioria dos
autores concorda que os homens têm mais força muscular absoluta que as mulheres.
As diferentes respostas neuromusculares, metabólicas e morfológicas
entre homens e mulheres refletem a ação de hormônios característicos. Os homens
sofrem ação da testosterona, enquanto as mulheres, a do estrogênio. A ação dessas
duas substâncias influencia diretamente na composição celular. A testosterona
produz aumento na deposição de proteína nos músculos, ossos, pele e em outras
partes de seu corpo, uma maior concentração dessa substância em relação ao sexo
oposto pode explicar, em parte, a vantagem que o homem tem comparado às
mulheres quando falamos em força muscular. Já o estrogênio é capaz de aumentar
a deposição de gordura nas mamas, nos quadris e no tecido subcutâneo, o que
explica a maior quantidade de gordura no sexo feminino (Pardini, 2001).
Em geral, a força muscular absoluta média da mulher é de sessenta e três
e meio por cento (63,5%) da força do homem. A força muscular da parte superior
do corpo das mulheres é de quase cinquenta e seis por cento (55,8%) quando
comparado com a força da mesma região dos homens e a força muscular da parte
inferior do corpo das mulheres é aproximadamente setenta e dois por cento (71,9%)
da força dessa região dos homens (Fleck & Kraemer, 2006a), sendo assim, qualquer
que seja o parâmetro de força avaliado, as mulheres se apresentarão em
desvantagem em relação aos homens.
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No estudo de Eichinger et al.,(2016) realizado no estado de Santa Catarina,
utilizou uma amostra que era composta por homens e mulheres que tinham entre 18
e 45 anos, em que foi avaliada a força de 382 homens com idade média de 27,1
anos (±7,5) e 309 mulheres com idade média de 28,2 anos (±8,1). O presente estudo
constatou que nos homens a média da força muscular mensurada no teste de
dinamometria lombar foi 114,00 kgf (±25,40), um pouco maior que o resultado
encontrado no nosso estudo, enquanto nas mulheres a média foi 48,50 kgf (±18,80),
semelhante aos nossos resultados. Este estudo concluiu que a força da musculatura
lombar média mensurada dos participantes do sexo masculino é 235,1% superior
em relação à do gênero feminino.
Karzel-Júnior & Friedman (1999a) explicou que a preparação do corpo da
mulher para a gestação envolve ajustes dos mais variados sistemas, entre eles, o
sistema musculoesquelético, o qual sofre alterações significativas. Uma das
alterações é o edema de partes moles, que pode diminuir o espaço disponível das
estruturas anatômicas, podendo facilitar o aparecimento de síndromes de
compressão nervosa, inclusive lombar. Além disso, este edema pode contribuir para
uma diminuição da mobilidade articular, apesar da frouxidão dos ligamentos, ou
seja, as articulações ficam instáveis.
A explicação endócrina da vantagem do sexo feminino na flexibilidade é
que, a mulher em período fértil tem um aumento na liberação de dois hormônios:
estrogênio e relaxina. A relaxina é produzida pelo corpo lúteo e também pela
placenta, tendo a função de promover a flexibilidade necessária para o parto através
do relaxamento de ligamentos, alongamentos de fibrocartilagens por atividade
colagenolítica e aumento do fluido sinovial, ampliando a articulação pélvica
(Bezerra et al.,2015). Dessa forma, a frouxidão ligamentar provocada por esses
hormônios aumenta a mobilidade articular e diminui a sustentação pélvica que,
anteriormente à gestação, era realizada pelos fortes ligamentos sacroilíacos, agora
frouxos (karzel-Júnior & Friedman, 1999b; Artal et al., 1999).
Fatores como envelhecimento, podem causar algumas alterações
fisiológicas tais como: diminuição da força muscular; diminuição da massa óssea e
muscular, maior índice de fadiga; diminuição do fluxo sanguíneo e cerebral;
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diminuição da flexibilidade e agilidade (Filho, 1997). O presente estudo tem
resultados semelhantes a esta citação, em que pessoas de até 59 anos de idade
tiveram uma flexibilidade média no Banco de Wells de 26,90cm (±8,77) sendo
menor que os resultados dos idosos (acima de 60 anos) que tiveram em média
25,41cm (±9,70). Mas, segundo Guadagnine e Olivoto (2004a) o demonstrativo
feminino apresenta algumas variações, porém nem sempre à medida que a idade
aumenta a flexibilidade diminui o seu percentual. A força muscular também é
afetada nesse processo fisiológico natural, utilizando o dinamômetro dorsal para
avaliar a força muscular lombar encontramos uma diferença, em que os indivíduos
até 59 anos tiveram uma média de 69,10kgf (±36,83) e os idosos (acima de 60 anos)
48,41kgf (±27,14). Com relação à força muscular, especialmente a força de
preensão das mãos, Fleck & Kraemer (2006b) descreveram uma regressão de 3%
ao ano em homens e 5% ao ano em mulheres, após estudo longitudinal com duração
de quatro anos.
Segundo o estudo de Rebelatto et al.(2006), um programa de atividade
física regular e de longa duração, mesmo não tendo como objetivo o
desenvolvimento de força muscular, contribuiu para manutenção da força de
preensão bilateral das mãos de idosas. A maioria dessas perdas funcionais se
acentua com o senescência devido à insuficiente atividade do sistema
neuromuscular, ao desuso e à diminuição do condicionamento físico, determinando
complicações e condições debilitantes, ansiedade, depressão, insônia etc. que, por
sua vez, conduzem à imobilidade, debilidade muscular e enfermidade,
estabelecendo-se um círculo vicioso clássico em geriatria.
Guadagnine e Olivoto (2004b) realizou um estudo no município de Ouro
Verde do Oeste-PR, sendo que as pessoas que foram avaliadas convivem no meio
rural, e as atividades praticadas por eles em seu cotidiano não havia objetivos de
manutenção da flexibilidade, bem como, para a prevenção de atrofia muscular, no
entanto, à maioria deles demonstraram-se em nível excelente, comparando
praticantes e não praticantes de atividades sistematizadas apresentam um índice de
55% das pessoas avaliadas com nível excelente de flexibilidade e 45% estão
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distribuídas em outros níveis, levando a deduzir que estas pessoas estão com
encurtamento muscular provocado pela falta de exercícios de alongamento.

5 CONCLUSÃO

Em conclusão, considerando os valores encontrados no estudo, os
resultados demonstraram que os homens apresentam uma maior força na
musculatura lombar em relação às mulheres, comprovando a existência da diferença
fisiológica entre os sexos explicada pela literatura.
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RESUMO

A relação do homem com o trabalho torna-se bastante complexa no sentido que
envolve todas as áreas da sua vida, desde a social, econômica, pessoal e a saúde.
Isto pode causar interferências tanto positivas, como negativas, desencadeando em
sintomatologia persistente. Diante disto, esta pesquisa teve como objetivo analisar
a relação entre dor e qualidade de vida de trabalhadores da carcinicultura.
Caracteriza-se como sendo do tipo descritiva, com delineamento transversal e
abordagem quantitativa, com 118 trabalhadores de uma Fazenda de Carcinicultura.
A idade média dos sujeitos variou de 25 a 40 anos. Com relação ao grau de
escolaridade 39,0% possuíam o ensino fundamental incompleto, 5,9% o
fundamental completo, 13,6% o ensino médio incompleto, e 27,1% o médio
completo, 7,6% o ensino superior incompleto e 6,8% superior completo. Quanto
aos sintomas de dor ou formigamento chegamos aos valores de 7,6% de incidência
no sexo feminino, 62,7% do sexo masculino. Quando relacionado a qualidade de
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vida foi possível encontrar uma correlação significativa no que diz respeito ao
ambiente (p=0,012), apontando para interferência da sintomatologia e o ambiente
de trabalho.
Palavras-Chave: Carcinicultura. Dor. Qualidade de vida. Satisfação.

ABSTRACT

Man's relationship with work becomes quite complex in the sense that it involves
all areas of his life, from social, economic, personal and health. This can cause both
positive and negative interference, triggering persistent symptomatology. In view
of this, this research aimed to analyze the relationship between pain and quality of
life of shrimp workers. It is characterized as being of the descriptive type, with a
cross-sectional design and quantitative approach, with 118 workers from a
Carcinicultura Farm. The mean age of the subjects ranged from 25 to 40 years.
Regarding the level of schooling, 39.0% had incomplete elementary education,
5.9% complete primary education, 13.6% incomplete secondary education, and
27.1% complete secondary education, 7.6% incomplete higher education and 6.8%
complete. As for the symptoms of pain or tingling we reached the values of 7.6%
of incidence in the female sex, 62.7% of males. When related to the quality of life
it was possible to find a significant correlation with respect to the environment (p =
0.012), pointing to interference of the symptomatology and the working
environment.
Keywords: Carcinicultura. Ache. Quality of life. Satisfaction.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho é um conjunto de atividades realizadas, se configurando no
esforço feito por indivíduos, podendo ser abordado de diversas maneiras e com
enfoque em várias áreas, como na economia, na física, na filosofia. Ele também
possibilita ao homem concretizar seus sonhos, atingir suas metas e objetivos de
vida, além de ser uma forma de expressão, fazendo com que o indivíduo demonstre

293

ações, iniciativas, desenvolva habilidades, podendo aperfeiçoá-las. Além disto, se
torna uma forma de aprendizado e convivência (FIALHO; SANTOS, 1997).
De acordo com Brasil (2001) são considerados trabalhadores todos os
homens e mulheres que exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus
dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, nos
setores formais ou informais da economia. Estão incluídos nesse grupo os
indivíduos que trabalharam ou trabalham como empregados assalariados,
trabalhadores

domésticos,

trabalhadores

avulsos,

trabalhadores

agrícolas,

autônomos, servidores públicos, trabalhadores cooperativados e empregadores
(particularmente, os proprietários de micro e pequenas unidades de produção).
Ainda estão inclusos nesse grupo, trabalhadores que exercem atividades
não remuneradas habitualmente, em ajuda a membro da unidade domiciliar que tem
uma atividade econômica, os aprendizes e estagiários e aqueles temporária ou
definitivamente afastados do mercado de trabalho por doença, aposentadoria ou
desemprego (BRASIL, 2001).
Partindo dessa discussão, surge a divisão das atividades econômicas e seus
diversos setores. Dentre eles, temos o setor agrícola que nos últimos anos tem
apresentado elevada contribuição para o desenvolvimento econômico do Brasil, em
particular, para os Estados da região Nordeste. Nesse contexto, destaca-se a
importância da carcinicultura marinha para o Estado do Ceará no que se refere às
variáveis econômicas de produção, produtividade e, também, pela extensão das
áreas destinadas à exploração desse segmento econômico (ROCHA; RODRIGUES,
2003; GESTEIRA et. al., 2001; SOUZA JUNIOR, 2003).
Para Araújo (2003) a carcinicultura adapta-se facilmente às características
climáticas do Estado, pois é uma atividade que se desenvolve sem a presença
constante de chuvas. Porém, vem sofrendo com outras.
Em 2001, o Ceará produziu 11.333 toneladas de camarão, passando para
16.383 toneladas em 2002. A maior concentração de fazendas está nos estuários
dos rios Jaguaribe e Pirangi (GESTEIRA et. al. 2001; ROCHA; RODRIGUES,
2003; SOUZA JUNIOR, 2003).
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Rocha e Rodrigues (2003) observam ainda, que em 2001, a queda na
quantidade de mão-de-obra empregada no trato das culturas de pesqueiro foi de
156.073 empregos em razão da seca ocorrida nos últimos anos diminuindo a
realização de três ciclos de produção por ano. Sendo assim, essa atividade tem se
despontado como um fator de mudanças no cenário econômico e social da
população residente nessa região (ARAUJO, 2003).
Portanto, vale salientar a importância de se discutir a respeito da qualidade
de vida no trabalho que aborda não somente o local e o momento do trabalho, mas
sim, todos os outros aspectos que formam a vida das pessoas (trabalhador e sua
família) como a satisfação pessoal, relacionamento familiar, oportunidades de lazer,
dentre outros (NAHAS, 2003).
O conceito qualidade de vida apresenta várias definições, por vezes
divergentes, que dependem, dentre outros fatores, da área de interesse das
investigações. Apesar disso, é consenso que não inclui apenas fatores relacionados
à saúde, como bem-estar físico, funcional, emocional e mental, mas também outros
elementos importantes da vida das pessoas como trabalho, família, amigos, e outras
circunstâncias do cotidiano, sempre considerando que a percepção pessoal de quem
pretende se investigar é primordial (GILL; FEISNTEIN, 1994).
Concordando com esse pensamento, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) sugere que a qualidade de vida reflete a percepção dos indivíduos de que
suas necessidades estão sendo satisfeitas ou, ainda, que lhes estão sendo negadas
oportunidades de alcançar a felicidade e a auto realização, com independência de
seu estado de saúde físico ou das condições sociais e econômicas (OMS, 1998).
Para Farquhar (1995) mesmo que o tema venha sendo discutido há várias
décadas, ainda existem imprecisões conceituais e controvérsias e às vezes o assunto
não é discutido com a abrangência necessária que o tema exige, limitando-se a
análises das condições de vida, prevalências de doenças e comportamentos de riscos
nos trabalhadores.
Importante salientar que muitos estudos fazem uma abordagem superficial
do tema evitando definir exatamente o que pretendem medir ou ainda apresentam
estas determinações de forma limitada (FARQUHAR, 1995).
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Além disso, grande parte dos estudos investiga as condições de saúde ou
de vida fazendo inferências sobre qualidade de vida a partir destas informações.
Porém, muitas vezes estes achados podem não refletir de forma ampla o quão bem
se vive a pessoa investigada (RENWICK; BROWN, 1996; MINAYO; HARTZ;
BUSS, 2000).
Segundo Tander (2008) há uma correlação negativa entre a qualidade de
vida e dor, ou seja, quanto maior a intensidade desse sintoma, pior é a qualidade de
vida dos indivíduos. As condições crônicas em geral provocam grande
comprometimento da qualidade de vida e melhorá-la torna-se tão importante quanto
melhorar o quadro clínico dos pacientes.
Para Wolfe (2003) diferentes instrumentos para avaliação da qualidade de
vida relacionada à saúde são utilizados, fornecendo informações importantes sobre
as impressões pessoais de um indivíduo, que muitas vezes um exame clínico não
seria capaz de detectar.
Conform e Kadam (2005) e Mantyselka (2003) a dor, e em especial a dor
crônica, é considerada um importante problema de saúde pública, pois atinge a
população adulta com alta prevalência, sendo uma das principais causas de
incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. Estudos já mostraram que
a dor é o mais persistente sintoma relatado nos serviços de saúde que oferecem os
primeiros cuidados e é frequentemente acompanhada por sintomas de depressão e
ansiedade.
Segundo a sociedade brasileira de estudo da dor, esta se comporta como
uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou relacionada à
lesão real ou potencial dos tecidos, e que continua sendo uma das grandes
preocupações da Humanidade. Desde os primórdios do ser humano, conforme
sugerem alguns registros gráficos da pré-história e os vários documentos escritos
anteriormente, sempre procurou esclarecer as razões que justificassem a ocorrência
de dor e os procedimentos destinados a seu controle. A expressão da dor varia não
somente de um indivíduo para outro, mas também de acordo com as diferentes
culturas (REBALATO; BOTOME, 1999).
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Segundo Manole (1999) a ocorrência de dor, especialmente crônica, é
crescente, talvez em decorrência de novos hábitos de vida; maior longevidade do
indivíduo; prolongamento de sobrevida dos doentes com afecções clínicas
naturalmente fatais; modificações do ambiente em que vivemos; e provavelmente,
do reconhecimento de novos quadros dolorosos e da aplicação de novos conceitos
que traduzam seu significado. Além de gerar estresses físicos e emocionais para os
doentes e para os seus cuidadores, a dor é razão de fardo econômico e social para a
sociedade.
Do ponto de vista da saúde é prioritário conhecer os mecanismos da dor
juntamente com as doenças que a causam, isto porque a mesma interfere
diretamente da vida produtiva do indivíduo, sendo muitas vezes causa de
afastamentos, baixa produtividade, insatisfação e frustração no ambiente laboral.
Sendo assim esse trabalho teve como objetivo de analisar a relação entre
dor e qualidade de vida de trabalhadores da carcinicultura.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa descritiva possui um caráter transversal, com abordagem
quantitativa; objetivando descrever a satisfação dos trabalhadores de uma empresa
de carcinicultura.
Foi realizada em uma Fazenda de Carcinicultura, localizada na cidade
Aracati que atualmente emprega 152 pessoas que constituiu a população do nosso
estudo.
No ramo de carcinicultura o Município de Aracati conta com o total de 16
empresas, porém se destaca dos demais produtores do Estado, por abrigar uma
empresa que detém um dos maiores volumes de nível nacional, ou seja, 12% de
todo camarão produzido no país.
A referida repartição citada é uma empresa de produção de pescado
localizada no Estado do Ceará, caracteriza-se como sendo de capital privado. Foi
fundada no ano de 1982 e encontra-se em atividade há mais de 19 anos, contando
com 14 estabelecimentos, entre filiais, sucursais, agências e outros.
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Partindo desta população, utilizou-se o cálculo para populações finitas
para determinar o tamanho amostral, tendo como base a seguinte fórmula
(BARBETA, 2001):

n0= 1 / Eo²

n= N x n0 / N + n0

Onde: N=tamanho (número de elementos) da população;
n= tamanho (número de elementos) da amostra;
n0= aproximação inicial para tamanho da amostra;
E0= erro amostral tolerável.
A partir desse cálculo chegamos a um n de 118 que incluiu os profissionais
dos diversos setores da empresa.
No que diz respeito à coleta de dados foi realizada no período de 29 de
outubro a 25 de novembro de 2017. Algumas coletas ocorreram no período
matutino e maior parte no período vespertino ao final do expediente. De início, foi
explicada qual a finalidade da pesquisa e dito que as informações seriam mantidas
em sigilo sem a citação de nomes, assim a direção da empresa autorizou a realização
da pesquisa.
Em seguida, os trabalhadores foram abordados, sendo explicado
individualmente a cada um os objetivos e instrumentos utilizados. Para aqueles que
sabiam ler, foram entregues os questionários para que cada um preenchesse sozinho
e fora dito que se tivessem qualquer dúvida poderiam perguntar. Já aos analfabetos
foram feitas as perguntas e dadas às opções que eram marcadas de acordo com as
respostas sem a interferência do pesquisador. Todos os indivíduos assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.
Com relação aos instrumentos, foi utilizado WHOQOL-bref (OMS) uma
versão abreviada do WHOQOL – 100, composta por 26 questões. A primeira
questão refere-se à qualidade de vida de modo geral e a segunda à satisfação com a
própria saúde. As outras 24 estão divididas nos domínios físico, psicológico,
relações sociais e meio ambiente, sendo um instrumento que pode ser utilizado tanto
para populações saudáveis como para populações acometidas por agravos e doenças
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crônicas. Além do caráter transcultural, esse instrumento valoriza a percepção
individual da pessoa, podendo avaliar qualidade de vida em diversos grupos e
situações. De acordo com Fleck (2000) a versão em português foi realizada segundo
metodologia preconizada pelo Centro WHOQOL para o Brasil e apresentou
características psicométricas satisfatórias.
Para avaliar as dores musculoesqueléticas, utilizou-se o Questionário
Nórdico Musculoesquelético (NMQ), considerado um dos principais instrumentos
utilizados para analisar sintomas musculoesqueléticos em um contexto de saúde
ocupacional ou ergonômico. Este instrumento permite a identificação dos sintomas
pelo trabalhador, assim como a necessidade de procura por recursos de saúde e a
interferência na realização das atividades laborativas (FERRARI, 2006).
A versão brasileira deste instrumento foi proposta por Barros e Alexandre
(2003). Ele contém o esboço de uma figura humana em posição posterior, dividida
em nove regiões anatômicas (pescoço, ombro, parte superior das costas, cotovelos,
parte inferior das costas, punhos e mãos, quadril e coxas, joelhos, tornozelos e pés),
referindo relatos do desconforto osteomuscular relacionados ao trabalho nessas
nove regiões.
Aliado ao questionário geral nórdico musculoesquelético foi feito no
período de pesquisa o levantamento sócio demográfico das participantes do estudo,
onde foram coletadas por meio de um formulário, informações sobre faixa etária,
função, tempo de serviço na empresa e horário de trabalho.
A normalidade dos dados foi analisada através do teste de Komolgorov
Smirnov com um nível de confiança de (p<0,05). A partir disso, os dados foram
apresentados por meio de medidas de tendência central (média, o desvio padrão,
mediana, mínimo e máximo). Logo após análise inferencial foi realizada através do
teste T para amostras independentes e o teste U de Man-Whitney com a finalidade
de verificar as diferenças entre os domínios e o escore geral da qualidade de vida
nos grupos com ou sem a presença de dores ou formigamentos. Na análise dos
dados categóricos, os resultados foram apresentados por meio de frequência simples
e absolutas, seguidos da utilização do teste Qui-quadrado (χ²) de tendência para
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associação. Para todas as análises foi adotado o nível de significância menor que
0,05 (p<0,05).

3 RESULTADOS

Esses resultados referem-se a uma amostra composta por 118 pessoas,
sendo 109 homens e 09 mulheres. A idade média dos sujeitos variou de 25 a 40
anos. Com relação ao grau de escolaridade encontramos que 39,0% possuíam o
ensino fundamental incompleto, 5,9% o fundamental completo, 13,6% o ensino
médio incompleto, e 27,1% o médio completo, 7,6% o ensino superior incompleto
e 6,8% superior completo.
Quanto aos sintomas de dor ou formigamento chegou-se aos valores de
7,6% de incidência no sexo feminino, 62,7% do sexo masculino. Do sexo feminino
que não sentiu dor ou formigamento totalizou em 0% e 29,7% do sexo masculino.
E de 16,1% entre as pessoas solteiras de ambo sexos e 51,7% entre os casados e
2,5% entre os divorciados. E o total 29,6% não sentiu dor ou formigamento.
Quando analisado a presença dos sintomas com relação à idade, foi
possível perceber que 53,20% sentiram dor ou formigamento e 46,80 não sentiram.
Sendo que existiam 16,9% que tiveram dor ou formigamento e foram impedidos de
realizar as atividades, 12,7% foram à procura de médico ou fisioterapeuta e 34,7%
apresentaram problemas nos últimos sete dias.
Com relação aos demais fatores relacionados, a tabela 1 mostra, por meio
de uma análise uni variada que, estar impedido de realizar atividades diárias
(χ²=7,59; p=0,006) e problemas nos últimos 07 dias (χ²=26,49; p=0,001)
apresentaram associação significativa com a presença de dor ou formigamentos.
Em contrapartida foi possível encontrar uma correlação significativa para
as variáveis impedido de realizar atividades e problemas nos últimos 07 dias,
quando analisadas em relação à presença de formigamento e dor.
Tabela 1. Associação da presença da dor com fatores relacionados ao trabalho.
Presença de dor ou
Ausência de dor
χ² (valor de p)
formigamento
ou formigamento
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Função
Caiaqueiro
9 (7,6)
Vigia
24 (20,3)
Arraçoador
7 (5,9)
Auxiliares e Técnicos 23 (19,5)
Operários
16 (13,6)
Motorista
4 (3,4)
Tempo de trabalho
Menos de 10 anos
62 (52,5)
Mais de 10 anos
21 (17,8)
Impedido de realizar
atividades
Sim
20 (16,9)
Não
63 (53,4)
Procura médico ou
fisioterapeuta
Sim
15 (12,7)
Não
68 (57,6)
Problemas nos últimos
07 dias
Sim
41 (34,7)
Não
42 (35,6)

3 (2,5)
15 (12,7)
7 (5,9)
5 (4,2)
4 (3,4)
1 (0,8)

7,34 (0,197)

25 (21,2)
10 (8,5)

0,14 (0,721)

1 (0,8)
34 (28,8)

7,59 (0,006)*

2 (1,7)
33 (28,0)

3,05 (0,066)

0 (0,0)
35 (29,7)

26,49 (0,001)*

Valores apresentadores por meio de frequências simples e absolutas.
*
(p<0,05) – (Qui-quadrado de tendência para associação).

Com relação ao escore geral da qualidade vida, apesar de o grupo com
ausência de dor ou formigamento apresentar valores acima do grupo comparado,
não identificamos diferença significativa (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Valores médios do escore geral da qualidade de vida.
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uma correlação significativa no que diz respeito ao ambiente (p=0,012). Esse item
estar relacionado à presença de barulho, clima, poluição, atrativos e condições do
local onde mora.
Tabela 2. Comparação dos domínios do Whoquol em trabalhadores com e sem a
presença de dor ou formigamento.
Presença de dor ou
Ausência de dor ou
Valor de p
formigamento
formigamento
Domínios
Físico

64,29 (50,00-82,14)

67,86 (39,29-82,14)

0,779

Psicológico

66,67 (45,83-87,50)

70,83 (50,00-87,50)

0,403

Social

83,33 (41,67-100,00)

83,33 (41,67-100,00)

0,703

Ambiente

56,25 (28,13-84,38)

62,50 (37,50-87,50)

0,012*

(p<0,05) – (U de Man-Whitney)

*

Já com relação aos demais domínios (físico, psicológico, social e
ambiente), não foi possível encontrar associação significativa.
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Diante disto, os resultados não apontam para uma correlação significativa
entre os três níveis de dor estudados e a qualidade de vida, com redução das médias
com relação à dor intensa no domínio psicológico, nível de independência, relações
sociais, meio ambientes, religião e na auto avaliação da qualidade de vida.

4 DISCUSSÃO

De acordo com Angelotti (2001) antigamente, as queixas relacionadas à
dor generalizada e às indisposições mal definidas eram negligenciadas, além de
muitas vezes serem consideradas “apenas” como consequência de problemas
emocionais do indivíduo. Assim, a falta de informação e o preconceito elevavam o
sofrimento de alguns e não favoreciam o surgimento de estratégias terapêuticas para
melhorar sua qualidade de vida.
De acordo com Robbins; Chaiklang; Supparatpinyo (2013) estudos
mostram que 80% da população do mundo tem acesso de forma não adequada ao
tratamento da dor moderada e grave.
Para Namisango et al. (2012) nesse prisma tornam-se preocupantes os
dados, quando se verifica que a dor drasticamente diminui o nível de qualidade de
vida (QV) dessas pessoas, causando interferência em suas habilidades laborais e
diárias, influenciando em suas relações sociais e humor.
Procurar uma compreensão do processo da dor é descrever um fenômeno
que pode ser visionado por vários pontos de vista e com inúmeros significados. Ela
não se concebe em si na doença, mais sim dos sintomas que são comuns em várias
doenças.
Conforme Grünenthal (2003) dessa maneira, a dor é observada como um
experimento psíquico e físico complexo que pode ser visionado por vários pontos
de vista, sendo provocado por algum impulso primário, e que venha a sofrer
influência do contexto, do gênero, familiar ou sociocultural. Desse modo estímulo,
pode desencadear dolosas respostas de modo totalmente diferentes em cada pessoa.
De acordo com Associotion; Da Nanda (2010); Mirchandini; Salleb;
Sinatra (2011), estudos já definem que o tempo de duração da dor aguda ou crônica
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pode ter seu início de forma momentânea ou lentamente e que podem variar em sua
intensidade de intensa a leve. Diferenciando uma da outra em seu tempo ou
intervalo de duração. Sendo que a duração da dor aguda pode ser até de seis meses
sendo autolimitada, e a crônica não se limita o termino com a duração de mais de
seis meses, causando transtornos de caráter psicológico, comportamental ou físico.

Quando nos refere-se à região afetada, devemos levar em
consideração o tipo de avaliação que o paciente é submetido, seja
na coluna, no abdômen, nos membros inferiores ou superiores,
na cabeça ou em qualquer outra região do corpo, podendo ser
fator decisivo no momento do diagnóstico. A qualidade da dor
também se torna fator importante tendo em vista que esse
conhecimento norteia os fatores de melhora e piora, sendo
indispensável para estabelecer metas de intervenção desse
paciente. Esta irá depender do fator principal que está
desencadeando, como também da resposta do organismo com
relação a esse estímulo. Mesmo sendo subjetiva, a sua aferição é
importante e deve incluir, além da intensidade, frequência,
duração e o local. Dentro dessa classificação encontramos a dor
em queimação, em pontada, irradiante, dentre outras (SILVA
apud FONSECA; BRITTO, 2015, p. 31).

Para Castro-Lopes et al., (2011); D’Arcy; Vellucci (2012) a influência da
dor crônica dá-se mais pelo ambiente do que pelo dano do tecido, tendo a
caracterização que pode ser visionado por vários pontos de vista. Esta tipologia de
dor tem uma persistência, é de manifestação momentânea ou e que venha a sofrer
influência do contexto externo, pela interação complexa da estimulação de um
nervo que provoca manifestação de dor ou reflexo evidente. Ela chega debilitando
algumas pessoas por restringir suas atividades laborais e diárias.
Quando tratamos do sintoma doloroso, é importante lembrar
ainda que este não pode ser visto apenas como um sintoma físico,
mas sim como uma “dor total” que abrange além da sensação
nociceptiva do tecido lesado, respostas emocionais, sociais e
espirituais que de forma indissociada influencia no modo de
sentir dor (SILVA apud PIMENTA; KASL, 2015).

No caso da não prática de exercícios físicos, Maciel, Fernandes e Medeiros
(2006) observaram que a maioria dos sedentários apresentava queixas de dor,
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enquanto que menos da metade dos trabalhadores praticantes de algum tipo de
exercício físico relataram essa sintomatologia.
Os autores citados acima ainda enfatizam os benefícios de se manter um
estilo de vida fisicamente ativo, citando as adaptações circulatórias, metabólicas e
osteomusculares. Por sua vez, mesmo com essas evidências, a empresa avaliada não
possui nem disponibiliza programa de incentivo à prática de atividades físicas,
sendo estas realizadas nos momentos de lazer dos trabalhadores.
Ao final do estudo pode se observar que apesar de esses sintomas não ter
interferido significativamente na qualidade de vida geral, no domínio ambiente foi
possível encontrar uma correlação significativa. Não interferiu no escore geral,
apenas em um dos domínios surgiu à alta prevalência entre os caiaqueiros e
arraçoadores, em contrapartida dos vigilantes que não teve e isso pode ter
interferido no resultado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se perceber que a presença de dor e formigamento interferiu na vida
dos trabalhadores com relação a realização das atividades, além da relação com o
meio ambiente, apesar da não relação significativa com o escore geral.
De forma geral, percebe-se que a sintomatologia dolorosa é um fator
impeditivo para o bom desempenho e nível de satisfação no trabalho, sendo
necessário estudar os fatores intervenientes e relacionados para que possa criar
intervenções efetivas.

REFERÊNCIAS

ABCC- Associação Brasileira dos Criadores de Camarão Marinho. Compromisso
com a preservação do Ecossistema Manguezal.Revista da ABCC, Recife, ano 07,
n.4, 2005.

305

ANGELOTTI G. Tratamento da dor crônica. Em: Range B. Psicoterapias
cognitivo-comportamentais: um diálogo com a psiquiatria. Artmed Editora,
2001.

ARAÚJO, D. C.Avaliação do programa nacional de desenvolvimento da
aquicultura:o caso da carcinicultura marinha no nordeste. 2003. 139 p. Dissertação
(Mestrado) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003.

ASSOCIATION, N.A.N.; DA NANDA, D.D.E. Definições e classificações 20102011. Porto Alegre: Artmed, 2010.

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 6.ed.
Florianópolis: Editora da UFSC, 2001.

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza.
Fundamentos de metodologia científica.3 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2007.

BERLIM, M.T, Fleck MP. Quality of life: a brand new concept for research and
practice in psychiatry. RevBras Psiquiatr. 2003; 25(4):249-52.

BRASIL, Ministério da Saúde do Brasil, Organização Pan-Americana da
Saúde/Brasil. Doenças relacionadas ao trabalho. Manual de Procedimentos para
os Serviços de Saúde Série A. Normas e Manuais Técnicos, n. 114. Brasília/DF,
2001.

CNA. Confederação da agricultura e pecuária do Brasil. Disponível em:
<http://www.cna.org.br> Acesso em: 27 mar. 2016.

CONAMA.

Conselho

nacional

do

meio

ambiente.

Disponível

em:

<http://www.mma.gov.br/conama> Acesso em: 02 mar. 2016.

306

D'ARCY, Y.M.; D'ARCY, Y. Compact Clinical Guide to Acute Pain
Management:

An

Evidence-based

Approach

for

Nurses.

Springer

PublishingCompany, 2011.

Dicionário: Trabalho e Tecnologia (pp. 285-289). Porto Alegre, RS: Zouck
Editora, 2011.

FARQUHAR, M. Definitions of quality of life: a taxonomy. Journal of Advanced
Nursing, Oxford, v.22, n.3, p.502-8, 1995.

FIALHO, F; SANTOS, N. dos. Manual de análise ergonômica do trabalho.
Curitiba: Gênesis, 1997.

FIGUEIRÊDO, M. C. B. de; ROSA, M. F. ; GONDIM, R S. Sustentabilidade
ambiental da carcinicultura no Brasil: desafios para a pesquisa. Revista Econômica
do Nordeste, Fortaleza, v.34, n.2, abr-jun. 2003.

FLECK, M.P; LOUZADA S; XAVIER, M, CHACHAMOVICH, E, Vieira G,
Santos L, et al. Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de
avaliação da qualidade de vida WHOQOL-bref.Ver Saúde Pública. 2000;
34(2):178-83.

GONÇALVES, A, Vilarta R. Qualidade de vida: identidades e indicadores. In:
Gonçalves A, Vilarta R(org.). Qualidade de vida e atividade física - explorando
teorias e práticas. Barueri: Manole; 2004. p. 3-25.

GRÜNENTHAL, F. SociedadEspañola de Reumatología. Estudio EPIDOR:
estudio epidemiológico deldolorenEspaña. Madrid: Edipharma, 2003.

307

LACAZ, F.A.C. Qualidade de vida no trabalho e saúde/doença. Ciência & Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, v.5, n.1, p. 151-61, 2000.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa: planejamento e
execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e
interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 1986.

MACIEL, A. C. C.; FERNANDES, M. B.; MEDEIROS, L. S. Prevalência e
fatores associados à sintomatologia dolorosa entre profissionais da indústria
têxtil. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 9, n. 1, p. 94-102, 2006.

MIRCHANDANI,

A.;

SALEEB,

M.;

SINATRA,

R.

AcuteandChronicMechanismsofPain. In: (Ed.). Essentials ofpain management:
Springer, p.45-54, 2011.

MINAYO, M.C.S.; HARTZ, Z.M.A.; BUSS, P.M. Qualidade de vida e saúde: um
debate necessário. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.5, n.1, p.7-18, 2000.

NAHAS, M.V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões
para um estilo de vida ativo. 3. ed. Londrina: Midiograf, 2003.

NAMISANGO, E. et al. Pain Among Ambulatory HIV/AIDS Patients: Multicenter
Study of Prevalence, Intensity, Associated Factors, and Effect. JournalofPain, v.
13, n. 7, p. 704-713, Jul 2012.

OLIVEIRA S.A. Qualidade da qualidade: uma perspectiva em saúde do
trabalhador. Cadernos de Saúde Pública, São Paulo, v.13, n.4, p. 625-34, 1997.

REBELATO, J.R.; BOTOME, S.P. Fisioterapia no Brasil: Fundamentos para
uma Ação Preventiva e Perspectiva, São Paulo; MANOLE, 1999.

308

RENWICK, R.; BROWN, I.The center for health promotion’s conceptual
approach to quality of fife. In: RENWICK, R.; BROWN, I.; NAGLER, M. (Eds.).
Quality of life in health promotion and rehabilitation: conceptual approaches, issues
and applications. Thousand Oaks: Sage, 1996. p.75-86.

Revista brasileira de Educação Física e Esporte. São Paulo, v.26, n.2, p.241-50,
abr./jun. 2012.

ROBBINS, N.M.; CHAIKLANG, K.; SUPPARATPINYO, K. Undertreatment of
Pain in HIV plus Adults in Thailand.JournalofPainandSymptom Management,
v. 45, n. 6, p. 1061-1072, 2013.

ROCHA, I.P.; RODRIGUES, J.F. A carcinicultura brasileira em 2002. Revista da
Associação Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC. Recife, ano 5. n.1,
p.30-40 mar., 2003.

SILVA, Joelma Gomes da. Nível de dor e qualidade de vida das pessoas que
vivem com HIV/AIDS. Dissertação (Mestrado em Saúde e Sociedade).
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Faculdade de Enfermagem.
Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade. - Mossoró, RN, 2015.

THE WHOQOL Group.World Health Organization. WHOQOL: measuring
quality of life. Geneva:WHO; 1997 (MAS/MNH/PSF/97.4).

VASCONCELOS, A. F. Qualidade de vida no trabalho: origem, evolução e
perspectivas. Cadernos de Pesquisa em Administração, v.8, n.1, p. 23-35, 2001.

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 3. ed. São
Paulo: Atlas,2000.

309

DORES MUSCULOESQUELÉTICAS SOFRIDAS POR
PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
RUSSAS: UMA ANÁLISE DESSA REALIDADE À LUZ DA
SÍNDROME DE BURNOUT
FREITAS, Pedro Henrique Santos
Graduando em Odontologia, Universidade Regional da Bahia, phs-freitas@hotmail.com
BATISTA, José Warlen Alves
Bacharel em Fisioterapia, Faculdade do Vale do Jaguaribe, livewarlen2012@hotmail.com
SILVA, Moisés Pereira da
Graduando em Odontologia, Universidade Regional da Bahia, moisesp_@hotmail.com
ALCHIERI, João Carlos
Doutor em ciências da saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
jcalchieri@gmail.com
SILVA, Francisco Elvis Farias da
Bacharel em Fisioterapia, Faculdade do Vale do Jaguaribe, elvisfarias05@gmail.com
SILVA, Joelma Gomes da
Mestre em Saúde e Sociedade e Fisioterapeuta, Universidade Regional da Bahia,
fisiojoelmagomes@gmail.com

RESUMO

O trabalho e a sua representatividade na vida do ser humano tem sido assunto de
bastante interesse nos últimos tempos. Dentro dessa perspectiva, a profissão
desempenha um papel importante no senso de identidade, autoestima e bem-estar
psicológico de uma pessoa, sendo a característica principal e definidora na vida em
sua grande maioria. Assim, o objetivo desse estudo foi verificar a relação entre a
síndrome de Burnout e a presença de dores musculoesquelética em professores de
uma escola pública. A pesquisa se caracteriza como sendo do tipo: transversal,
descritiva e quantitativa, realizada com 40 docentes de uma escola pública de
Russas/CE. A coleta de dados foi realizada por meio de dois questionários: Nórdico
Músculo- Esquelético, para avaliar a presença de dor e desconforto e o da
Identificação de Burnout. Os professores que apresentaram a síndrome de Burnout,
apresentaram maior comprometimento quando comparado aos que não
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apresentaram a síndrome, apresentando dor principalmente nas regiões do punho e
mãos.
Palavras- chave: Síndrome de Burnout; Dores Musculoesquelética; Docentes.

ABSTRACT
Work and its representativeness in the life of the human being has been a subject of
considerable interest in recent times. In this perspective, the profession plays an
important role in the sense of identity, self-esteem and psychological well-being of
a person, being the main and defining characteristic in life for the most part. Thus,
the purpose of this study was to verify the relationship between Burnout syndrome
and the presence of musculoskeletal pain in teachers of a public school. The
research is characterized as being of the type: transversal, descriptive and
quantitative, carried out with 40 teachers from a public school in Russas / CE. Data
were collected through two questionnaires: Nordic Musculoskeletal, to evaluate the
presence of pain and discomfort and the identification of Burnout. Teachers who
presented Burnout syndrome presented greater impairment when compared to those
who did not present the syndrome, presenting pain mainly in the regions of the wrist
and hands.
Keywords: Burnout Syndrome; Musculoskeletal pain; Teachers.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho e a sua representatividade na vida do ser humano tem sido
assunto de bastante interesse nos últimos tempos. Dentro dessa perspectiva, a
profissão desempenha um papel importante no senso de identidade, autoestima e
bem-estar psicológico de uma pessoa, sendo a característica principal e definidora
na vida em sua grande maioria (TAVARES, 2010).
Diante disto, é fato que a ausência de uma profissão na vida de um
indivíduo, deixa-o ocioso, promovendo impulsos doentios, que desviam dos
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propósitos mais admiráveis; portanto o trabalho, apesar de ser um processo árduo,
é instrumento facilitador para desenvolvimento pessoal (BRASIL, 2010).
Apesar de toda essa representatividade, muitas vezes o trabalho é imposto
de forma que o indivíduo execute sua atividade de forma repetitiva, mal
remunerada, sofrendo ameaças de demissão, gerando na maioria das vezes um
processo de insatisfação. Isso acaba por ser uma porta de entrada para doenças
ocupacionais que se estende para o desequilíbrio mental e físico (LEITE, 2012).
Dessa forma, os fatores de risco à saúde relacionados a sua atividade
laboral devem ser analisados sob diversos aspectos: a intensidade, o tempo de
exposição e a organização temporal da atividade, a duração do ciclo de trabalho, a
distribuição das pausas ou a estrutura de horários (BRASIL, 2010).
As doenças na qual se relacionam ao trabalho são reconhecidas e
organizadas conforme sua taxonomia, nomenclatura e codificação na última revisão
da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Já a legislação trabalhista
retrata o conteúdo sobre a saúde e a segurança no trabalho, distribuído em Normas
Regulamentadoras (NR), com temas e questões diversificadas, conforme cada
profissão e risco exposto, de modo a nortear as ações na área de saúde do
trabalhador (PORTO, 2010).
Dentre as mais diversas patologias, o estresse tem sido bastante
mencionado, sendo associado a sensações de desconforto e estando presente na vida
de um maior número de trabalhadores que se definem como estressados ou se
relacionam com indivíduos na mesma situação (PORTO, 2010).
É um diagnóstico considerado negativo que ocasiona prejuízo, resultado
da incapacidade de lidar com as fontes de pressão no trabalho, provocando
problemas na saúde e comprometendo o indivíduo e as organizações. Nessa
perspectiva, os profissionais da área da saúde e educação se destacam por
enfrentarem cargas elevadas de pressão (TAVARES, 2010).
Avaliando pelo ponto de vista psicológico, o trabalho provoca diferentes
graus de motivação e satisfação, principalmente, quanto à forma e ao meio no qual
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é realizada a função, com isso à medida que o indivíduo vai trabalhando insatisfeito
seu desempenho na empresa e a saúde só tendem a serem prejudicados (CAMELO,
2009).
Dentro desta perspectiva, surge a discussão a respeito dos riscos que cada
profissão oferece para o indivíduo. Como exemplo destas, temos o ofício de
professor que independentemente do nível de ensino, ou se é público ou privado;
está se configurando como uma profissão alvo de inúmeros estressores
psicossociais presentes no seu contexto de trabalho. A atividade docente, entendida
em tempos passados como uma profissão vocacional de grande satisfação pessoal
e profissional tem dado lugar à questões tecno-burocráticas (LEITE, 2012).
Além disso, os educadores enfrentam, situações de supervisão, excesso na
carga horária de trabalho, bem como, o acúmulo de tarefas o que pode causar
desgaste físico e mental do profissional comprometendo a sua saúde (TAVARES,
2010).
A função docente se caracteriza pela exigência envolvendo alunos, pais ou
responsáveis, equipe de trabalho, além da coordenação como um todo. Por esse
motivo em muitas ocasiões, podem vir a existir conflitos diversificados. A categoria
de professores é uma classe bastante cobrada e severamente avaliada, além da larga
demanda enfrentada, destaca-se a sobrecarga mental e emocional e exigências do
cotidiano (CORREIA, 2010).
Toda essa pressão sofrida pelo indivíduo, pode levá-lo a estados de
doenças, de insatisfação e desmotivação. Dentre estes, encontra-se a fadiga,
distúrbios do sono, alcoolismo, estresse e a síndrome de Burnout (CAMELO,
2009).
O termo Burnout, deriva do verbo inglês to burn out que significa em
língua portuguesa “queimar-se por completo” ou “consumir-se”. Esse termo foi
apresentado pelo psicanalista Freudenberger, o qual descreveu o burnout como um
sentimento de esgotamento físico e exaustão causado por um desgaste excessivo de
energia do seu próprio (SANTINNI, 2011).
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Ela é caracterizada por um tipo de exaustão emocional, baixa realização
profissional, sensação de perda de energia, de fracasso e esgotamento profissional.
Muitas vezes confundida com o sentimento de estresse, o que a diferencia deste
quadro é que esta compreende a desistência dessa luta (LEITE, 2012).
Dessa forma, temos uma desistência simbólica, pois embora não se ausente
fisicamente do seu trabalho, o profissional não consegue se envolver
emocionalmente com o que faz (CODO, 2009).
Dentre as causas para o aparecimento dessa síndrome, destacam-se: a
tensão crônica no trabalho, sobrecarga de atividades, conflito pessoal nas relações,
grande responsabilidade profissional, incompetência e inadequação profissional,
contato direto e excessivo com outras pessoas com tensão emocional constante
(ARAÚJO, 2010).
Essa realidade, se torna ainda mais preocupante, se levarmos em
consideração que toda essa sintomatologia, acaba por ser respondida pelo corpo por
meio do físico gerando as conhecidas lesões musculoesqueléticas. Além dessa
etiologia, essas lesões ainda podem ser resultantes da exposição repetida a esforços
mais ou menos intensos ao longo de um período de tempo prolongado (PORTO,
2010). Afetando principalmente a região dos ombros e os membros superiores
(LEITE, 2012).
Sendo assim, vários grupos de fatores podem contribuir para a
manifestação dessas lesões, tais como: fatores físicos e biomecânicos, fatores
organizacionais e psicossociais, fatores individuais e pessoais; podendo exercer
uma ação separadamente ou de forma combinada, tendo como principal sintoma a
dor (RIBEIRO, 2012).
Essa dor localizada e persistente que atinge músculos, tendões, ligamentos,
articulações e ossos de qualquer parte do corpo, pode vir a desencadear formação
de pontos específicos dolorosos nos músculos, sendo o ponto de partida para
classificação em aguda ou crônica (CARDOSO, 2011).
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Tendo em vista essa realidade, esse indivíduo precisará contar com o apoio
de uma equipe multiprofissional, no sentido de tratar a causa e a lesão, promovendo
qualidade de vida e retorno ao trabalho (SANTOS, 2013).
Esta discussão se torna imprescindível, ao passo que as lesões
musculoesqueléticas, como lombalgia, tendinite, tendinose e fraturas, afetam cerca
de 90% da população e levam a 30% das faltas no trabalho (BRASIL, 2008). Além
disso, o fato do indivíduo se exaurir do seu trabalho, sem possibilidades de uma
atenção especial, afastamento ou abordagem ainda no ambiente laboral, acaba por
prejudicar o andamento das atividades de maneira qualitativa. E como estamos
discutindo o lidar com as pessoas e oferecer educação, essa problemática se torna
ainda mais relevante.
Assim, o objetivo desse estudo foi verificar a relação entre a síndrome de
Burnout e a presença de dores musculoesquelética em professores de uma escola
pública

2 METODOLOGIA

Essa pesquisa se caracteriza como sendo do tipo: transversal, descritiva e
quantitativa.
Como universo populacional, tivemos o corpo docente da Escola de
Ensino Infantil e Fundamental Ana Xavier Lopes, localizada no Município de
Russas – CE, totalizando 60 educadores.
Para o universal amostral, foram selecionados de maneira intencional 40
professores obedecendo os seguintes critérios de inclusão: aqueles que estivessem
atuando somente em sala de aula, de ambos os sexos e que não apresentasse
nenhuma patologia associada. Já os critérios de exclusão elencamos aqueles
profissionais ausentes do serviço em sala de aula, por licença ou atestado.
A coleta de dados foi realizada por meio de uma visita a escola, onde no
primeiro momento foi repassado todo o interesse do estudo para a direção que
convocou para uma reunião os educadores que compõe o quadro de funcionários.

315

Em um segundo momento foi repassado aos profissionais sobre o trabalho
realizado, bem como o objetivo e a importância do preenchimento dos questionários
que seriam repassados. Todos os participantes assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.
Como instrumentos de coleta, foram utilizados dois questionários, o
“Nórdico Músculo- Esquelético, e o de Identificação da Burnout totalizando em 20
questões sendo baseado como modelo o questionário elaborado e inspirado no
Maslach Burnout Inventory – MBI, para identificar a síndrome de Burnout”.
Com relação ao Questionário Nórdico Musculoesquelético (NMQ), este é
considerado um dos principais instrumentos utilizados para analisar sintomas
musculoesqueléticos em um contexto de saúde ocupacional ou ergonômico. Este
instrumento permite a identificação dos sintomas pelo trabalhador, assim como a
necessidade de procura por recursos de saúde e a interferência na realização das
atividades laborativas (FERRARI, 2006).
A versão brasileira deste instrumento foi proposta por Barros e Alexandre
(2003). Ele contém o esboço de uma figura humana em posição posterior, dividida
em nove regiões anatômicas (pescoço, ombro, parte superior das costas, cotovelos,
parte inferior das costas, punhos e mãos, quadril e coxas, joelhos, tornozelos e pés),
referindo relatos do desconforto osteomuscular relacionados ao trabalho nessas
nove regiões.
Com relação ao MBI, ele considera como dimensões da síndrome: baixa
realização pessoal no trabalho, alto esgotamento e alta despersonalização, os
resultados tem sido adequados de fidedignidade e validade, sobretudo quando o
instrumento original e adaptado a patologia (CALLOTTO, 2007).
Com relação a análise estatística, os dados categóricos foram apresentados
por meio de frequências simples e absolutas. Para as variáveis contínuas, verificouse a normalidade através do teste de Shapiro Wilk com um nível de confiança de
(p<0,05). A partir disso, os dados foram apresentados por meio de medidas de
tendência central (mediana, mínimo e máximo). Logo após, análise inferencial foi
realizada através do teste U de Man-Whitney, no intuito de verificar as diferenças
entre a percepção de dor em cada articulação de professores com e sem a Síndrome
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de Burnout. Em todas as análises foi adotado o nível de significância menor ou igual
a 0,05 (p≤0,05).

3 RESULTADOS

Os resultados a seguir estão relacionados a uma amostra de 40 docentes,
todos os participantes foram do sexo feminino, com uma faixa etária de 30 â 50
anos, já estão lecionando a mais de dez anos período mínimo de experiência na
escola em estudo, todos são profissionais efetivos do município no geral são
graduados (28), especialistas (10) e até mestres (2) em assuntos relacionados a
educação
Com relação a síndrome de Burnout (SB), o gráfico 1 nos traz a frequência
de professores com a presença da mesma, destes 72,5% apresentaram e 27,5%
estavam fora da zona de classificação.
A u s ê n c ia d e S B

80

F r e q u ê n c ia ( % )

A p r e s e n ta S B
60
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20
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Figura 1. Frequência de professores com características dentro da zona de
classificação para a Síndrome de Burnout (SB).

Com relação aos dados musculoesqueléticos, podemos observar na tabela
1que

para

todas

as

articulações

e

problemas

relacionados

a

dores
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musculoesqueléticas, os professores com a Síndrome de Burnout apresentaram
maior comprometimento quando comparado aos que não apresentaram a síndrome.
Dentre as regiões anatômicas avaliadas no período de doze meses,
conforme a tabela 1, as que tiveram maior presença de dor foram: punho/mãos
sendo ausência da síndrome analisado estatisticamente em: 2 (5,0) e que apresenta
a síndrome 19 (47,5).

Tabela 1. Frequência de professores com características dentro
da zona de classificação para a Síndrome de Burnout (SB) e os
principais problemas.
Ausência de SB Apresenta SB
n (%)

n (%)

Pescoço

5 (12,5)

18 (45,0)

Ombros

2 (5,0)

10 (25,0)

Cotovelo

0 (0,0)

4 (10,0)

Punho/mãos

2 (5,0)

19 (47,5)

Região torácica

2 (5,0)

6 (15,0)

Região Lombar

5 (12,5)

13 (32,5)

Ancas/coxas

1 (2,5)

6 (15,0)

Joelhos

3 (7,5)

12 (30,0)

Tornozelos/pés

2 (5,0)

15 (37,5)

Pescoço

1 (2,5)

6 (15,0)

Ombros

3 (7,5)

3 (7,5)

Cotovelo

0 (0,0)

0 (0,0)

Punho/mãos

1 (2,5)

3 (7,5)

Região torácica

1 (2,5)

3 (7,5)

Região Lombar

2 (5,0)

7 (17,5)

Problemas (dor ou desconforto) nos últimos
12 meses

Evitar atividades diárias nos últimos
12 meses
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Ancas/coxas

1 (2,5)

6 (15,0)

Joelhos

2 (5,0)

7 (17,5)

Tornozelos/pés

1 (2,5)

5 (12,5)

Pescoço

3 (7,5)

13 (32,5)

Ombros

2 (5,0)

9 (22,5)

Cotovelo

1 (2,5)

5 (12,5)

Punho/mãos

1 (2,5)

9 (22,5)

Região torácica

0 (0,0)

9 (22,5)

Região Lombar

3 (7,5)

10 (25,0)

Ancas/coxas

1 (2,5)

7 (17,5)

Joelhos

2 (5,0)

9 (22,5)

Tornozelos/pés

2 (5,0)

13 (32,5)

Problemas nos últimos 7 dias

Ao visualizarmos a tabela 2, percebemos que não houve diferença
significativa na percepção de dor em professores com e sem a Síndrome de Burnout,
exceto na articulação de punho/mãos em que os professores com a SB obtiveram
resultados superiores (p=0,041).
No que diz respeito aos resultados de Burnout, verifica-se que existem
partes do corpo na qual apresentam índices maiores de desgastes sendo físicos,
podendo ser referentes as mal postura, exaustão do trabalho realizado, movimentos
repetitivos devido a função que exerce.
No entanto, os resultados obtidos através da percepção em relação as dores
referidas pelos professores mediante questionários, se faz importante destacar que,
conforme o limite da significância, os valores que diferenciam uma parte anatômica
da outra conforme citada estatisticamente apesar de existente, são consideradas
leves as diferenças, conforme indicará na Tabela 2.

Tabela 2. Percepção de dor nas articulações em professores com e sem
características de Síndrome de Burnout (SB).
Ausência de SB

Apresenta SB

Valor de p
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Med (Mín-Máx) Med (Mín-Máx)
Pescoço

3,00 (0,00-5,00) 3,00 (0,00-10,00)

0,811

Ombros

0,00 (0,00-5,00) 0,00 (0,00-10,00)

0,492

Cotovelo

0,00 (0,00-4,00) 0,00 (0,00-10,00)

0,550

Punho/mãos

0,00 (0,00-7,00) 2,00 (0,00-10,00)

0,041*

Região torácica

0,00 (0,00-6,00) 0,00 (0,00-10,00)

0,654

Região Lombar

3,00 (0,00-7,00) 2,00 (0,00-10,00)

0,858

Ancas/coxas

0,00 (0,00-3,00) 0,00 (0,00-10,00)

0,419

Joelhos

0,00 (0,00-10,00) 0,00 (0,00-10,00)

0,511

Tornozelos/pés

0,00 (0,00-7,00) 2,00 (0,00-10,00)

0,157

*Valor apresentado (p<0,05)

Os resultados apresentados apontam para uma prevalência de dor na
articulação que sofre mais sobrecarga nesse tipo de atividade, além do que a
síndrome do burnout esteve bastante presente, evidenciando o efeito da
burocratização sobre a profissão docente.

4 DISCUSSÃO

Os distúrbios do sistema musculoesquelético têm despertado a atenção de
pesquisadores preocupados com questões relativas à saúde e ao trabalho devido ao
custo e ao impacto na qualidade de vida dos trabalhadores.
A principal variável de interesse (problemas musculoesqueléticos) foi
coleta por meio do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) –
instrumento de medida da ocorrência de sintomas nas diversas regiões anatômicas
nas quais são mais comuns em punho e mãos na qual se reflete nos resultados.
Foi questionada e apresentada a presença aos entrevistados uma figura
com os principais pontos anatômicos, para maior clareza do questionamento. As
opções de resposta são categóricas com as opções não e sim para os
questionamentos e pode-se dizer que apesar de não se considerado com a síndrome
se enquadra dentro da zona favorável para adquirir os devidos problemas que a
doença proporciona.
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De acordo com Cardoso (2011), a dor localizada e persistente pode atingir
qualquer parte do corpo, como pôde ser observado nas tabelas onde vários
participantes referem dores variadas em diferentes partes, podendo vir a
desencadear formação de pontos específicos dolorosos como é o caso em destaque
do punho/ mãos sendo o ponto de partida para classificação em aguda ou crônica.
No nosso estudo só não foi possível classificar 01 docente que se
enquadrasse dentro da zona de classificação referente a síndrome de Burnout, isso
só leva a concordar com Tavares (2010) que salienta a preocupação com os
educadores no acúmulo de tarefas vindo sempre a causar desgaste físico e mental
do profissional comprometendo a sua saúde.
Com relação a área mais afetada, nossos estudos vão de encontro com o
de Porto (2010) que identificou um maior número de queixas na região lombar e
pescoço, sempre decorrente da função e modo de trabalho.
A síndrome de Burnout possui a perspectiva clínica e a psicossocial. A
primeira entende a Síndrome como um estado atingido pelo sujeito como
consequência do estresse no trabalho, e a segunda define Burnout como um
processo desenvolvido pela interação das características do contexto de trabalho e
as características pessoais do sujeito (BENEVIDES, 2014)
Considera-se de fundamental importância o conhecimento sobre Burnout,
bem como sua avaliação, uma vez que esses fatores consistem nos primeiros passos
para o caminho da manutenção da saúde e da qualidade de vida do trabalhador
exposto aos fatores de risco dessa síndrome (CARLOTTO, 2007).
Faz-se necessário, além do conhecimento profundo nessa temática, o
levantamento de informações através de entrevistas (com o interessado, assim como
com companheiros de trabalho e família), avaliar as condições organizacionais da
instituição onde vinham sendo desenvolvidas as atividades ocupacionais e
instrumentos que permitam uma avaliação extensa das condições psicológicas
(BENEVIDES, 2014)
O conjunto desses elementos subsidiará a realização de um bom
diagnóstico e inclusive a determinação de um diferencial em relação ao estresse
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e/ou depressão, bem como a aquilatarão da extensão e gravidade do caso
(CARLOTTO, 2007).
Neste momento, onde se tem todo o diagnóstico propriamente dito
positivo, o próximo passo é a condição de traçar um plano de “tratamento”, que
poderá ser executado, mesmo que o trabalho seja feito em grupo. Tratamento este
onde muitas vezes exige a necessidade de se desmistificar esta dor e permitir ao
corpo experiências corporais das quais muitos pacientes foram privados durante
anos, devido à falta de evidências de que o exercício seria algo benéfico. Muitos
indivíduos têm medo de sentir dor e evitam movimentar-se antes mesmo que a dor
apareça (CARVALHO, 2014).
Os

professores

apresentaram

prevalência

elevada

de

dor

musculoesquelética nos membros superiores como foi relatado no artigo. Como
permanência na posição em pé ou sentada, escrever no quadro, posicionamento
inadequado do corpo, deslocamento segurando peso excessivo, entre outras
situações que influenciariam a ocorrência de dor (CARLOTTO, 2007).
A dor deverá ser observada e analisada durante todo o processo de
tratamento, em alguns momentos esta dor pode representar uma adaptação ao
exercício ou resultante do alongamento muscular. Neste caso, o profissional mais
adequado a exercer e cuidar é o fisioterapeuta onde analisará se deve diminuir a
intensidade ou número de repetições ou simplesmente tranquilizar explicá-lo a
origem da dor (CARVALHO, 2014).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dessa pesquisa, pode-se comprovar a forte relação entre a síndrome
de Burnout e a presença de dores musculoesqueléticas. Fato preocupante quando se
trata da classe estudada, responsável pelo cuidado e educação das pessoas.
Com isso surge a necessidade de ações efetivas que trabalhe tanto a
exaustão física, como a emocional, no sentido de oferecer melhor qualidade de vida
a esses profissionais.
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RESUMO

O método Pilates vem se destacando pelo seu alcance e flexibilidade em diferentes
grupos, oferecendo, assim, a possibilidade de um programa de tratamento no campo
da prevenção e reabilitação. Este pode ser utilizado em grupos especiais, no sentido
de trabalhar as alterações específicas dos mesmos, como no caso das grávidas.
Diante disto, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática
acerca dos efeitos do método Pilates no período da gravidez. Se caracterizando
como uma revisão sistemática da literatura, abordando os últimos 11 anos (2016 à
2017) da literatura nacional. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic
Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), por descritores
cadastrados no Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), sendo eles: Pilates,
gravidez, efeito e o método. Foram encontrados 11 artigos, sendo demonstrado que
o referido método proporciona efeitos tais como bem-estar pessoal, melhora da
estabilização da coluna, propriocepção e fortalecimento da musculatura do assoalho
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pélvico, fortalecimento da musculatura corporal e a autoconscientização do corpo.
Porém, com relação ao equilíbrio postural, ainda há bastante controvérsias. De
maneira geral, o método apresenta-se com uma alternativa benéfica para as
grávidas.
Palavras- chave: Pilates. Gravidez. Efeito. Método.

ABSTRACT

The Pilates method has been distinguished by its scope and flexibility in diferente
groups, offering, therefore, the possibility of a treatment program in the field of
prevention and rehabilitation. This can be used in special groups, in order to work
on the specific changes to them, as in the case of pregnant women. Therefore, the
present study aimed to carry out a systematic review about the effects of the Pilates
method in the period of pregnancy. It is characterized as a systematic review of the
literature, covering the last 11 years (2016 to 2017) of the national literature. The
research was carried out in the databases Latin American and Caribbean in Health
Sciences, Scientific Electronic Library Online and Virtual Health Library, by
descriptors registered in the Descriptors in Health Science, being them: Pilates,
pregnancy, effect and method. 11 articles were found, showing that is method
provides effects such as personal well-being, improving spine stabilization,
proprioception and strengthening of the pelvic floor musculature, strengthening of
the body musculature and self-awareness of the body. However, with respect to
postural balance, there is still a lot of controversy. In general, the method is a
beneficial alternative for pregnant women.
Keywords: Pilates. Pregnancy. Effect. Method.

1 INTRODUÇÃO

Durante a gravidez o corpo da mulher passa por diferentes alterações, às
quais apresentam por consequência desconfortos por todo o corpo, sendo que as
principais são hormonais e biomecânicas (BARBOSA; SILVA; MOURA, 2011).
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As alterações hormonais agem sobre a flexibilidade e extensibilidade das
articulações, como também ocasionam a presença de edema pelo aumento de
retenção hídrica, assim afetando o sistema musculoesquelético. Em resultado ao
aumento da massa corporal ocorre a sobrecarga na coluna vertebral, impactando
principalmente o segmento lombar e alterando o equilíbrio e a deambulação
(BARBOSA; SILVA; MOURA, 2011).
Com relação às alterações biomecânicas, ainda no primeiro trimestre,
ocorrem mudanças no alinhamento corporal, por decorrência do aumento
abdominal e das mamas. Como consequência, o centro de gravidade é deslocado
para frente, ocorrendo protrusão dos ombros, rotação interna dos membros
superiores, hiperlordose cervical, anteriorização da cabeça, anteversão pélvica,
atenuação da lordose lombar, tensão da musculatura paravertebral, hiperextensão
de joelho e sobrecarga nos pés, fatores que colaboram para o desequilíbrio
(MACHADO et al., 2008).
Diante dessa complexidade, é essencial um atendimento especializado e
multiprofissional no acompanhamento da grávida. Essa equipe pode estar formada
por um médico ginecologista e obstetra, enfermeiro, nutricionista, psicólogo e o
fisioterapeuta, com o objetivo de aconselhar as grávidas à prática de exercícios,
orientações sobre o parto e cuidados com o seu bebê (MADEIRA et al., 2013).
Nesse sentido, vale ressaltar o papel da Fisioterapia, por suas várias
possibilidades de intervenção; à exemplo do método Pilates, que vem se destacando
pelo seu alcance e flexibilidade em diferentes grupos, oferecendo, assim, a
possibilidade de um programa de tratamento no campo da prevenção, como também
focando em grupos especiais, no sentido de trabalhar as alterações específicas dos
mesmos, como no caso das grávidas (SUBTIL; SOUZA; GARCIA, 2012).
Este método surgiu da história de vida de Joseph Humberts Pilates, em
meados de 1914, nos campos de guerra de Lancaster. É uma combinação de treino
que une força e flexibilidade, contribuindo para a melhora da postura, além de
tonificar e alongar de maneira correta os músculos. Os exercícios destacam-se na
perfeição dos movimentos, fazendo com que o praticante sinta-se mais revigorado
após o treino. Toda a técnica está fundamentada em seis princípios: o centro de
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força (power house), a concentração, o controle, a fluidez do movimento, a precisão
e a respiração, que pretendem devolver ao praticante uma movimentação mais
espontânea e consciente (SIQUEIRA et al., 2015).
Diante disso, os benefícios são abrangentes para seus praticantes; tais
como a melhora da postura, aumento da estabilidade da pélvis e dos ombros,
prevenção de várias doenças, reabilitação física, equilíbrio, coordenação, alivio de
dores, de estresse, das tensões, desenvolvimento da função de eficiência pulmonar,
promoção de bem-estar e o aumento da consciência corporal, além da conexão entre
corpo, mente e espírito (JUSTINO; PEREIRA, 2016).
Ao abordar o Pilates na gravidez, entende-se que a prática de exercícios
físicos, aliada à uma alimentação balanceada, contribui para o bom funcionamento
do corpo. Essa modalidade está sendo cada vez mais procurada pelas gestantes, pois
não provocam tensão nas articulações, que já estão sobrecarregadas e susceptíveis
à lesões também por efeitos hormonais. Além do que, estes exercícios são
excelentes para aumentar o vínculo entre mãe e filho, fortalecer e tonificar os
músculos de todo o corpo, preparando o corpo da mulher para o momento do parto
(MADEIRA et al., 2013).
Porém, mesmo sendo conhecida sua relevância, aplicabilidade e boa
aceitação, por se tratar de um método consideravelmente novo, a literatura acerca
do tema ainda é escassa, sobretudo quando direcionada para a gravidez, havendo
cada vez mais a necessidade de pautar essa prática com evidências e comprovações
científicas. Além disso, a técnica do Pilates ainda não está acessível a todos, devido
seu alto custo, o que a torna pouco difundida, diminuindo, assim, seu impacto na
população em geral.
Assim sendo, surge a necessidade de se estudar cada vez mais acerca dessa
temática, principalmente envolvendo grupos especiais, no sentido de procurar
entender e apreender a forma mais segura e eficaz de tratar esses grupos. No que
diz respeito às grávidas, essa necessidade emerge no sentido de amenizar os
sintomas que envolvem esse período, além de prevenir quedas e preparar o corpo
da mulher para o parto normal.
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Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão
sistemática acerca dos efeitos do método Pilates no período da gravidez.

2 METODOLOGIA

O presente estudo se caracteriza como uma revisão sistemática da
literatura, onde buscou-se entender os efeitos do método Pilates na gravidez.
Para o desenvolvimento da pesquisa foram seguidas as seis etapas
preconizadas na literatura: a primeira foi a formulação da pergunta norteadora; na
segunda etapa foram delimitados os critérios de inclusão e exclusão de artigos e os
seus meios para a identificação dos estudos mediante ao tema selecionado; na
terceira etapa foram eleitas as bases de dados, elencando os artigos que se
enquadraram nos critérios de inclusão no estudo; na quarta etapa foi realizada a
análise crítica dos estudos incluídos para garantir a validade da revisão; na quinta
etapa foi desenvolvida a discussão dos resultados e na sexta etapa foi realizada a
apresentação da revisão.
A questão norteadora do estudo foi: Qual o efeito do método Pilates na
gravidez?
Para a inclusão dos artigos no estudo, foram adotados os seguintes
critérios: artigo integralmente disponível, com versão online de maneira gratuita e
produções nacionais, estando publicados em revistas indexadas. O espaço temporal
delimitado foram os anos de 2006 a 2017, a fim de retratar a produção científica
dos últimos 11 anos. Foram excluídas da amostra editoriais, cartas ao editor, teses,
dissertações, artigo de revisão, além das publicações que se repetiram nas bases de
dados.
Toda a busca e seleção dos artigos foi realizada por dois revisores,
garantido vigor ao processo. As bases de dados pesquisadas foram: Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic
Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); utilizando os
seguintes descritores, padronizados e disponíveis nos descritores em ciências da
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saúde (DeCS): “Pilates”, “Gravidez”, “Efeito” e “Método”, como forma de
subsidiar a construção do corpus de investigação.
O levantamento foi realizado durante o primeiro semestre de 2017, sendo
feita uma leitura prévia dos títulos e resumos dos estudos. Após toda essa análise e
seleção e obedecendo os critérios de inclusão e exclusão, a amostra se constituiu de
onze artigos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Pilates vem sendo discutido ao longo dos anos desde seu início na
segunda guerra mundial, quando começou a difundir-se. No Brasil, o método
passou a ser conhecido especificamente há 20 anos, com a criação do primeiro
Stúdio em Salvador – Bahia. A partir de então, estudos vem sendo desenvolvidos
na área, com as mais diferentes abordagens (SIQUEIRA et al., 2015)
Com relação à sua aplicação na gravidez, foi possível encontrar 162 artigos
no LILACS, que, após serem analisados, de acordo com os critérios da pesquisa
restaram 06. Já na SCIELO, foram encontrados 46 artigos sendo que somente 03
atenderam aos critérios. Já na BVS, foram encontrados 14 artigos, que, após
analisados, ficaram 02.
A partir disso, foram selecionados 11 artigos conforme código, título,
autor, e ano da publicação, referidos na tabela 1, tendo maior destaque de
publicação a partir de 2012. Foram incluídos outros artigos com um público
diferente de gestantes, mas com a abordagem do Pilates no tratamento da
sintomatologia ou grupos musculares mais atingidos na gravidez, devido à escassez
de estudos.

Tabela I: código do artigo, título, autor e ano da publicação.
Código

Título

Autores

Método

Ano de
publicação
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A1

Efeito do Pilates
sobre a
flexibilidade do
tronco e as
medidas
ultrassonográficas
dos músculos
abdominais.

SIQUEIRA,

Pesquisa
Gisela realizada com
13 mulheres
Rocha de.
sedentárias e
ALENCAR, Geisa saudáveis com
idade entre 18 e
Guimarães de.
25 anos. Foram
OLIVEIRA, Érika
divididas em 02
da
grupos, onde um
Cruz
de Melo. grupo realizou
sessões de
TEIXEIRA,
Pilates e o outro
Vanessa
sessões de
Queiroz Melo.
alongamento e
fortalecimento.

2015

Continua:
Tabela 1: código do artigo, título, autor, método e ano da publicação.
Código Título

Autores

Método

Ano

de

publicação
A2

Efeitos do Pilates
na resistência
muscular,
flexibilidade e
equilíbrio de
mulheres jovens.

OLIVEIRA, Laís

Pesquisa com 10
voluntários entre
de Campos de.
22 e 80 anos,
PIRESrealizando 8
OLIVEIRA, Deise sessões de
Aparecida de
Pilates ao longo
Almeida.
de 4 semanas.
OLIVEIRA,
Rodrigo

2014

Franco de.
STOCCO, Marieli
Ramos.
JASSI, Fabrício
José. SILVA,
Joyce Karla
Machado

da.
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OLIVEIRA,
Raphael
Gonçalves de.

A3

A4

O

relacionamento SUBTIL, Marina
Medici Loureiro.
fisioterapeutaSOUZA, Mariane
paciente no método
Lima de.
Pilates.
GARCIA,
Agnaldo.

Realização

de

entrevista
qualitativa com
10 pacientes de
31 a
73 anos, com
diagnósticos
variados, tempo
de prática do
Pilates de 3 e 4
meses com
frequência
semanal de 2 e 3
vezes.
Efeitos
de uma MACHADO,
Ensaio clínico
com 9 gestantes
abordagem
Cristina Aparecida
entre 18 e 40
fisioterapêutica
anos, praticantes
Neves
baseada no método Ribeiro Machado. de
atividades
Pilates para
aeróbicas
pacientes com
conjunta ao
diagnóstico de
Pilates.
lombalgia durante a
gestação.

2012

2006
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Tabela 1: código do artigo, título, autor, método e ano da publicação.
Código Título

Autores

Método

Ano

de

publicação
A5

A6

de

2013

variáveis
sócio
demográficos,
Batista Santos.
história
LIMA,
Marcus obstétrica e
características
Vinicius Viégas.
da dor
SERRA.
lombar em 269
Humberto
gestantes
do
Oliveira.
primeiro ao
terceiro trimestre
de
gestação.
MACHADO,
A pesquisa foi

2008

Incapacidade e
MADEIRA,
fatores associados a Hellyne
lombalgia durante a Giselle Reis.
gravidez.
GARCIA, João

O método Pilates
na diminuição da
dor lombar em
gestantes.

Cristina
Gomes.

Aplicação
questionário

um relato de
caso, que

ARAÚJO, Thelma utilizou para
Garcia.

avaliação da dor

SANDOVAL,
Renato

a escala visual

Alves.
MACHADO,

analógica e o
questionário
reduzido McGill.

Cristina Aparecida
Neves
Ribeiro.
FREITAS,
Marislayne de
Sousa.
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A7

O método Pilates
sobre a resistência
muscular
localizada em
mulheres adultas.

FERREIRA,
Cristiane
Bainchetti.
AIDAR, Felipe
José. NOVAES
Giovanni da
Silva.
VIANNA,
Jéferson
Macedo.
CARNEIRO,
André

Estudo
composto por 12
voluntárias do
sexo feminino.
Os
testes
realizados foram
de abdominal e
flexão de braço.
O grupo foi
submetido a um
pré e um pós
teste, havendo
um período de
nove semanas
de treinamento.

2007

Luiz.
MENEZES,
Luciana de
Souza.
Continua:
Tabela I: código do artigo, título, autor, método e ano da publicação.
Código Título

Autores

Método

Ano

de

publicação
A8

Avaliação da
força muscular do
assoalho pélvico
em mulheres
praticantes de Mat
Pilates.

DINIZ, Marklana da Estudo de caráter
Frota.

2014

interventivo,

VASCONCELOS,

observacional e
descritivo,
Thiago Brasileiro
realizado durante
de.
os meses de março
PIRES,
Juliana a maio de
2011, no qual
Lerche Vieira
participaram seis
Rocha.
mulheres com
idade entre 35 e
NOGUEIRA,
65 anos, que
Marineide Meireles.
realizaram aulas
ARCANJO, Giselle de Mat Pilates,
duas vezes por
Notini.
semana.
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A9

Efeitos do método
Pilates sobre a
composição
corporal e
flexibilidade.

MIRANDA, Larissa Foram estudados 2
indivíduos do
Brunet de.
gênero feminino
MORAES,
Paula saudáveis entre 20
e 25 anos
Daniely Costa de.
submetidas a 24
sessões de Pilates
por 2 meses.

2009

A10

Efeito do método
Pilates em
mulheres
gestantes-estudo
clinico controlado
e randomizado.

JUSTINO,

2016

Spitzner.

Bianca Estudo
clinico

PEREIRA, Wagner controlado
Menna.
randomizado com
15 mulheres entre
a 13 e 36 semanas
gestacional,
divididas em 2
grupos, sendo um
grupo controle,
composto de 8
mulheres, e um
grupo pilates,
composto de 7

Continua:
Tabela I: código do artigo, título, autor e ano da publicação.
mulheres que
realizaram 10
intervenções em
solo, 2 vezes por
semana, durante 5
semana.
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A11

Correlação entre
o ganho de peso e
intensidade da
dor lombar em
gestantes.

BARBOSA,
Cynthia Maria de
Sousa. SILVA,
José Mário Nunes
da.
MOURA, Adeildes
Bezerra de.

Realizou-se

um

2011

questionário
direcionado a
gestantes contendo
dados

sócio-

demográficos,
antropométricos e
escala analógica
visual.
A análise dos periódicos evidenciou onde a temática tem sido discutida no
âmbito nacional.
Tabela II: periódicos onde os artigos foram encontrados
Periódicos

Total

Revista Brasileira de Medicina do Esporte

1 (9,09%)

Psicologia Argumento

1 (9,09%)

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia

1 (9,09%)

Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do exercício

1 (9,09%)

Revista Dor São Paulo

1 (9,09%)

Consciente Saúde

1 (9,09%)

Revista Fisioterapia Brasil

1 (9,09%)

Revista Eletrônica Faculdade Monte Belos

1 (9,09%)

Revista Motricidade

1 (9,09%)

Revista Terapia Manual

1 (9,09%)
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Publicatio UEPG Biologicas

1 (9,09%)

A partir dessa realidade, foi possível vislumbrar com maior clareza o
objetivo dos estudos em questão, sendo fundamental essa visualização afim de
explicitar melhor a temática.

Tabela III: objetivos dos artigos
Código

Objetivo

A1

Avaliar o efeito do método Pilates sobre o trofismo do grupamento
abdominal e na flexibilidade do tronco.

A2

Verificar os efeitos do Pilates em mulheres jovens, sobre a resistência
muscular do tronco, flexibilidade e equilíbrio.

A3

Conhecer e analisar as relações interpessoais estabelecidas entre
fisioterapeuta e paciente atendidos pelo método Pilates.

A4

Verificar os efeitos do Pilates na prevenção de lombalgia em
gestantes.

A5

Avaliar a prevalência de lombalgia em gestantes, descrever suas
principais características e fatores associados.

A6

Verificar a eficácia do método Pilates na diminuição da dor lombar e
na melhora da postura da gestante.

A7

Analisar a influência do método do Pilates sobre a resistência de força
na flexão de braço e em exercícios abdominais.
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A8

Verificar os efeitos do Pilates na atividade muscular do assoalho
pélvico, observando qual tipo de fibra será mais trabalhada durante a
prática desta atividade no solo (Mat Pilates).

A9

Verificar se existem modificações na composição corporal e na
flexibilidade de praticantes do método Pilates.

A10

Avaliar os efeitos do método Pilates na oscilação do centro de massa
corporal e na dor lombar de gestantes.

A11

Correlacionar o ganho de peso ponderal durante a gestação e a
intensidade da dor lombar das gestantes.

O Pilates oferece várias modalidades como bola, aéreo e solo, podendo ser
aplicado em diversos padrões patológicos ou não, inclusive em mulheres grávidas,
que estão susceptíveis à alterações e possíveis complicações ao longo do processo
(JUSTINO; PEREIRA, 2016).
O método configura-se pela tentativa do controle o mais consciente
possível dos músculos envolvidos nos movimentos, sobretudo relacionados às
noções de concentração, equilíbrio, percepção, controle corporal e flexibilidade,
destacando a relação entre a força e o tônus muscular, podendo ser delineado um
programa atendendo à peculiaridade de cada praticante (MIRANDA; MORAIS,
2009).
No caso das mulheres grávidas, estatísticas mostram que 48% a 83%
sofrem com lombalgia, que se agrava com o avanço da gestação, devido às
mudanças significativas na angulação lombar, aumento da anteversão pélvica e
posteriorização da cabeça. Nesse sentido, a frequência da dor aumenta com decorrer
da gravidez, quando há sobrecarga nos músculos e ligamentos da coluna vertebral,
sendo ainda mais intensa. Coexistindo a esses fatos, ainda temos a ação de
hormônios como estrogênio e relaxina, o crescimento do útero e o tipo e a
intensidade das atividades domésticas e laborais realizadas pelas grávidas
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(BARBOSA; SILVA; MOURA, 2011; MACHADO et al., 2008; MADEIRA et al.,
2013).
Partindo dessa sintomatologia, Machado e colaboradores (2008) afirmam
em seu estudo que o método mostrou-se eficaz em promover analgesia, diminuição
da intensidade e alteração no tipo de dor, constatando o desaparecimento da
lombalgia após oito sessões do método realizadas por paciente sedentária, na 25º
semana gestacional. No estudo em questão, o Pilates mostrou-se acessível e
agradável de ser executado, motivando a paciente em dar continuidade à atividade,
mesmo após o término da pesquisa.
Confirmando esses resultados, Justino e Pereira (2016) notaram que o
método Pilates auxilia na redução da dor causada pelas alterações fisiológicas
gestacionais, e que a oscilação do centro de massa de mulheres grávidas é
influenciada pelos exercícios do método. Isso se justifica pelo fato de que se
justifica pelo motivo de que o método proporciona um recrutamento de músculos
profundos, fundamentais à estabilização pélvica e ao controle biomecânico e
funcional da coluna lombar.
Os exercícios, em sua maioria, são executados na posição deitada, o que
resulta na diminuição dos impactos nas articulações, principalmente, na coluna
vertebral, facilitando a recuperação das estruturas musculares, articulares e
ligamentares (FERREIRA et al., 2007).
Assim, Oliveira e colaboradores (2014), mostraram que os exercícios do
pilates apresentaram-se como interessantes para a ativação muscular dos
estabilizadores da coluna em um estudo com eletromiografia, onde a atividade dos
multifidos lombares foi significativamente elevada durante os movimentos de
flexão e extensão de tronco nos movimentos propostos pelo método.
Indo de encontro aos estudos anteriores, Machado (2006), apesar de ter
comprovado a presença da lombalgia em sua amostra, afirma não ter conseguido
explicações plausíveis para o que era proposto para a pesquisa, mostrando várias
limitações, como o desejo das grávidas participarem, o método ser uma técnica
nova para a Fisioterapia e, portanto, não está popularizada, a inexistência de um
grupo controle, o que impossibilitou a comparação dos achados e, por fim, a falta
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de um programa protocolado, que impediu a reprodução da pesquisa. Assim, não
foi possível afirmar ao final a eficiência do método no tratamento dessa
sintomatologia.
No que diz respeito ao treinamento de força da musculatura abdominal,
Ferreira e colaboradores (2007) observaram que a ênfase sobre essa musculatura
foi eficiente em promover aumento da resistência localizada, após a prática do
Pilates em mulheres jovens. Porém, discordando desses resultados, Siqueira e
colaboradores (2015) afirmam que, a ausência de respostas dos músculos transverso
do abdome e oblíquos interno e externo aos exercícios do Pilates realizados por
pessoas saudáveis mostra que não há evidências suficientes de que o método
contribui para o aumento da espessura da musculatura abdominal. Os autores ainda
ressaltam que os exercícios de Pilates tem como foco trabalhar a estabilidade da
coluna e recuperar o comando motor proprioceptivo dos músculos, em especial o
transverso do abdômen, principal estabilizador da coluna, assim como o oblíquo
interno e externo, que atuam como auxiliares nessa função.
Com relação ao treino do assoalho pélvico, Diniz e colaboradores (2014),
destacam a importância do trabalho dessa região, afirmando que em seu estudo com
40 mulheres, 100% delas desconheciam a função e o funcionamento do assoalho
pélvico, fato preocupante tendo em vista que a propriocepção e a consciência do
corpo são necessárias para realização do trabalho de determinada região. Dessa
forma, os autores verificaram que a prática do Pilates, além de promover essa
consciência corporal, associado à outros exercícios físicos, influenciam na
graduação da força do assoalho pélvico, visto que mulheres não praticantes
apresentaram resultados inferiores às praticantes, constatando-se que a inatividade
física ocasiona efeitos negativos ao assoalho pélvico.
Já no que se refere ao equilíbrio postural, não há muita evidência do efeito
desse método para melhoria do mesmo, fato este confirmado por Oliveira e
colaboradores (2014), que não encontraram diferenças significativas após a
realização do método Pilates durante quatro semanas de treino.
Dessa forma, o método representa um programa de condicionamento físico
e mental ligado à uma série de exercícios que utilizam pequenos movimentos,
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desenvolvidos para contribuir na cura de lesões e na promoção da saúde (SUBTIL;
SOUZA; GARCIA, 2012).
Sem contraindicações absolutas, o que difere o método de outras práticas
físicas, por exemplo, é a forma de adaptar o exercício ao seu praticante. Algumas
lacunas ainda existem, principalmente por ser um método novo, porém, de maneira
geral, pode-se perceber seus benefícios no sentido de amenizar e até mesmo
eliminar os incômodos na gravidez.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dessa revisão sistemática, observou-se que o Pilates na gravidez
provoca debate e discussões no meio científico, e que, mesmo com a escassez da
literatura sobre o assunto, existem autores que identificam as limitações e os
resultados positivos sobre o mesmo.
Em conclusão, este estudo demostrou que o método pode trazer efeitos
positivos para as grávidas, pois as mesmas, quando submetidas à prática em suas
variadas modalidades, relataram sentir-se bem, resultando na melhora da
estabilização da coluna, propriocepção e fortalecimento da musculatura do assoalho
pélvico, fortalecimento da musculatura corporal e a autoconscientização do corpo,
apesar das controvérsias sobre a ação no equilíbrio corporal e melhora da
musculatura abdominal.
Dessa maneira, faz-se necessário a realização de mais estudos precisos e
validados, com protocolos definidos acerca do método Pilates voltado para às
grávidas; enfatizando melhor sua aplicação, efeitos gerados sobre as alterações
típicas da gravidez e elucidando as dúvidas ainda existentes sobre a prática desses
exercícios para o público em questão.
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RESUMO

Este estudo tem como objetivo descrever a equoterapia no tratamento de crianças e
adolescentes autistas, além de explanar de forma simples e clara como se
desenvolve o equilíbrio, a agilidade, a postura, o comportamento e a coordenação
dos mesmos quando submetidos ao tratamento, de forma que venha a contribuir
para um melhor contato visual, aprimoramento da percepção tátil, auditiva, na
expressão corporal, desenvolvimento da motricidade e movimentos corporais,
hábitos de independência, coordenação manual, desenvolvimento verbal,
compreensão verbal, fortalecimento muscular e flexibilidade. Assim como
proporcionar ao leitor a compreensão da ação cinesioterápica do cavalo ao
reproduzir o andar humano e como esse recurso pode fazer com que o praticante
consiga estabelecer um melhor desenvolvimento de interação social.
Palavras chave: Autismo. Equoterapia. Tratamento. Cavalo.

1 INTRODUÇÃO
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O Autismo ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma doença
comum na sociedade, pois chega a atingir 100 crianças a cada nascimento,
compondo a categoria dos transtornos invasivos do desenvolvimento, no qual inclui
prejuízos

na

interação

social,

na

comunicação,

padrões

de

comportamento restritivos e repetitivos, interesses e atividades (VARELLA, 2011).
O termo originado do grego “autos”, pela primeira vez, em 1908, foi
utilizado pelo psiquiatra suíço Eugem Bleuler, para denominar o estado em que a
criança vive em um mundo para si mesma, não interagindo com o meu externo.
Porém, após décadas de estudos, em 1943, o austríaco e também psiquiatra,
Leo Kenner, publica “Distúrbios Autisticos do Contato Afetivo”, uma das primeiras
obras bibliográficas acerca do assunto, descrevendo um conjunto de aspectos
comportamentais baseado em sua experiência no caso de 11 crianças avaliadas,
onde observou que elas possuíam uma incapacidade de interação com outros,
comportamentos inadequados a determinados estímulos, como também, alterações
no desenvolvimento linguístico e da fala desde os primeiros dias de vida.
Contudo,

no

ano

seguinte,

o

pesquisador

e

psiquiatra

Hans Asperger percebeu um melhor desenvolvimento cognitivo das crianças
quando realizada determinadas atividades. Dessa forma, a partir de então, muitas
outras pesquisas foram surgindo, resultando em um abrangente acervo de pesquisas,
desenvolvendo,

assim,

numerosas

formas

de

intervenção,

dentre elas,

a equoterapia.
A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo
dentro

de

uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscan
do desen-volvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com
necessidades especiais, pois a utilização do cavalo na equoterapia tem uma grande
função psíquica. Reforça e modifica comportamentos desejados, além de
ser cinesioterápica, pois é um conjunto de atividades físicas que tem finalidade
terapêutica e estimulam boa parte dos músculos do corpo, o que para a criança
portadora do TEA é de extrema importância (ANDE-BRASIL, 1999).
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Devido à equoterapia, um dado estudo pôde perceber que, o cavalo era
bem mais do que um simples animal e sim um bom administrador terapêutico. Logo
por que, devido a esse tratamento a criança ou adolescente tem uma boa melhora
do tato e do sistema vestibular. Além de adquirir bons resultados na linguagem
(NAVARRO; PALOMA, 2016).
Os benefícios oferecidos pela equoterapia são evidenciados e
comprovados nas áreas da saúde, educação e equitação, sendo assim, criada por
uma associação que representa e engloba todos os conceitos de reabilitação e
educação com o uso do cavalo como agente promotor. (ANDE-BRASIL, 2010).

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para compor o presente resumo partiu de uma
pesquisa descritiva, possibilitando uma melhor compreensão acerca do
assunto através de uma seletiva coleta de dados, no qual nos permitiu perceber as
dificuldades enfrentadas no processo de inclusão de crianças e adolescente
portadoras do TEA, assim como as possibilidades oferecidas pela equoterapia.
O programa de exercícios proposto foi baseado em estudos anteriores.
Foram selecionadas publicações indexadas nas bases de dados por meio do
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico, referentes ao
período de 1991 a 2018, tornando-se selecionados 15 materiais e analisados 05. As
evidências levantadas neste estudo representam a importância da estimulação de
habilidades motoras, visando a qualidade de vida destes, que pode ser
proporcionada através do cavalo.

3 RESULTADOS E DISCURSÕES

As terapias utilizando animais promovem benefícios relacionados ao bemestar físico e emocional. Os animais não possuem as mesmas capacidades,
experiências e poder de cura que um médico especializado apresenta, porém, devido
ao seu afeto, amor incondicional e características físicas, o relaxamento e a
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estabilidade, a diminuição de comportamentos agressivos no homem poderá
surgir após e durante esta interação. Além disso, os animais aceitam as pessoas
como elas são sem quaisquer distinções físicas ou psicológicas (BRITO, 2007).
Lopes e Pavelacki (2005) indicam que a memória do autista é voltada para
o visual, valorizando cores, tamanhos, espessuras, animais, pessoas.
De outro modo, Lampreia (2004,) em alguns de seus trabalhos, relata que
o autismo é concebido como um transtorno do desenvolvimento envolvendo
déficits cognitivos severos de atenção e memória, o que acaba dificultando a
realização de alguns testes e não possuem grandes resultados.
Riskalla e Kogute (2002) já afirmavam que o tratamento na Equoterapia
pode auxiliar crianças, em vários aspectos, tanto físicos quanto cognitivos,
proporcionando um aumento da atenção e motivação do aluno aprender.
As terapias utilizando cavalo podem ser consideradas como um conjunto
de técnicas reeducativas que agem para superar danos sensoriais, motores,
cognitivos e comportamentais, através de uma atividade lúdico-desportiva, que tem
como meio o cavalo (CITTERIO, 1991).
Segundo, Vogel e Lyra, (2007) as interações com o cavalo, incluindo os
primeiros contatos, o ato de montar e o manuseio final, contribuem no
desenvolvimento de novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima.
No campo da psicomotricidade, pode-se observar o aprendizado de
movimentos ritmados, uma melhora no equilíbrio, maior segurança motora e a
percepção corporal (GAVARINI, 1997). Essa modalidade terapêutica também
ajuda na postura do paciente, no emocional, na percepção externa e também no
convívio.
Diversos estudos tentam elucidar a etiologia do autismo. Embora, ainda
não exista um consenso entre os autores, estudos atuais têm demonstrado que o
autismo é multifatorial e depende de componentes genéticos e ambientais.
Ocorre predominantemente em meninos - na proporção de 4 meninos para uma
menina - e também é frequente a ocorrência do autismo entre irmãos. O enfoque
atual está na investigação da relação entre os fatores de risco e os
componentes neuromotores do movimento, o que não deixa de ser relevante, uma
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vez que são fundamentais na predição das trajetórias do desenvolvimento motor,
possibilitando o conhecimento das alterações e aquisições de desenvolvimentos na
infância (HALPERN, 2000).
Por fim, é importante ressaltar a equoterapia como recurso fisioterapêutico
aplicado a crianças e adolescentes como uma abrangente área a qual deve ser
aprofundada cada vez mais, pois seus benefícios são visíveis tanto para pacientes
autistas, como em outras patologias com tendências de distúrbios cognitivos. O
recurso pode ser um complementar ou o principal meio de terapia, dependendo do
nível da patologia. É uma atividade interdisciplinar, podendo ser agregada a outras
áreas atinentes à saúde do paciente.

4 CONCLUSÃO

Pode-se concluir que é de suma importância o profissional atuante com a
criança autista, ser um bom conhecedor da patologia e de suas técnicas terapêuticas.
Logo porque, devido o contato do animal - como o cavalo - com a criança, que ela
fica mais sociável com outras pessoas e traz, também, melhoras consideráveis na
postural.
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RESUMO

A Osteogênese Imperfeita (OI) é uma doença rara do tecido conjuntivo, no qual
existe um defeito na formação de o colágeno tipo I. Sabe-se que os ossos de pessoas
que apresentam OI, são mais vulneráveis a traumas simples ou por fraturas
espontâneas. A fisioterapia é uma grande aliada no tratamento de pacientes com OI.
Nesse ínterim, a pesquisa tem como objetivo investigar o papel da fisioterapia no
tratamento direcionado a pacientes com Osteogênese Imperfeita. Seu papel é
fundamental, seja na orientação aos pais quanto ao manuseio, posicionamento,
transporte dos filhos com OI, como também, na diminuição do quadro álgico, no
fortalecimento muscular e, ainda, em proporcionar maior independência, confiança
e estabilidade nos movimentos.
Palavras-chaves: Pacientes. Tratamentos. Fisioterapia.

1 INTRODUÇÃO

A Osteogênese Imperfeita (OI) é uma doença caracterizada pela
fragilidade dos ossos, em decorrência da disfunção na produção de Colágeno tipo
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I. A OI também pode ser chamada de ossos de cristal ou ossos de vidro, sendo, uma
doença rara que acomete aproximadamente 1 para 20.000 nascidos.
A OI compreende um grupo clinicamente heterogêneo de distúrbios
hereditários do tecido conjuntivo. Nesse sentido, os graus indicam as condições
clínicas do paciente a ser diagnosticado, através de avaliação clínica, exames de
imagem e diagnóstico laboratorial.
Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é investigar o papel da Fisioterapia
no tratamento direcionado a pacientes com Osteogênese Imperfeita.

2 METODOLOGIA

Pesquisa documental realizada em artigos científicos publicados na
internet, com a finalidade de analisar a atuação da fisioterapia e os resultados na
reabilitação de pacientes com OI, no que concerne à qualidade de vida e
minimização da dor desses pacientes. As bases de dados SCIELO, LILACS e
PEDro foram utilizadas para fundamentação da pesquisa.
O referencial bibliográfico foi baseado em leitura de artigos científicos,
localizados em endereços eletrônicos disponibilizados nas referências deste artigo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fisioterapia atua na reabilitação e na melhoria da qualidade de vida das
pessoas acometidas da OI, a partir da utilização de procedimentos fisioterápicos
com objetivo de minimizar as dores e proporcionar uma melhor qualidade de vida,
de acordo com o grau de cada paciente.
Com a mesma perspectiva, a Fisioterapia está relacionando, para além dos
aspectos abordados, o seu papel com a inclusão das pessoas com deficiência, haja
vista possibilitar ao paciente, dentro de seus limites, a superação e quebras de
barreiras, para o desenvolvimento de atividades desejadas.
Nesse contexto, observou-se uma evolução dos pacientes com OI,
qualitativamente e quantitativamente, no que diz respeito aos aspectos motores.
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Contudo, os tratamentos utilizados, de forma precoce, à base de medicação e
juntamente com o tratamento fisioterapêutico, evidenciaram resultados nos
aspectos da minimização das dores, proporcionando uma melhor qualidade de vida,
prevenção de faturas e na melhoria na condição motora, de acordo com o grau de
cada paciente.
Outro aspecto considerado relevante é a inclusão dos pacientes com OI,
por meio do profissional fisioterapeuta, visto que a evolução no quadro clínico,
favorece

a

melhoria

na

mobilidade

em

relação

qualidade

de

vida,

consequentemente, possibilita ao paciente, dentro de seus limites, a superação e
quebras de barreiras, para o desenvolvimento de atividades desejadas.
Portanto, nos artigos pesquisados, o tratamento fisioterápico direcionado
ao paciente com OI favoreceu a evolução do quadro clínico desses pacientes,
considerando o nível da doença e o início precoce do tratamento.

4 CONCLUSÕES

É possível perceber a importância dos procedimentos de fisioterapia na
reabilitação de pacientes com OI, desde o início de vida, no que concerne à
orientação dos pais relacionadas ao manuseio e posicionamento da criança, como
também a realização dos tratamentos adequados para as especificidades de cada
paciente, tendo em vista a evolução do quadro clínico desses pacientes.
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RESUMO

A expectativa de vida da população dos brasileiros está em constante crescimento.
Para uma vida saudável e longínqua são necessários alguns cuidados preventivos
com a saúde do corpo, especialmente, com exercícios que são capazes de
viabilizar a realização de atividades cotidianas. A aplicação de procedimentos
preventivos fisioterápicos tem a capacidade de evitar problemas ou reabilitar o
corpo do idoso, como também de diminuir risco de complicações e de sequelas.
Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo investigar, através de uma revisão
de literatura, o papel da fisioterapia preventiva na qualidade de vida dos idosos.
Como resultado, a fisioterapia proporciona a esses pacientes, um aumento na
flexibilidade através de alongamentos, no equilíbrio por meio de treino
proprioceptivo, na coordenação motora, uma melhora na postura e na
concentração através de exercícios específicos e, ainda, no controle de algumas
patologias comuns à idade, como ansiedade, insônia, depressão, dores nas
articulações e aumento da autoestima.
Palavras-chaves: Fisioterapia. Prevenção. Idosos. Qualidade de vida.
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1 INTRODUÇÃO

A fisioterapia não deve ser vista apenas como ferramenta que auxilia no
processo de recuperação de lesões, no pós-operatório e na recuperação de
movimentos, entre outras patologias, mas também no aspecto preventivo. Numa
abordagem direcionada à promoção a saúde, a fisioterapia preventiva tem foco na
prevenção de doenças na terceira idade e não apenas, a reabilitação desses
pacientes.
O aumento demográfico da população idosa gera desafios para a sociedade
atual que necessita produzir meios para encarar as exigências dessa nova realidade
etária. Nesse sentido, vale ressaltar a importância da realização de estudos e
pesquisas vislumbrando um melhor entendimento do processo de envelhecimento
com qualidade de vida.
As perspectivas de uma terceira idade digna ainda se encontram limitadas,
diante do modelo da sociedade atual, onde a velhice é vista como sinônimo de
incapacidade. A longevidade, com qualidade de vida, apresenta-se como um desafio
nos dias atuais.
O processo de envelhecimento provoca alterações que causam danos aos
sistemas do organismo. Dentre as alterações mais comuns que surgem com o
avanço da idade, tem a diminuição da função muscular, degeneração articular,
dores, falta de equilíbrio e o cansaço que influenciam diretamente na realização de
tarefas diárias, consequentemente, na qualidade de vida.
Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo investigar, através de uma
revisão de literatura, o papel da fisioterapia preventiva na qualidade de vida dos
idosos.

2 METODOLOGIA

Pesquisa documental realizada em artigos científicos publicados na
internet, com o objetivo de verificar a eficiência dos resultados alcançados, quanto
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à aplicabilidade da fisioterapia preventiva na terceira idade. Foram utilizadas as
bases de dados SCIELO, LILACS e PEDro para embasamento dessa pesquisa.
O referencial bibliográfico foi baseado em leitura de artigos científicos,
localizados em endereços eletrônicos disponibilizados nas referências deste artigo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As informações colhidas nos sites e artigos científicos analisados
evidenciaram a importância da atuação do fisioterapeuta para a promoção a saúde
dos idosos. Comprovaram-se a melhora significativa da qualidade de vida e do
equilíbrio dessa parcela da população reafirmando, assim, o papel preventivo da
fisioterapia.
É necessário ressaltar que o fisioterapeuta na atenção básica, atuando na
prevenção e assistência coletiva, contribui significativamente para melhoria na
qualidade de vida dos idosos, evitando as complicações decorrentes do
envelhecimento.
Cabe ainda destacar, o papel do Fisioterapeuta no processo de inclusão dos
idosos, considerando que, estes estarão, a partir dos procedimentos fisioterápicos
realizados, com aptidões físicas para o desenvolvimento de atividades laborais,
esportivas e laser, enfim as atividades relativas ao pleno convívio em sociedade.
Assim, a fisioterapia preventiva para terceira idade envolve uma série de
exercícios físicos e cardiorrespiratórios objetivando manter o bem estar do idoso
preservando a função motora e adiando, ou até mesmo, evitando a chegada das
limitações decorrentes do processo de envelhecimento. Com esses tipos de
atividades, pode retardar ou reverter quadro de fraqueza muscular, prevenção de
quedas e fraturas, degeneração articular, dor, falta de equilíbrio e o cansaço desses
pacientes.
Os

procedimentos

fisioterápicos,

como

condicionamento

cardiorrespiratório, fortalecimento muscular, alongamento e a hidroterapia ajudam
a prevenir doenças comuns à idade como diabetes, hipertensão, hérnia de disco,
doenças cardíacas, osteoporose e dentre outras.
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4 CONCLUSÕES

Após verificar os resultados divulgados nos artigos pesquisados, é possível
afirmar que a fisioterapia preventiva favorece a redução, o adiamento ou, até
mesmo, evita as incapacidades advindas do processo de envelhecimento natural do
ser humano. A aplicação de procedimentos preventivos fisioterápicos tem a
capacidade de evitar problemas ou reabilitar o corpo do idoso, como também de
diminuir risco de complicações e de sequelas. Como resultado, a fisioterapia
proporciona a esses pacientes, um aumento na flexibilidade através de
alongamentos, no equilíbrio por meio de treino proprioceptivo, na coordenação
motora, uma melhora na postura e na concentração através de exercícios específicos
e, ainda, no controle de algumas patologias comuns à idade, como ansiedade,
insônia, depressão, dores nas articulações e aumento da autoestima.
Nessa perspectiva, a fisioterapia preventiva associada a uma vida com
hábitos saudáveis, promoverá uma qualidade de vida aos idosos, uma vez que,
possibilitará a homeostase corporal, considerando as funções sistêmicas do corpo
do ser humano, nas diferentes fases da vida.
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RESUMO

A hérnia discal é uma patologia que acomete a coluna vertebral, e frequentemente
a coluna lombar, por ter maior mobilidade entre os discos, torna o núcleo pulposo
mais susceptível ao deslocamento. O estudo realizado foi uma revisão de literatura
com objetivo de investigar as técnicas utilizadas para estabilização segmentar
lombar desses pacientes, através de tratamentos fisioterapêuticos. Após a análise de
alguns artigos verifica-se que a terapia conservadora tem sido a mais escolhida para
tratamento, que tem como objetivos alívio da dor, aumento da capacidade funcional
e retardar a progressão da doença.
Palavras-chave: Hérnia de Disco. Tratamentos Fisioterapêuticos. Estabilização
Lombar.

1 INTRODUÇÃO
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Segundo pesquisa divulgada em 2017, pelo Ministério do Trabalho, dor
nas costas é a maior causa de afastamento do trabalho. De acordo com o ranking de
auxílio-doença concedidos pelo INSS, as dores nas costas é que mais afasta os
trabalhadores por mais de quinze dias, das suas atividades laborais. Ainda segundo
a pesquisa, as principais atividades desses trabalhadores não são movimentos
repetitivos e sem uso de força ou peso.
Estima-se que cerca de 85% da população mundial relatarão, pelo menos
em algum momento da vida, um episódio de dor lombar.
A hérnia de disco é uma patologia na qual ocorro a ruptura do anel fibroso
e consequentemente o deslocamento das massas dos discos vertebrais para os
espaços intervertebrais. Podendo ser dos tipos: prolapso ou degeneração discal,
protusão, extrusão e o sequestro discal. Degeneração discal é um dos estágios
iniciais, ocorre a fissura e ruptura do anel fibroso. O núcleo pulposo pode extravasar
através das fissuras do anel e o deformar externamente. Quando a massa transborda
temos o prolapso discal. Na protrusão discal, existe a saliência mas não há ruptura
do anel fibroso. Na extrusão discal, o anel fibroso é rompido e o núcleo fica sob o
ligamento. O sequestro discal é quando o material extravasa e vai para fora do disco,
longe da região prolapsada.
Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca
do tratamento fisioterapêutico através da estabilização lombar no tratamento de
hérnia discal lombar (HDL). A escolha do tema, deve-se ao fato do tratamento
fisioterapêutico de estabilização da coluna lombar é de grande importância do
equilíbrio corporal, pois é ela a principal região do corpo responsável pela
sustentação de cargas.

2 METODOLOGIA

Este estudo, trata-se de uma revisão de literatura sobre o tratamento
FISIOTERAPÊUTICO da hérnia de disco na coluna lombar.
O referencial bibliográfico utilizado

na construção desse estudo, foi

baseado em pesquisa e leitura de artigos científicos publicados em endereços
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eletrônicos, como Scielo, LILACS e PEDro, disponibilizados nas referências desse
trabalho. Sendo incluídos artigos relacionados a hérnia de disco lombar, terapia
manual e fisioterapia como tratamento da hérnia de disco lombar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa realizada nos artigos científicos analisados e citados neste
estudo, evidenciam a necessidade do acompanhamento do fisioterapeuta no
tratamento da hérnia de disco lombar (HDL) para promover melhora significativa
dos pacientes com esta patologia.
O método conservador da hérnia, é o mais utilizado nos dias atuais. O
tratamento com intervenção do fisioterapeuta, sugere a normalização e equilíbrio
das

funções

músculo-esqueléticas

do

paciente

afetado.

O

profissional

fisioterapeuta, utilizará técnicas de terapia manual, que consequentemente fará a
descompressão entre os discos vertebrais. O modelo de estabilização lombar, por
sua vez, propõe ganho de resistência ao invés de forca, mantendo assim a coluna
em posição neutra e encorajando o paciente a co-contração dos músculos
estabilizadores. São eles: o multífido lombar, o transverso do abdómen, fibras
posteriores do oblíquo interno e quadrado lombar.
Imprescindível destacar, o papel do tratamento fisioterapêutico visto que
durante o tratamento objetiva-se o alivio da dor do paciente, através da estabilização
da musculatura lombar, que por sua vez passa por um processo de retreinamento
desse grupo muscular. Estudos recentes reitera a eficácia da estabilização segmentar
lombar, como tratamento para hérnia discal lombar (HDL), a literatura aponta e
estabelece ligação direta entre o fortalecimento desses grupos musculares e melhora
significativa de pacientes com HDL. Propõe-se assim exercícios de contração
isométrica, sincronizada, contribuindo assim para estabilização e fortalecimento
dessa região.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Nesta revisão de literatura, foi identificado a eficácia do tratamento
fisioterapêutico utilizando método de terapia manual em pacientes com hérnia de
disco lombar.
Este tratamento proporcionou melhora no quando álgico, a estabilização
da musculatura que sustenta a região afetada (lombar), proporcionando a
neutralização da coluna, devolvendo ao indivíduo o retorno às suas atividades
diárias sem dor e com maior liberdade.
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RESUMO

O aumento acelerado da população de idosos é um fenômeno mundial observado
desde o final do século XIX. No Brasil, o ritmo de crescimento da população idosa
tem sido sistemático e consistente. O processo de envelhecimento gera várias
alterações físico-funcionais, as quais se processam à medida que a idade avança. As
repercussões da idade sobre a função podem levar à queda da pessoa idosa. Com
isso, o presente estudo tem como objetivo analisar os fatores de risco que
predispõem a quedas em idosos, além da forma que o profissional fisioterapeuta
poderá atuar na prevenção e promoção da saúde do idoso. Para tanto foi realizada
uma revisão bibliográfica, utilizando como fonte banco de dados da área da saúde,
sendo selecionados artigos científicos completos e em língua portuguesa publicados
nos últimos 10 anos. As quedas podem resultar em fraturas e causar sérias
consequências, como lesões permanentes, perturbação na mobilidade, declínio
funcional e posterior internação em asilo, bem como podem ser fatais. As quedas
não geraram apenas repercussões físicas nos idosos. O medo após a queda pode
trazer consigo não somente o medo de novas quedas, mas também de machucar-se,
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ser hospitalizado, sofrer imobilizações, ter declínio de saúde e tornar-se dependente
de outras pessoas para o autocuidado ou para realizar atividades da vida diária. Com
isso, o fisioterapeuta assume um papel importante na prevenção e atenção à saúde
dos idosos, melhorando o quadro motor e equilíbrio destes, dessa forma reduzindo
a incidência de quedas, permitindo a estes uma melhor qualidade de vida.
Palavras-chave: Envelhecimento. Saúde do Idoso. Fisioterapia.

1 INTRODUÇÃO

O aumento acelerado da população de idosos é um fenômeno mundial
observado desde o final do século XIX. Nos países desenvolvidos, o
envelhecimento populacional aconteceu gradualmente durante os dois últimos
séculos e foi acompanhado pelo crescimento econômico que propiciou a melhoria
da qualidade de vida, do saneamento básico, da alimentação, da moradia e uma
adequação dos setores de saúde geriátrica e de previdência social (REBELATTO;
CASTRO; CHAN, 2007). No Brasil, o ritmo de crescimento da população idosa
tem sido sistemático e consistente. O envelhecimento da população brasileira é
reflexo de uma taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição populacional e do
aumento da expectativa de vida, fazendo com que hoje o grupo de idosos ocupe
espaço significativo na sociedade brasileira (FIDELIS; PATRIZZI; WALSH,
2013).
O processo de envelhecimento gera várias alterações físico-funcionais,
dentre elas o comprometimento do equilíbrio corporal, comumente acompanhado
pelo declínio de capacidades físicas e cognitivas (CAIXETA; DONÁ; GAZZOLA,
2012). Essas Alterações seguem um padrão que é exclusivo de cada indivíduo, as
quais se processam à medida que a idade avança. Tal fator faz repensar as
repercussões da idade sobre a função, que podem levar à queda da pessoa idosa,
entre as quais se observam: diminuição da força muscular, dos reflexos, da
flexibilidade, da velocidade espontânea da marcha, acuidade visual e função
vestibular. Com isso, observa-se que as quedas são causas importantes de
morbidade entre os idosos e podem ter consequências desastrosas. Além do risco
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de fraturas, há perda de confiança para caminhar, devido ao temor de novas quedas,
fazendo o idoso diminuir sua mobilidade, formando-se um círculo vicioso, pois com
a restrição de atividades há diminuição da força muscular, enfraquecimento dos
membros inferiores, levando à condição de dependência e isolamento social
(PIOVESAN; PIVETTA; PEIXOTO, 2011).
Considerando o grande aumento da população idosa no Brasil e no mundo,
assim como os transtornos físicos e sociais decorrentes do processo de
envelhecimento, o objetivo desse estudo é analisar os fatores de risco que
predispõem a quedas em idosos, além da forma que o profissional fisioterapeuta
poderá atuar na prevenção e promoção da saúde do idoso, promovendo, portanto,
melhor qualidade de vida para o grupo em estudo.

2 METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura, por meio de pesquisas
bibliográficas. Para tanto, artigos científicos sobre a temática foram acessados nas
bases de dados: BVS, SCIELO, Revista Neurociências e Revista Brasileira de
Ciências do Envelhecimento Humano, publicados entre os anos de 2007 e 2017. Os
seguintes descritores foram aplicados: envelhecimento, quedas, promoção de saúde
do idoso e fisioterapia. Para a seleção das fontes foram usados como critérios de
inclusão: artigos que abordassem a temática proposta e escritos em Língua
Portuguesa. Como critério de exclusão: artigos que se apresentassem apenas em
resumo e publicados em anos anteriores a 2007. A partir dos dados coletados, serão
apresentadas e consequentemente realizadas as discussões desse trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Ministério da Saúde do Brasil (MS, 2007) afirma que o envelhecimento,
antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da realidade da maioria das
sociedades. O mundo está envelhecendo. Tanto isso é verdade que estima-se para o
ano de 2050 que existam cerca de dois bilhões de pessoas com sessenta anos e mais
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no mundo, a maioria delas vivendo em países em desenvolvimento. O
envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de
saúde, especialmente a queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da
esperança de vida. Pode ser compreendido como um processo natural, de
diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos o que, em condições
normais, não costuma provocar qualquer problema. No entanto, em condições de
sobrecarga como, por exemplo, doenças, acidentes e estresse emocional, pode
ocasionar uma condição patológica que requeira assistência (BRASIL, 2007).
Cassal (2008) cita em seu estudo que, dois grandes erros devem ser
continuamente evitados. O primeiro é considerar que todas as alterações que
ocorrem com a pessoa idosa sejam decorrentes de seu envelhecimento natural, o
que pode impedir a detecção precoce e o tratamento de certas doenças e o segundo
é tratar o envelhecimento natural como doença a partir da realização de exames e
tratamentos desnecessários, originários de sinais e sintomas que podem ser
facilmente explicados pela senescência. O maior desafio na atenção à pessoa idosa
é conseguir contribuir para que, apesar das progressivas limitações que possam
ocorrer, elas possam redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com a
máxima qualidade possível. Essa possibilidade aumenta na medida em que a
sociedade considera o contexto familiar e social e consegue reconhecer as
potencialidades e o valor das pessoas idosas. Portanto, parte das dificuldades das
pessoas idosas está mais relacionada a uma cultura que as desvaloriza e limita
(CASSAL, 2008).
Schneider (2012) cita que no processo de envelhecimento, a maioria dos
gestos motores torna-se cada vez menos segura, entre os quais se encontra a
realização de atividades básicas (AVDs) e as instrumentais de vida diária (AIVDs).
As funções locomotoras, sensoriais e cognitivas estão intrinsecamente relacionadas
com a mobilidade. Aproximadamente 20% da população que se encontra em
processo de envelhecimento caem a cada ano. As quedas podem resultar em fraturas
e causar sérias consequências, como lesões permanentes, perturbação na
mobilidade, declínio funcional e posterior internação em asilo, bem como podem
ser fatais. Os estudos apontam a elevação no número de quedas em razão do
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aumento da idade, havendo maior ocorrência entre as mulheres, principalmente
durante suas atividades diárias em seus lares. As quedas de idosos devem-se à
combinação e à interação de diferentes fatores, como a deterioração dos
mecanismos de equilíbrio, a redução da função proprioceptiva e força muscular,
função vestibular, da audição e da visão, a hipotensão postural, gerando a lentidão
dos mecanismos de integração e interação central no processamento cognitivo
central e na resposta motora. Também são importantes os riscos ambientais físicos
e o uso de medicamentos. Esses fatores podem variar entre os idosos, sendo
necessário identificar as peculiaridades de cada indivíduo, bem como do meio a que
pertencem (SCHNEIDER, 2012).
As quedas não geraram apenas repercussões físicas nos idosos. O medo
após a queda pode trazer consigo não somente o medo de novas quedas, mas
também de machucar-se, ser hospitalizado, sofrer imobilizações, ter declínio de
saúde e tornar-se dependente de outras pessoas para o autocuidado ou para realizar
atividades da vida diária. Por outro lado, o medo pode atuar também como um fator
protetor na medida em que o idoso, em função dele, adota comportamentos
preventivos. A restrição de atividades é uma das consequências mais prejudiciais
que o medo de cair pode levar, uma vez que pode contribuir para o declínio
funcional e aumentar o risco de uma nova queda. Dessa forma, é de grande
importância que, além dos programas de prevenção às quedas, seja realizado
programas de reabilitação após as quedas, com o objetivo de impedir ou minimizar
as consequências que estas podem causar na vida dos idosos (MAIA, 2011).
Nesse sentido, a fisioterapia surge como uma área de conhecimento que
desperta seu olhar para a saúde do idoso, buscando manter e melhorar a
funcionalidade, com vistas à autonomia do sujeito e a qualidade de vida. A
fisioterapia desempenha importante papel na prevenção das quedas, pois
proporciona melhora do quadro motor e do equilíbrio, além de fornecer orientações
aos pacientes e seus cuidadores, eliminando ou minimizando os fatores de risco
(PIOVESAN; PIVETTA; PEIXOTO, 2011). Seu enfoque será avaliar o indivíduo
como um todo, seu sistema musculoesquelético, neurológico, urológico,
cardiovascular e respiratório, assim como o meio em que vive, e identificar as
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pessoas que acompanham este idoso, bem como suas relações sociais. Além da
identificação de tais alterações e comprometimentos, o fisioterapeuta deve atuar
promovendo a saúde do idoso em seu contexto integral, respeitando e garantindo a
sua dignidade. Deve haver por parte do fisioterapeuta uma ampla compreensão dos
outros problemas relacionados coma idade e da importância da promoção de saúde
para o idoso (SCHNEIDER, 2012).
Referentemente às quedas, é preciso reconhecê-las como um evento real
na vida dos idosos, podendo trazer consequências irreparáveis. Assim, a abordagem
do idoso que sofre uma queda necessita ser ampla e integral, com anamnese bem
detalhada, direcionada às causas que a promoveram, bem como se esta é a primeira
queda, ou se já havia ocorrido outra, investigando a ocorrência da queda com fatores
extrínsecos e/ ou intrínsecos. Devem-se incluir nesse processo a contribuição e
percepção da avaliação por outros profissionais que também atuam junto ao idoso,
bem como o relevante depoimento de familiares e cuidadores que o acompanham
em seu cotidiano. Reconhecer o local de morada do idoso (casa própria, dos
familiares, residenciais de cuidado ou asilos) também é fundamental. Essa
avaliação permitirá uma melhor compreensão da queda, além de evitar quedas
posteriores (SCHNEIDER, 2012).

4 CONCLUSÕES

Com a realização desse estudo, conclui-se que que a ocorrência de quedas
em idosos pode resultar em um relevante problema de saúde, além de consequências
que envolvem toda a família do grupo em estudo. Dessa forma, o fisioterapeuta
assume um papel importante na prevenção e atenção à saúde dos idosos, pois este
poderá melhorar o quadro motor e equilíbrio dos idosos, dessa forma reduzindo a
incidência de quedas, permitindo a estes uma melhor qualidade de vida.
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RESUMO

Trauma Raquimedular (TRM) é uma lesão que compromete a passagem dos
impulsos nervosos, podendo comprometer a medula espinal de forma total ou
parcial. As principais causas de TRM são acidentes automobilísticos, queda de
altura ou mergulho, acidentes esportivos, atos de violências, como por exemplo,
ferimentos por armar de fogo, assaltos brutais, incidência da violência urbana, e em
alguns casos podem decorrer de processos degenerativos. O objetivo desse trabalho
foi realizar um levantamento bibliográfico acerca da necessidade da fisioterapia na
reabilitação de pacientes com disfunção respiratória decorrente de trauma
raquimedular. O presente trabalho foi um estudo, que permeou uma bibliografia
disponibilizada em artigos científicos já publicados. Uma revisão da literatura na
qual foi realizada uma ampla pesquisa que se obteve em artigos científicos e
resumos, com base nos dados de PEDro e Lilacs. O trauma raquimedular é uma
lesão grave que acomete de forma parcial ou total a coluna espinal. Deixando
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sequelas grave ao paciente com este trauma. Pode causar paralisia de alguns
músculos importantes, fazendo com que estes grupos musculares atrofiem. Diante
dos artigos analisados para esta discussão, podemos abordar vários aspectos
referentes ao tema em questão. Que percorre desde a conduta do fisioterapeuta na
sua atuação de reabilitação motora, cardio-respiratória e piscicosocial. E a atuação
da fisioterapia é nas ferramentas de avaliações, capacidade de exercício, avaliação
respiratória, dados da função pulmonar. Fazer treinamento muscular respiratório, e
físico, higiene brônquica, reexpansão pulmonar. O fisioterapeuta é de extrema
importância na reabilitação desses pacientes, tendo como objetivo principal
viabilizar autonomia, qualidade de vida e independência (motora e emocional), por
meio de atividades voltadas para o desenvolvimento físico e psicossocial.
Palavras chave: Trauma raquimedular. Coluna Vertebral. Lesão medular.
Fisioterapia.
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RESUMO

A doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa e progressiva do sistema
nervoso central, resultante da morte dos neurônios produtores de dopamina da
substancia negra. Pacientes parkinsonianos caracterizam-se por apresentar rigidez
muscular, tremor de repouso, bradicinesia e instabilidade postural, podendo
associar-se também a outras disfunções consideradas não-motoras. Junto com o
tratamento medicamentoso e/ou cirúrgico, os exercícios fisioterápicos têm
contribuído para melhorar a acinesia, rigidez, postura, equilíbrio, quedas, marcha,
congelamento e qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão
bibliográfica sobre as técnicas da fisioterapia que podem auxiliar diretamente no
tratamento do paciente com Parkinson, apresentando sua eficácia associada ao
tratamento medicamentoso. Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos
científicos por meio de busca nas bases de dados SCIELO, BVS e BIREME,
publicados entre os anos de 2010 e 2016. Foram selecionados artigos com estudos
experimentais sobre o tema e escritos na Língua Portuguesa. Foram excluídos os
artigos que não foram publicados nos últimos 8 anos e que apresentassem apenas
em resumo. Como resultado, estudos destacam que a fisioterapia no tratamento do
paciente com Parkinson, permite que este apresente melhorias em suas funções
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motoras e não-motoras. A intervenção inclui a terapia convencional e ocupacional,
terapia com estímulos visuais, auditivos e somato-sensitivos. Deste modo, a
reabilitação deve compreender exercícios motores, treinamento de marcha (sem e
com estímulos externos), treinamento das atividades diárias, terapia de relaxamento
e exercícios respiratórios. Com base nesses estudos, pode-se concluir que a
fisioterapia é empregada de maneira eficaz como tratamento adjunto aos
medicamentos ou a cirurgia utilizada na doença de Parkinson, podendo
proporcionar a reabilitação funcional do paciente proporcionando diretamente
melhorias a sua qualidade de vida.
Palavras-chave: Fisioterapia. Parkinson. Reabilitação.
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RESUMO

A Insuficiência Respiratória Aguda (IRA) corresponde a uma disfunção do sistema
respiratório tornando-o incapaz de cumprir sua função básica de troca gasosa entre
o oxigênio e dióxido de carbono. Este mau funcionamento da mecânica da
respiração pode se classificar em insuficiência respiratória hipoxêmica (PaCO2 <
60mmHg), hipepercápnica (PaCO2 > 45mmHg) ou mista, quando apresenta as duas
alterações. Entre os recursos fisioterapêuticos para este quadro, está a Ventilação
Não-Invasiva (VNI), que consiste na aplicação de um suporte ventilatório sem
recorrer a métodos invasivos. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão
bibliográfica sobre a utilização de VNI como recurso da fisioterapia respiratória
para normalizar o quadro clínico do paciente com IRA, dispensando técnicas
invasivas, tendo a finalidade de minimizar possíveis complicações. Trata-se de uma
revisão bibliográfica de artigos científicos e de revistas por meio de busca nas bases
de dados SCIELO, BVS e BIREME, publicados entre os anos de 2009 e 2014.
Foram selecionados artigos com estudos experimentais sobre o tema e escritos na
Língua Portuguesa e Espanhol. Foram excluídos os artigos que não foram
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publicados nos últimos 10 anos e que apresentassem apenas em resumo. Com a
realização desse estudo, pode-se concluir que houve uma melhoria da mecânica
respiratória dos pacientes que apresentam VNI tendo como modulação mais usada
pressão de suporte, seguido da pressão positiva (CPAP), controle de volume e o
menos utilizado, controle de pressão. Conclui-se que o método é uma intervenção
segura, que dispensa técnicas invasivas de intubação diminuindo o risco de
possíveis complicações e evoluções clínicas. Sua utilização apresentou diversos
benefícios, entre eles: recrutar alvéolos não ventilados, aumentar a capacidade
residual funcional, melhorar a relação ventilação perfusão, diminuir o trabalho
respiratório e melhorar a troca gasosa.
Palavras-chave: Fisioterapia. Ventilação Não Invasiva. Insuficiência
Respiratória.
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RESUMO
O banho de balde, também conhecido como ‘‘ofurô’’ é definido como um ambiente
líquido e quente característico do útero materno, tornando possível estimular o
desenvolvimento, proporcionando um aumento da capacidade vital, melhora da
troca gasosa, melhora do retorno venoso, estimulação da circulação da pele,
sensação de conforto e bem-estar. Trata-se de uma assistência humanizada, onde o
recém-nascido é imerso em água morna em um balde até a altura dos
ombros/clavículas e é suave e passivamente mobilizado por meio de flutuação
assistida. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo mostrar os efeitos
fisiológicos do banho de balde nos recém-nascidos pré-termo nos parâmetros
cardiorrespiratórios, temperatura corporal e estado comportamental. Sendo assim,
este trabalho trata-se de uma revisão de literatura, na qual artigos científicos
baseados no tema foram pesquisados nas seguintes bases de dados: BVS, PUBMED
e SCIELO aplicando os seguintes descritores: banho de balde; assistência
humanizada e recém-nascido. Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos
publicados entre os anos de 2010 e 2018, que abordassem a temática e escritos em
Língua Portuguesa e Inglesa. Como critérios de exclusão: artigos que se
apresentassem somente como resumo. Como resultado, observou-se que para
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prematuros estáveis a técnica se mostra segura, não acarretando instabilidade em
parâmetros importantes como frequência cardíaca, frequência respiratória e
saturação de O2, e sim melhorando-os. Em relação a temperatura corporal, tende a
se manter estável por manter a temperatura da água próxima a temperatura corporal.
Por fim, o estado comportamental do RN leva a um ponto de sonolência, devido a
temperatura da água influenciar no relaxamento e também pelos movimentos que
são realizados no momento de imersão. Conclui-se que, o banho de balde mostrou
ser uma técnica segura e eficaz, tendo em vista que o balde é de plástico, atóxico, a
base antiderrapante e apresentar um centro de gravidade para maior estabilidade e
segurança na hora do banho, mantendo o recém-nascido em um padrão mais calmo.
Palavras-chave: Banho de balde. Assistência Humanizada. Recém-nascido.
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RESUMO

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal conta com a atuação fisioterapêutica por
diminuírem o período de hospitalização dos neonatos e as sequelas advindas desse
período de internação. O trabalho do fisioterapeuta exige um conhecimento que lhe
permita atender ao recém-nascido (RN) desde suas necessidades mais básicas,
como a estimulação global do desenvolvimento, até suas necessidades mais
específicas, como a reeducação respiratória. Dessa forma, o presente estudo tem
como objetivo mostrar os principais efeitos positivos da fisioterapia respiratória na
unidade de terapia intensiva neonatal. Sendo assim, este trabalho trata-se de uma
revisão de literatura, na qual artigos científicos baseados no tema foram
pesquisados nas seguintes bases de dados: BVS, PUBMED e LILACS, aplicando
os seguintes descritores: reeducação respiratória; unidade de terapia intensiva
neonatal e assistência fisioterapêutica. Foram utilizados como critérios de inclusão:
artigos publicados entre os anos de 2010 e 2018, que abordassem a temática e
escritos em Língua Portuguesa e Inglesa. Como critérios de exclusão: artigos que
se apresentassem somente como resumo. Como resultado, observou-se que a
assistência fisioterapêutica adequada pode diminuir os agraves nos neonatos, como
a diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, melhor
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e maior saturação de O2 e melhor ventilação-perfusão. Tem como objetivo também
otimizar a função respiratória, melhorar as trocas gasosas, prevenir e tratar
complicações pulmonares e manter a permeabilidade das vias aéreas. Levando em
consideração a necessidade de realizar a técnica de aspiração, esta, se torna positiva
se realizada de maneira correta, visto que é uma prática imprescindível para
remoção de secreção das vias aéreas superiores e inferiores. Sendo assim, concluise que a fisioterapia respiratória é essencial nos RNs devido prevenir e tratar
transtornos em seu desenvolvimento neuropsicomotor, resultando em grandes
benefícios. Contudo, deve manter sempre o RN monitorado devido existir situações
adversas que possam vir a ser prejudiciais.
Palavras-chave: Reeducação respiratória. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
Assistência fisioterapêutica.
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RESUMO

As queimaduras são caracterizadas por lesões cutâneas causadas pela ação direta ou
indireta do calor e constituem um relevante problema de saúde pública. No Brasil,
cerca de um milhão de pessoas são acometidas por algum tipo de queimadura a cada
ano, entre essas, 300 mil envolvem crianças. Dessa forma, as queimaduras estão
entre os principais tipos de acidentes infantis, sendo a quarta causa de morte. Além
de causar danos que ameaçam a vida, as queimaduras provocam mudanças físicas
e psicológicas, assim como comprometimento da imagem corporal e autoestima. O
seu tratamento envolve procedimentos desagradáveis, que podem gerar sofrimento,
ansiedade, depressão e dor, sendo esta última de caráter individual e subjetivo, o
que torna o seu manejo em crianças desafiador. A Realidade Virtual (RV), é uma
técnica inovadora que vem sendo utilizada associada ao tratamento da criança
queimada, permitindo a estes ficarem imersos em ambiente virtual, com visão
tridimensional e interação por meio de movimentação, o que promove distração de
seus sentidos reais. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo evidenciar a
contribuição do uso da Realidade Virtual no tratamento da dor em criança
queimada. Assim, este trabalho trata-se de uma revisão de literatura, onde artigos
científicos sobre a temática foram acessados nas bases de dados: BVS, SCIELO e
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PUBMED, publicados entre os anos de 2008 e 2018, aplicando os seguintes
descritores: queimaduras; crianças; realidade virtual e humanização da assistência.
Para a seleção das fontes foram usados como critérios de inclusão: artigos que
abordassem a temática proposta e escritos em Língua Portuguesa e Inglesa. Como
critério de exclusão: artigos que se apresentassem apenas em resumo e publicados
em anos anteriores a 2008. Como resultado, estudos destacam que o uso da RV
durante o tratamento da criança queimada, permite que esta sinta a sensação de
estar, agir e viver dentro do ambiente virtual em tempo real, assim diminuindo a
percepção da dor durante a intervenção. A RV como método não farmacológico,
pode ser um complemento para a analgesia farmacológica, ajudando a controlar a
dor aguda, processual e relacionada a reabilitação na criança queimada, sendo o
efeito analgésico significativo e mantido com o uso repetido. Com a realização
desse estudo, conclui-se que, o uso da RV pode agregar e otimizar a assistência
prestada a criança queimada, tendo em vista que esta nova tecnologia apresenta
evidências de efeitos relevantes na redução da dor, assim reduzindo a necessidade
de aumento das doses farmacológicas de analgésicos.
Palavras-chave: Queimaduras. Realidade Virtual. Humanização da Assistência.
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Desenvolvimento humano e responsabilidade socioambiental: abrange
práticas multidisciplinares e de intervenção em situações nas quais a Faculdade
possa contribuir para o desenvolvimento sustentável, bem como ampliar a
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RESUMO
As inúmeras questões atordoantes que nos deparamos no dia-a-dia, tais como: a
perda crescente do sentimento de humanidade que envolve o homem e suas relações
políticas; o aumento crescente da violência que tende a desencadear um processo
de desesperança; a perda das liberdades e garantias individuais que culminam no
isolamento de pessoas e grupos; a falha no processo de globalização da
democratização e dos direitos do homem; tem nos feito conviver com a estafa
psicológica, fazendo com que as doenças psicológicas sejam elevadas ao patamar
de “mal do século XXI”. Por meio de uma vasta pesquisa bibliográfica que transita
pelas obras de Edgar Morin, Zygmunt Bauman, Freud, Giorgio Agamben, Erich
Fromn, Einstein, Carl Rogers, Clarissa Pinkola Estés, Italo Calvino, Tzvetan
Todorov, tentaremos demonstrar o quão precioso pode ser a arte no processo
terapêutico (clínico), seja ele preventivo, elucidativo ou de cura. Tudo através de
uma construção argumentativa a partir das conclusões que chegamos na pesquisa,
onde temos a arte como um meio de inserção de um bem comum, um elo unificador
de experiências, que age na busca da constituição de um ambiente favorável ao
convívio coletivo, despertando no homem suas essências naturais e culturais.
Palavras chaves: Resgate. Cultura. Apropriação. Essência. Experiência.

ABSTRACT
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There are uncountable stunning questions that we find in daily life such as: the
increasing loss of the sense of humanity that envelops men and their political
relations; the growth of violence that triggers a process of hopelessness; the loss of
freedom and individual rights that result in the isolation of individuals and groups;
the failure in the process of globalization of the democratic process and of human
rights; they have made us live with psychological burnout, causing the elevation of
mental disorders to the point where they are known as the “plague of the XXI
century”. Through vast bibliographic research going through the work of Edgar
Morin, Zygmunt Bauman, Freud, Giorgio Agamben, Erich Fromn, Einstein, Carl
Rogers, Clarissa PinkolaEstés, Italo Calvino, Tzvetan Todorov, we will try to
demonstrate how precious can be the art of the therapeutic (clinic) process, be it
preventive or reparative. Everything is through an argumentative construction
starting from the conclusions found in the research, where we see art as means of
inserting a common good, a unifying link for experiences that act towards the
constitution of a favorable environment to coexistence, awakening man’s natural
and cultural essence.
Keywords: Rescue. Culture. Appropriation. Essence. Experience.

1 INTRODUÇÃO

As inúmeras questões atordoantes que temos nos deparado no dia-a-dia,
tais como: a perda crescente do sentimento de humanidade que envolve os homens
e suas relações políticas; o aumento crescente da violência que tende a agravar os
intermináveis e indesejáveis problemas psicológicos desencadeando um perigoso
processo de “desesperança”; a perda crescente da liberdade que culmina em um
crescente isolamento de pessoas e grupos que tentam fugir da instabilidade criada
pelo sentimento de “desesperança”; Além da falha do processo de globalização da
democratização e dos direitos do homem; têm nos obrigado a conviver com a estafa
psicológica provocada pelos “novos tempos”, chegando a alocar as doenças
psicológicas no patamar de “mal do século”.
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Discorreu-se sobre uma vasta pesquisa bibliográfica onde investigou-se a
possibilidade de inserção de “um bem comum” (a arte – literatura) como meio de
unificação da esfacelada sociedade pós-moderna, por meio da apropriação, na
tentativa de resgate da singularidade ainda existente entre os seres vivos, projetando
a arte como um elo unificador de experiências que age em busca da constituição de
um ambiente favorável ao convívio coletivo e faz despertar no homem as suas
essências naturais e culturais.
Neste sentido, apropriar-se remete a um processo de reconstrução, no qual
os sujeitos envolvidos desempenham papel ativo, autônomo, haja vista a natureza
do objeto, já que acreditamos que a arte através de um “auxílio psicológico
especializado”, pode ser um eficaz instrumento terapêutico.
Assim, concebemos apropriação como um processo que envolve, por parte
dos sujeitos, uma “adequação/ajustamento entre o que lhe está sendo apresentado e
aquilo que já tem desenvolvido em relação a esse objeto” (ALBUQUERQUE, 2002,
p. 15 apud CUNHA, 2005).
Nessa ótica, não há separação das práticas pedagógicas e de execução, bem
como não há separação entre teoria e prática, entre reflexão e ação, entre o
conhecimento e sua aplicação (CUNHA, 2005).
Os problemas da pós-modernidade têm gerado uma grande crise humana,
o que Bauman (1997) denomina de “O mal estar na pós-modernidade”, causado,
diria eu, pelo desejo insolente e insaciável do homem pelo progresso. Outrora, como
sabemos, Freud, já arguia sobre “O mal-estar na civilização”.
Inúmeros autores, na atualidade, trabalham o processo da perda da crença
na ideia de que o futuro será melhor que o passado. Bauman (especialmente em O
retorno do pêndulo e Retrotopia - 2017), Morin (especialmente em Rumo ao
abismo? – 2011) e Agamben (em A comunidade que vem - 1993), cravam a
necessidade de uma mudança profunda nas bases da sociedade, defendem a
criação/elaboração de uma “nova comunidade”. Travam um diálogo semelhante
quando pensam em progresso; discursam sobre a necessidade de mudança nos
parâmetros traçados para que esse progresso não seja apenas crença e maldição.
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Nesta perspectiva, será investigado a arte como potência na formação do
homem contemporâneo. Para tanto, nos apoiaremos no conceito de contemporâneo
de Agamben, consequentemente, na sua ideia de “homem contemporâneo”.
Visando assim a possibilidade de em meio a esse processo, constituir a arte como
um “bem comum”, que instiga o despertar da singularidade humana e assim auxilia
nos processos clínicos terapêuticos.
Já com relação a dispor da arte como potência, será abordado como
“potência”, a conjuntura elaborada por Agamben, que guarda muita influência na
construção aristotélica.
Em meio às leituras percebi que há uma tendência na projetação dos nossos
medos no futuro, futuro este do qual esperamos uma crescente escassez do
emprego, uma queda significativa de renda, gerando, como defende Bauman
(2017), um “declínio das oportunidades de vida”.
Diante de tal projeção do medo, que muitas vezes torna-se ofensiva a nossa
saúde psíquica, culmina o processo de “desesperança”. Sentimos que nossas vidas
têm escapado de nossas mãos. Nesse contexto, há a necessidade de iniciarmos um
processo de retomada. Retomada essa que pode ser impulsionada por um simples
questionamento, um questionamento presente, direta ou indiretamente, em
inúmeras obras literárias. Qual seja: o futuro hoje parece desacreditado, mas o
passado não o era?
Como assevera Bauman nas entrevistas que deram origem ao livro
Retrotopia (lançado no Brasil após a sua morte), “pensar no futuro como alguma
coisa suspeita, a ser até mesmo temida, não é de forma alguma novo na história
humana”.
Ele traça, na obra, uma ideia geral de que “estamos involuindo de uma
crença tola no futuro para a mistificação infantil do passado”. De certa forma, ele
resume que, a aproximação do fim dos tempos pode ser ilógica, mas por certo, não
é inesperada.
Surge então, diante de todo esse embate, a figura marcante do homem
“pós-moderno”. Dotado de inúmeras características individualizantes, torna-se
indiferente as necessidades e sonhos alheios (da coletividade) e, está disposto, a
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sacrificá-los para alcançar seus próprios objetivos. Nesse contexto, vale enfatizar,
abordamos como “pós-moderno”, a visão de Zygmunt Bauman.
Como foi dito mais acima, para travarmos um diálogo entre o que é ser
contemporâneo, o homem contemporâneo, e a arte como potência na formação do
homem contemporâneo, optamos por trabalhar o conceito de contemporâneo
elaborado por Agamben. Na perspectiva de que possamos contribuir para a abertura
de novas frentes de debates. Debates que resgatem e repensem os elos perdidos pelo
caminho, que busque no afloramento da essência do homem a imersão na sua
complexidade para a experimentação de caminhos ainda não trilhados.
Acreditamos que a arte pode ser um meio para a eclosão desse novo debate.
Acreditamos que ela pode resgatar a singularidade ainda existente entre a raça
humana, especialmente por meio da cultura.
Como diz Einstein no seu livro intitulado “Como vejo o mundo”, pág. 12:
“O mistério da vida me causa a mais forte comoção. É o sentimento que suscita a
beleza e a verdade, cria a arte e a ciência” (grifo nosso).
O conceito de arte e a importância dela na conjuntura social vêm sendo
abordada por vários autores ao longo da história. Nietzsche, Einstein, Benjamin,
Freud. Eles sempre defenderam a importância e a influência da arte na conjuntura
social. Nesse contexto, uma frase de Dostoievski nunca foi tão atual: “a beleza
salvará o mundo”.
Quando muitas coisas vão mal diante de nós, se faz necessário falar da
beleza que nos rodeia, do humano que nos circunda, ou seja, é preciso falar de arte.
É preciso dissecar a palavra beleza.
A força da arte já era reconhecida por Platão, que via o poeta como um
“homem perigoso”, que poderia levar à cidade a ruína. Ele acreditava que a
população poderia ser “induzida/influenciada” pela arte em sua beleza e magnitude.
No livro “O homem sem conteúdo”, Agamben nos traz uma excitante
discussão sobre a arte e a criação de um paradigma estético. Paradigma que se deu
concomitantemente com o processo de industrialização e que para ele criou a figura
do “homem de gosto”.

394

De lá para cá, com relação à arte, podemos dizer que nada mudou, embora
tudo se tenha modificado.
Na pós-modernidade a arte vem sendo atacada de maneira cruel, seja pelos
“falsos artistas” (trabalhados minuciosamente pelos “homens de poder”), pela
“popularização” do homem de gosto, ou mesmo pelo distanciamento que a arte tem
tido da vida das pessoas.
Embora as pessoas estejam distantes da arte, a “popularização” dos
“homens de gosto”, fez surgir vários críticos da arte. Pessoas comuns, sem muito
contato com a cultura, que se julgam capacitadas para versarem sobre o que é arte,
sobre qual fundamento determinada arte deve se postar, etc. Isso trouxe uma maior
fragmentação social, muitas vezes violenta (processo que vem se repetindo ao longo
da história, basta relembrar os recentes acontecimentos em nosso país).
Neste contexto, faz-se necessário um debate mais intenso e aprofundado
sobre a arte e seus “efeitos sociais”, consequentemente, psicológicos, haja vista ser
um tema basilar para a construção do sujeito e para o funcionamento da sociedade
pós-moderna.
Nesse sentido se apresenta este artigo, tento “responder” se diante da
perspectiva de aproximação do homem pós-moderno com a arte, haveria
efeitos/resultados direcionados a uma mudança de postura e a uma consequente
capacidade do homem pós-moderno se mostrar contemporâneo, distanciando-se um
pouco do seu tempo para que possa observar a luz e a escuridão nele presente.
Ser contemporâneo é apoderar-se do ensinamento trazido por Saramago,
no seu texto “O conto da ilha desconhecida”, onde ele diz que: “é necessário sair da
ilha para ver a ilha, não nos vemos se não saímos da ilha”.
Vivemos uma guerra de deslocamentos, de dilaceramento, onde o humano
é esquecido, onde as máquinas ganham seu lugar. Vivemos o paradoxo de unirmonos através da globalização/mundialização e ao mesmo tempo desmembrarmo-nos
em pequenos pedaços devido ao distanciamento da singularidade humana.
Lembro-me que em uma entrevista anterior a um ciclo de palestras do
projeto Fronteiras do Pensamento, Bauman disse vivemos um período de
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interregno, onde os “modelos passados” fracassaram e ainda não temos novos
modelos para sobrepor.
É com essa visão geral e talvez até imprudente, que nossa pesquisa fora
elaborada, a partir dela que surgiram os “resultados” que aqui serão apresentados.

2 A ARTE
Morin no seu texto “1968-2008: o mundo que eu vi e vivi” tece o seguinte
pensamento:

E quando toda uma parte do mundo ocidental vive um dia de cada
vez, quando a política se faz um dia de cada vez, quando não se
pensa mais no futuro, não há mais perspectiva, ou melhor,
quando o presente é ruim, infeliz, o que resta? Resta o passado,
restam as raízes, as raízes da identidade e as raízes religiosas,
porque elas restituem uma mensagem de esperança (p. 36-37).

Muitos modelos de terapia “alternativos” tem usado a estratégia desse
“resgate”. É o que vemos no fantástico livro de Clarrissa Pinkola Estés, intitulado
“Mulheres que correm com os lobos”.
A arte, historicamente, foi um meio de resgate dessas raízes. Por trás dessa
“mundialização” ocidentalizada dilacerante, há também, sem dúvidas, uma
globalização cultural; seja na literatura, na música, no cinema.
As histórias e estórias, ao longo da existência humana, fizeram parte do
processo de cura, reflexão. É só observarmos a história dos mitos, a histórias das
religiões, Jesus e as suas parábolas.
Morin (Fronteiras do Pensamento, 2010), para aduzir sobre a globalização
da cultura, utiliza o flamenco como exemplo e logo demonstra a importância da arte
no resgate dos valores culturais. Ele aduz:

Logo, tem-se uma arte que ressuscita, inicialmente, porque há um
desejo de conservar as raízes e também porque se criou uma
audiência globalizada que permite aos amadores descobrirem
algo que lhes toca o coração, que lhes concerne diretamente (p.
38).
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Portanto, como vemos, a globalização/mundialização cultural é um
fenômeno complexo. Morin (Fronteiras do Pensamento, 2010) aduz ainda que “há
várias globalizações na globalização que não são propriamente complementares,
mas antagônicas, e evidentemente não se sabe qual delas vai triunfar”.
Acreditamos

que

o

patamar

da

arte

no

processo

de

globalização/mundialização é algo importante a ser debatido na academia. A arte
tende a ser o elo de ligação cultural no processo de globalização/mundialização,
fazendo com que o atual processo fuja apenas da seara da técnica e da econômica,
para passar também para o campo do humano, da política e da cultura.
Gilson Iannini, no prefácio do livro “O homem sem conteúdo” de
Agamben (2013), nos diz que, “em outros termos, a reflexão de Agamben acerca
da arte e da estética é condição para a correta compreensão dos rumos que seu
pensamento político iria tomar”. Assim, vemos demonstrada a grande importância
que a arte tem tido no pensamento de inúmeros intelectuais.
Como aduzimos acima, o conceito de arte e a importância dela na
conjuntura social, vêm sendo abordada por vários autores ao longo da história.
Nietzsche, Einstein, Benjamin, Freud, sempre defenderam a importância e a
influência da arte na conjuntura social.
Agamben nos traz uma discussão excitante sobre arte e sociedade nos seus
livros “O homem sem conteúdo” e “Gosto”.
Acreditamos que a arte precisa ser mais discutida na conjuntura social pósmoderna. O mal estar da pós-modernidade passa diretamente pela forma de agir do
homem pós-moderno, que é dotado de características individualizantes.
A arte tem o poder de tocar o coração humano, de resgatar essências
adormecidas, de falar muito sobre o amor sem tecer uma única palavra. A arte está
presente na nossa vida desde antes do nosso nascimento. O que seria o “inconsciente
coletivo” de Jung sem o chão firme da arte por seus símbolos? O que seria das
principais discussões Freudianas sem a presença artística do pensamento mítico
(literatura mítica) e da literatura filosófica?
Einstein (2016, p.20), em “Como vejo o mundo” diz: “para mim, o papel
mais importante da arte e da ciência consiste em despertar e manter desperto o
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sentimento dela naqueles que lhe estão abertos”. E essa abertura, no modelo que
propomos, deve ser administrada pelo terapeuta.

3 O CONTEMPORÂNEO

Acreditamos que se o homem pós-moderno puder adquirir as
características do homem contemporâneo, conseguirá resgatar valores singulares
ainda existentes no seio da sociedade.
Para tanto, impulsionando esse “processo de capacitação”, de
autodescobrimento, teremos a arte como potência no “contato” com o homem pósmoderno.
É prudente informarmos que quando falamos do homem “Pós-moderno” e
“contemporâneo”, falamos do mesmo ser, que se diferenciarão apenas por suas
“capacidades” distintas. Ou seja, para melhor compreendermos, partiremos do
preceito que todos somos pós-modernos, mas nem todos contemporâneos. É
importante saber que seguindo o que pensa Agamben, defendemos que na
atualidade poucos têm a capacidade de exercer as “características” do ser
contemporâneo.
O texto “O que é contemporâneo?” de Giorgio Agamben, foi escrito a
partir da lição inaugural para o curso de filosofia teorética, ministrado por ele entre
2006 e 2007. Tinha como intenção demonstrar aos alunos que a capacidade de cada
um deles de se fazer contemporâneo ao seu tempo, assim como a de autores e textos
que iriam estudar, era crucial para o sucesso do curso. Neste contexto, ele
“elaborou” um conceito mais amplo de contemporaneidade. Essa deve ser uma
demonstração da qual o terapeuta deve “apoderar-se para repassar ao paciente.
Mostrar-se contemporâneo diante da interiorização e exteriorização da
literatura deve ser um objetivo.
Contrariando os conceitos gramaticais, Agamben (2009) assevera que
aquele que adere sem atritos ao seu próprio tempo, sentindo-se em harmonia total
com ele e com seus elementos, não poderia ser contemporâneo. Usando o conceito
de intempestividade de Nietzsche, o autor inicia sua concepção. Trabalhando com
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aparências opostas, o autor constrói conceitos complementares. Nesse sentido,
advoga que, é por não se adequar perfeitamente ao seu tempo que se poderia melhor
compreendê-lo. Assim, a intempestividade, é característica indispensável ao
contemporâneo de Agamben.
Como define Agamben (2009):

A contemporaneidade, portanto, é a singular relação com o
próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma
distância; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que
a este adere através de uma dissociação e um anacronismo.
Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em
todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são
contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem
vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela (p.59).

O autor segue aduzindo que o contemporâneo é aquele que mantém o olhar
fixo em seu próprio tempo, para nele enxergar não as luzes, mas a escuridão.
Neste sentido, o contemporâneo, tem como característica um presente que
nunca pode nos alcançar. Ser contemporâneo significa ser capaz não apenas de
manter fixo o olhar no escuro da época, mas também perceber nesse escuro uma luz
que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós (AGAMBEN, 2009, p. 65).
Para ser contemporâneo é preciso enxergar os vestígios de suas origens,
observando o que há de mais recente. O passado é o caminho da história que age
sobre ele.
O homem pós-moderno tem pensado o futuro como uma constante ameaça
de ser considerado inapto as mais diversas tarefas e, além disso, de ter seu valor e
dignidade negados, marginalizados, banidos.
Acreditamos que a arte, digamos, é a miscigenação do passado e presente
com o futuro, da cultura com o cotidiano, da vida com a morte. Ou seja, ela faz do
passado o caminho da história que age sobre nós.
Pode ainda ser utilizada como meio de unificação da singularidade ainda
existente entre os seres vivos. O que despertará em cada um de nós a capacidade de
se fazer contemporâneo é a interiorização e exteriorização de tudo que ela nos passa
quando mantemos um contato “mais íntimo”.
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Mais uma vez, torno a citar Einstein (2016). Em “Como vejo o mundo”,
ele diz: “A arte, mais do que a ciência, pode desejar e esforçar-se por atingir o
aperfeiçoamento moral e estético”. E continua mais abaixo: “Sem cultura moral,
nenhuma saída para os homens”.
Para que diante do apanhado teórico disposto acima possamos defender
nosso ponto de vista (e aqui faço uma ressalva, parafraseando Leonardo Boff,
acredito que um ponto de vista nada mais é que a vista de um ponto), penso ser
necessário destacar um ponto de cisão, a fratura no desenrolar da história que fez o
homem perder-se no “eu idealizador”, afastando-se do seu “eu unificador”, nesse
caso (contexto em específico), a arte e seus valores intrínsecos.
Elegemos como esse ponto, a segunda metade do século XVIII, com o
desenvolvimento da técnica moderna, a partir da primeira revolução industrial.
Onde a obra de arte perde sua originalidade (proximidade com a origem) e ganha
fundamentos no “paradigma estético”, surgindo a figura do “homem de gosto”.
Assim a arte perde sua unidade originária, fragmentando-se, como defende
Agamben (2013), em subjetividade artística sem conteúdo, por um lado, e no juízo
estético desinteressado, por outro. Resgatar nossos valores comuns, nossas crenças
mais longínquas, passa também por um resgate da arte e do seu modelo unificador.
Penso que as discussões a serem travadas neste diálogo podem nos abrir
um profundo debate sobre: o individualismo, a aceitação do outro e a condição
humana. Temas chaves na atual conjuntura social. Acredito que deva ser nesses
pontos que o psicólogo deva fincar moradia. Haja vista que, essa mudança no
paradigma social e a consequente mudança do paradigma que envolve a arte em seu
sentido lato, versam diretamente com uma discussão no campo da política, visto
que não se trata apenas de refletir acerca destes estatutos, mas de como a mudança
deles impactam o próprio homem, o próprio “fazer humano” (AGAMBEN, 2013).
Tudo, por meio de uma profunda comunicação “realística e atual” da arte
para a percepção do cotidiano, necessário a formação do “eu contemporâneo”,
tendo em vista o “imaginário comunicativo” trazido à tona diante das profundas
reflexões que ela nos causa, transpassando as mudanças de paradigmas, para junto
a elas, repensar o problema do “lugar do homem” na modernidade.
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A arte pode nos levar a pensar sobre a forma como temos construído
nossos projetos de vida e “escolhido” nossas ações, haja vista nela existir um traço
essencial da vontade de potência. Talvez, Nietzche, tenha sido aquele que
“colapsou” a arte como essência ou verdade, pois, para ele, a arte, além de ter mais
valor que a “verdade”, é o pilar que temos - como humanos - para não afundarmos
frente a verdade.
Agamben (2013) advoga em seu livro “O homem sem conteúdo” que: “o
dom da arte é, portanto, o dom mais original, porque permite ao homem, a cada vez,
ter acesso a sua estrutura original na história e no tempo” (p.164).
Temos de procurar indagar o que ocorreu entre a emergência da
modernidade e o colapso da experiência tradicional. Nada melhor que a arte para se
perceber o ponto de mutação de uma época.
Diante disso, apoiado em reflexões do pensamento de Agamben, faço um
questionamento que tentarei responder indiretamente ao longo do trabalho: O que
a arte nos permitiria num mundo de transformação?
Na perspectiva da pós-modernidade, a arte perde sua autoridade e as
garantias que derivam do seu pertencimento as tradições. Perdendo a arte, perdemos
a tradição. Como Agamben (2013) bem assevera, a arte é “o último liame que ainda
une o homem ao seu passado” (p.173).
Para entendermos o contexto, se faz necessário saber que na sociologia a
preocupação com o futuro não se estende apenas aos pensadores da pósmodernidade. A teoria crítica, da escola de Frankfurt, já dissipava tal preocupação
(eles eram contemporâneos ao seu tempo), sobretudo, com o contexto social e
cultural do surgimento de teorias e valores no mundo da sociedade industrial
avançada.
Walter Benjamin (que representa a primeira geração da escola), Jüngen
Abermas, Karl Otto Apel (que representam a segunda geração) tiveram suas teorias
críticas influenciadas por pensadores como Kant, Hegel, Karl Marx, Max Weber e
Freud (todos, contemporâneos ao seu tempo). Tentavam restaurar uma teoria social
capaz de interpretar as grandes mudanças sociais que ocorriam no início do século.
Mudanças essas impulsionadas pela efervescência do capitalismo.

401

Assim, podemos nos questionar: como a arte poderia nos ajudar diante da
imensidão da pós-modernidade?
A resposta não é simples e depende da reflexão pessoal de cada indivíduo
que tenha acesso ela. E mesmo que seja adotada uma leitura reflexiva, os efeitos
desencadeados em cada ser, individualmente falando, não serão os mesmos, haja
vista que sua “formação” está carreada por valores herdados e adquiridos ao longo
de sua existência. É aí onde o auxílio do psicólogo é determinante, seja na indicação
de leituras que se aloquem a subjetividade do paciente, seja na afirmação positiva
voltada para o estímulo da escrita no descobrimento de sua própria história (acesso
aos medos e coragens, tristezas e alegrias, etc.). Ambos os estímulos, seriam
maneiras únicas de tocar o coração, de nos descobrirmos como humanos, de
descobrimos (paciente e psicólogo), um caminho único, individual, ético, humano,
conforme defendia Rogers.
Freud (1915/1916), no seu texto, “Sobre a transitoriedade”, que reflete
sobre um diálogo com o poeta Rilke, fala no luto antecipado. Acredito que vivemos
um processo semelhante e que a arte pode nos ajudar a sair desse “estado”. Freud
achava que a transitoriedade valorizava ainda mais a vida; hoje, lutamos para
adquirir uma margem de segurança utópica, assim a sociedade perde a esperança
na ciência e na vida (no outro).
Podemos perceber que no processo que se desenha o psicólogo seria
também um “aprendiz”, compondo o “jogo” como uma peça chave que guia,
direciona, aponta, sugere, e consequentemente, também aprende. Perpetuar-se-ia
como auxiliar, talvez até um coadjuvante. Deixaria de ser um diagnosticador para
muitas vezes, talvez, quem sabe, ser diagnosticado.
Portanto, como se vê, não pretendemos trazer fórmulas, respostas, mas
sim, levantar reflexões, a partir das nossas próprias reflexões.
O processo de interiorização e exteriorização da arte não irá revelar a
realidade natural do ser que experimentá-lo, não o trará uma verdade absoluta, mas
dará a este, a semente com a qual poderá constituir uma linda floresta. Ou seja,
inserirá em seu ser a potência de ser ou não ser, de superar ou não superar, de
reabilitar-se ou não e, também, de ser apenas um ser humano em sua essência,
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sentindo o que todo ser humano sente, mas sabendo extrair desses sentimentos,
lições positivas.
Diante da incerteza que nos assiste, pretendemos que a arte componha uma
das etapas do processo de formação do homem contemporâneo. Ou seja,
acreditamos que o processo de contato, e de consequente interiorização e
exteriorização do material artístico, dariam ao homem pós-moderno a potência
necessária para se fazer contemporâneo. E vale enfatizar que esse processo não
precisa necessariamente ser um processo terapêutico.
Devemos lembrar que não se trata de uma “cura”, um “remédio” contra
um mal, mas de algo subjetivo, que pode ser aproveitado ou não, e que trará ao
homem pós-moderno a reflexão necessária para o resgate dos valores singulares,
culturais e éticos, ainda existentes.
Quem não faz uma reflexão positiva ao ler “O sonho de um homem
ridículo” de Dostoiévski; ou “Um general na biblioteca” de Calvino; ou mesmo
“Um visconde partido ao meio”, também de Calvino? Quem não fica maravilhado
com a lucidez interpretativa de Marco Polo, na obra prima de Calvino “As Cidades
invisíveis”? Quem não se comove na leitura de “Crime e Castigo” de Dostoievski?
Quem não reflete sobre justiça ao ler o conto “Diante da Lei” de Kafka?
Max Weber (1963) nos traz dois importantes conceitos na reflexão que
estamos a propor: o da ética da responsabilidade (que aponta para ações coletivas)
e o da ética da convicção (que aponta para ações individualistas). Observar a relação
entre esses dois conceitos e a questão tecnológica que a pós-modernidade nos
impôs, aumentando consideravelmente o isolamento, é um dos passos para
desencadear nossa proposta de reflexão/discussão.
A arte, inicialmente, nos leva a compreensão de nossas ações, nos abre os
olhos para as projeções de nossas escolhas e vontades, nos mostra a escuridão que
há na luz intensa a qual somos expostos, sem nos fazer desviar da luz não míope
em meio a escuridão e, acima de tudo, nos mostra que nossas atitudes contribuem
voluntária e involuntariamente para situações de injustiças relativas a desigualdades
e outras disparidades sociais que fingimos que não nos diz respeito.
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O progresso, em conjunto com a difusão de um pensamento individualista,
segregado, reducionista, cada vez mais aguçado pelo atual modelo capitalista, tem
contribuído para a associação dele com as crises humanitárias, sendo estas, um
possível efeito colateral e devastador da relação entre os progressos técnicos,
material, econômico, científico e urbanístico.
As observações atentas dos mitos do progresso, do domínio do universo e
da felicidade, podem, em contrapartida, desmistificar a relação entre progresso e
crise humanitária, anotando, que é possível sim, vencer essa barreira através do
processo de conscientização individual e coletiva, desencadeado assim um resgate
cultural dos valores singulares a raça humana, que acreditamos, possa ser explorado
pela capacidade do homem pós-moderno em se fazer contemporâneo.
É indubitável que onde reina o sentimento de singularidade, comum a
todos os homens, há uma redução das diferenças e um freio ao sentimento de
indiferença causado pela desesperança. Há ainda um resgatando da solidariedade,
da fraternidade e do amor. Que estão diretamente atrelados aos laços culturais.
Após me aprofundar na leitura que propus para a pesquisa bibliográfica,
percebi que podemos encontrar na arte um “fio condutor” que possa inserir em todas
as culturas, de forma unívoca, esses sentimentos “universais”, resgatando assim, a
singularidade ainda existente entre os seres vivos.
Temos vários exemplos na história que nos prova a potência da arte na
“transformação” social/cultural. Hitler, um dos mais cruéis ditadores da história,
selecionava a arte que seria “liberada”. Como forma de “controle social”, proibia a
arte moderna (segundo ele, arte degenerada) e amparava, promovia, as de estilo
formal. Como em todo regime totalitário, controlavam a música, o teatro e o
cinema. É notório que aspirações políticas totalitárias tentam denegrir a arte e o
processo artístico (esse é um modelo ativo no Brasil nos dias atuais).
Sempre desafiamos nossa impermanência através da arte. Seja pelos
filmes, poemas ou romances. Lembro-me de um poema de Dylan Thomas que ao
fim diz: “não entre na noite para se render, lute, lute para a luz não morrer”. O
“ouvir” do analista guarda sempre um processo criativo, de formação e assimilação,
literário.

404

Acreditamos que a arte tem o poder de despertar um traço sentimental,
comum a toda sociedade, independente de raça, crença ou religião.
Nessa perspectiva acreditamos que é importante o terapeuta travar um
diálogo sobre alguns temas cruciais, que viabilize uma reflexão mais complexa e
que instigue uma reversão no processo de desesperança.
Empurrados por um medo crescente, os humanos têm se fechado em
comunidades reduzidas, que buscam a qualquer custo uma autodefesa. Em busca
de uma fictícia segurança tem negado o sentimento de humanidade ao outro,
renunciando assim de sua liberdade em busca de um conforto psicológico (que não
se consegue encontrar) que combata o sentimento de desesperança.
Abordando temas cruciais e entrecruzando saberes de forma complexa,
acreditamos que o terapeuta que trabalha a arte como o fio condutor de valores
universais voltados para o resgate de uma vida em comum e para a renovação do
sentimento de esperança, pode desencadear no paciente um processo evolutivo
constante, pois estará versando sobre as origens universais, não só dele, mas de toda
a humanidade.
Os homens têm aprendido especialidades, assemelham-se cada vez mais
às máquinas, tornam-se recicláveis, adoecem psicologicamente precocemente
devido a pressões externas e internas. É vítima da tecnologia que ele próprio
impulsiona. É necessário que seja resgatado uma personalidade, que se desperte de
forma prática para aquilo que vale a pena ser vivido, para aquilo que é belo,
eticamente correto.
O excesso de especialização, do sistema de competição, tem nos
assassinado o espírito sob o falacioso pretexto de eficácia. Impossibilitam uma vida
cultural comum. Castram o afetivo. Sepultam o social.

4 LITERATURA E TERAPIA

Os bens humanos que podem ser resgatados pela arte ainda se perpetuam
em nossas mentes e em nossos corações. Mesmo que não estejam a mostra, eles
ainda conseguem nos mantermos em um estado social estável. Na arte, amor e a
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beleza, aquilo que é singular, nunca irá morrer. A arte pode nos ajudar na
perpetuação da transitoriedade.
Acredito que no espírito de todo ser humano exista a aspiração a plenitude
e a realização interior. O fazer humano é matéria recorrente nas obras literárias, seja
nos romances, na poesia, na literatura religiosa, etc.
Há algo de sagrado no social, uma relação constante e infinita entre o
homem e o universo, algo que ronda o sublime. E o “papel” desse sagrado é algo
que deve ser encontrado no nosso interior, na nossa experiência, e não em um
“código coletivo”.
Diariamente nos descabelamos no intenso debate sobre o que é uma vida
boa e uma vida medíocre. Vida boa não é aquela voltada ao bem comum, afinal,
nossas escolhas são subjetivas. Mas a busca por essa vida não deve ultrapassar a
barreira da arbitrariedade, do bem comum, ou seja, não deve ferir o “código
coletivo” do qual falamos acima.
Viver nesse constante policiamento não é nada saudável, pode nos levar a
graves desajustes. Freud, cerca de cem anos atrás, já arguia sobre esses males
quando tratava das pulsões.
Tzvetan Todorov (2011) em “A beleza salvará o mundo”, pág. 13, fala
basicamente em ordenar a vida de maneira que a consciência individual a julgue
harmoniosa, e diz, já na pág. 14: “Poder-se-ia dizer que a arte de viver é uma arte
entre outras e que se pode perfazer a vida como uma obra de arte”. Continua: “a
arte é a continuação do sagrado por outros meios”.
Cita ainda, no mesmo livro na mesma página (TODOROV, 2011, p. 13),
uma frase que leu em uma revista, da cantora Françoise Hardy, que diz o seguinte:
“Tudo o que me toca musicalmente me parece uma prova indubitável da existência
de Deus”.
Assim, defende que a arte merece ser evocada como modelo exemplar de
uma atividade, não como uma prática concreta e momento de uma existência.
Defende que a obra nos “dá em si uma sensação de plenitude, de realização e de
perfeição que, por outro lado, pedimos à nossa vida” (TODOROV, 2011, p. 14).
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O terapeuta deve buscar iluminar o real com o imaginário, buscando
instigar o paciente a dar a sua vida cotidiana uma forma harmoniosa. A obra de arte
entraria como local onde esse trabalho poderia produzir os resultados mais
proveitosos, pois nela, tudo é mais fácil de ser notado.
A vida nem sempre é uma escolha livre da via que seguimos. Acredito que
na arte, de forma sublime, está escondida a resposta de “como viver”. Rousseau
dizia que para conhecer seu coração é preciso começar a ler o coração de outrem.
A arte sempre suscita o exame e a interrogação. Acredito que a arte atribui um
sentido a experiência vivida.
O terapeuta deve tocar aqueles que se permitem tocar. Manter distância e
tornar a relação mecânica não é salutar. Deve haver sempre uma troca, um
aprendizado. Ao mesmo tempo que se analisa, deve haver uma autoanálise.
A literatura nos permitirá a reflexão da distância entre sonho e realidade,
entre projeto de vida e verdade de existência. Esse será o campo e nossa matéria de
reflexão.
Ítalo Calvino (2006) na apresentação do seu livro “Assunto encerrado –
Discurso sobre literatura e sociedade” (p. 7), argumenta: “A sociedade manifestase como colapso, como desmoronamento, como gangrena (ou, em seus aspectos
menos catastróficos, como vida do dia a dia); e a literatura sobrevive dispersa nas
fissuras e nas desconjunções, como consciência de que nenhuma ruína será tão
definitiva a ponto de excluir outras”.
A verdade está ao lado da fantasia. Esse é um preceito que pode ser
aplicado aos que estão debilitados psicologicamente. Em um determinado ponto,
não se sabe mais o que é “real” ou “fantasia”. Na verdade, sempre me pergunto
onde reside a diferença entre ambos. Acho que não são todos que conseguem
discernir a política do “real”.
Freud, ao falar do luto, diz que este é um grande mistério, que embora após
a perda do objeto amado, mesmo que a pulsão esteja “livre” para se direcionar a
outro ser ou objeto, ainda reside em nós uma forte melancolia, que sobrepõe-se aos
mecanismos instintivos. Então, pergunto-lhes: Onde reside a diferença entre o real
e o imaginário?
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Assim, minhas leituras me levaram a considerar a arte como universal.
Sem distinção de língua ou caráter nacional. Ela nos faz considerar o passado em
razão do presente e futuro. Essa consideração pode ajudar o paciente, pode instigálo a traçar objetivos, a manifestar novos desejos. Afinal, a roda gigante da vida não
pode ficar parada (acredito na inércia como uma das causas do adoecimento
psíquico).
Na fragilidade poética encontramos os mais fortes remédios. Na poesia
podemos confrontar a perspectiva de leveza da sociedade moderna a qual esconde
um peso insustentável. Ela nos permite mudar o ponto de observação, considerar o
mundo sobre outra ótica. Calvino em “Seis propostas para o próximo milênio” (p.
21-22), nos diz que: “no universo infinito da literatura sempre se abrem outros
caminhos a explorar, novíssimos ou bem antigos, estilos e formas que podem mudar
nossa imagem do mundo [...]”.
Acredito que a ênfase terapêutica deva guiar uma perspectiva que mude
nossa imagem de mundo.
A literatura, se bem articulada ao caso concreto, é leve. E esta leveza está
associada a precisão. Inúmeros psicanalistas já trabalharam a aproximação entre
arte e psicanálise. Otto Rank, por exemplo, escreveu cerca de 9 (nove) livros sobre
o assunto.
O processo psicológico, assim como o artístico, é um processo de criação.
Nietzsche (1987) arguia que “Tudo que é profundo ama máscaras”. E os males
psicológicos são profundos. Para ter-lhes contato, teremos de encontrar coisas
profundas para manusear. Defendo que a literatura seja uma delas.
A ciência tradicional e consequentemente a academia moderna tem tido
um medo do que é novo. O misoneísmo está presente na porta das academias. Isso
fragiliza o processo cognitivo.
Temos uma grande resistência no que concerne permitir que “a morte
venha aos que estão morrendo”. A ciência tradicional, voltada ao empirismo e ao
dogmatismo, não mais se sustenta.
As palavras literárias podem ser usadas para obtermos uma abertura, uma
passagem. As teorias psicológicas tradicionais esgotam-se rápido demais para
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aqueles que são criativos, talentosos e profundos. O corpo das psicologias
tradicionais chega a ser omisso nos casos onde do outro lado muro que há entre
terapeuta e paciente está inserido alguém com essas características. As mulheres
que ao longo da história vem sendo castradas, sabem bem o que lhes falo. A
sabedoria da mulher tem sido vilipendiada. Isso é muito bem trabalhado no Livro
da psicanalista Clarissa Pinkola Estés, “Mulheres que correm com os lobos”.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfim, como dito acima, o presente trabalho não visa trazer respostas, criar
um novo tipo de terapia ou mesmo atacar a psicologia clínica tradicional, mas sim,
levantar questionamentos acerca de temas que julgo ser importante trazer à tona no
contexto da academia, temas estes que não podemos deixar morrer. Para que assim,
após amadurecidas, as ideias possam auxiliar o terapeuta no tratamento clínico.
Também não proponho a utilização da arte – literatura – como uma forma
única de tratamento, mas como uma forma auxiliar, secundária – podendo ser
também principal, a depender do contexto – que ajude o paciente a traçar novos
rumos e sonhos, que desacelere nele o crescente processo de desesperança,
prostrado ali, pelos males inesgotáveis da modernidade.
Nesse contexto, acredito que possamos acessar o subjetivo individual de
cada um, tendo acesso mutuo a sua realidade concreta e ao seu interior. Um acesso
mediado e com pouca intervenção, onde se valorize a capacidade de superação de
cada um, tratando-o não com um aconselhamento a utilização de métodos químicos
ou terapêuticos tradicionais, mas com a exploração pessoal, única e subjetiva do
seu eu, fazendo-o perceber luzes onde só havia escuridão ou escuridão onde só
restavam-lhe luzes (afinal, claridade em excesso ofusca).
A metodologia é o elemento que me possibilitará a edificação dos
fundamentos aqui levantados, para uma análise minuciosa da realidade social e
pessoal de cada um, através de um auxílio literário ao autoconhecimento. Realidade
esta que acreditamos não estar desassociada da figura do pesquisador, haja vista
acreditarmos no que disciplina Morin em Ciência com Consciência, onde defende
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que a ciência não está separada por completo da ideologia. Devo afirma que “no
que chamamos de científico deve predominar a ciência, mas jamais existe um
tratamento exclusivamente científico do objeto” (DEMO, 1987, p. 32).
À ciência, é possível e benéfico a convivência crítica com a ideologia, sua
análise e enfrentamento direto. A presença inexorável da ideologia nas ciências
sociais – neste contexto insiro as ciências psicológicas - é um dos fatores que as
diferenciam das ciências naturais. O reconhecimento da participação humana e do
posicionamento social, da representação social, da ideologia, entre outras, na
interpretação da realidade, problematiza de maneira perspicaz a relação entre
sujeito e objeto, definindo o conhecimento como um processo, e não como uma
fotografia (DEMO, 1987). Acredito que o pesquisador deve se esforçar para ser
objetivo nas suas análises, todavia o terapeuta também estuda a si mesmo enquanto
analisa o outro, havendo um envolvimento consciente ou inconsciente com este.
A técnica de pesquisa aqui utilizada fundamentou-se na análise
bibliográfica e organização das informações colhidas em livros, artigos e
entrevistas. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa teórica exploratória que
permitiu uma avaliação de uma pequena parcela do que já foi produzido sobre a
importância da arte na conjuntura social, no resgate da esperança, bem como no
resgate da cultura e consequentemente no resgate da singularidade, associando-a a
capacidade de ser contemporâneo, conforme discrimina Agamben.
De acordo com Andrade (2003), o método exploratório apresenta-se como
o primeiro passo na produção de um trabalho científico. Este método tem por
principais objetivos possibilitar o entendimento sobre o objeto estudado, delimitar
o espaço de investigação, definir objetivos e produzir hipóteses. As informações
acessadas foram catalogadas através do fichamento das leituras. Lançar-se-á mão
de uma abordagem qualitativa, tendo em vista a análise e interpretação que será
feita dos textos, discursos e interpretações (OLIVEIRA, 2001). A pesquisa
qualitativa tem como fundamento a exploração dos fatos e conceitos a partir da
observação e interpretação dos fenômenos e da relação dinâmica entre o mundo
objetivo e a objetividade dos sujeitos, e não em números, estatísticas ou dados.
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Para ter como resultado um texto coerente e coeso, uma vez que as
principais ideias estejam organizadas, as informações foram sistematizadas no
intuito de possibilitar que as diferentes considerações e conceitos utilizados sejam
capazes de dialogar.
Sem embargo a utilização do método clássico, recorremos principalmente
a utilização de métodos do pensamento complexo elaborados por Edgar Morin, em
que o autor disserta que a metodologia é como guia que programa a pesquisa.
Utilizar-se-á o método complexo, que tem o objetivo de ajudar a pensar por si
mesmo na construção do objeto diante dos desafios postos pela complexidade dos
problemas (MORIN, 1999).
Valorizamos ainda algumas características do texto ensaístico devido ao
teor da proposta apresentada. A saber, que quando se ensaia não há nada pronto,
haverá sempre o tentar, o experimentar, o descobrir, o fazer, o refazer, e assim
ininterruptamente, aprendendo assim que ensaiar é não ter respostas acabadas, é
sempre interrogar e arriscar possíveis vias. Esse é o espírito do “diálogo” que
travamos nesta exposição.
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RESUMO

O presente artigo teve como objetivo principal revelar a importância e compreensão
da atuação do psicólogo em casos decorrentes de queimaduras graves, 2° à 3° grau,
onde é imprescindível o auxílio ao paciente a fim de que haja a aceitação de sua
imagem corporal e inclusão social, além disso o apoio psicológico é fundamental
para que não ocorra o desenvolvimento de transtornos mentais, como por exemplo
a depressão que é muito comum em casos de queimaduras graves, a família e
pessoas próximas ao paciente também carece do acompanhamento psicológico. Por
meio de um estudo de caso através de uma entrevista semiestruturada com a
psicóloga Dra. Darla Moreira encarregada pelo setor de queimados no Centro de
Tratamentos de Queimados (CTQ) de Fortaleza - CE, temos a finalidade de
defender, mostrar e responder o por que é tão importante e indispensável a presença
do psicólogo no tratamento de pacientes com pacientes vítimas de queimaduras
graves.
Palavras-chave: Queimaduras graves. Psicólogo. Intervenção. Atuação. Apoio
psicológico.

ABSTRACT
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The present article has as main objective to denote the importance and
understanding of the performance of the psychologist in cases resulting from severe
burns, 2nd to 3rd degree, where it is essential to help the patient in order to have the
acceptance of their body image and inclusion In addition, psychological support is
essential for the development of mental disorders, such as depression, which is very
common in cases of severe burns, and the family and people close to the patient
also lack psychological counseling. Through a case study through a semistructured
interview with the psychologist Dr. Darla Moreira in charge of the burnings sector
at Centro de Tratamentos de Queimados (CTQ) of Fortaleza - CE, we have the
purpose of defending, showing and responding why is so important and
indispensable the presence of the psychologist in the treatment of patients with
patients suffering from severe burns.
Keywords: Serious burns. Psychologist. Intervention. Acting. Psychological
support.

1 INTRODUÇÃO

A queimadura é um dos mais violentos traumas existentes, visto que além
dos problemas físicos que podem ocasionar a morte do paciente, pode induzir a
dificuldades, perturbações, complicações em âmbito psicológico e social. No
Brasil, os dados estatísticos em relação aos ferimentos causados por queimaduras
são escassos. Entretanto, essas informações são significativas para que se consiga
entender a relevância da problemática e que, assim, seja possível reconhecer e
identificar as populações mais atingidas e os contextos, âmbitos nas quais as
queimaduras ocorrem, de modo que seja possível introduzir projetos de precaução
(ROSSI et al; 1998).
No Brasil, o recolhimento de dados relacionados as queimaduras não estão
em um grupo separado, estão generalizados, assim, não podem disponibilizar a
estatística real do índice de casos em que ocorrem as queimaduras. Entretanto, os
órgãos administrativos da rede pública juntamente com a sociedade, aos poucos,
têm-se mobilizado na intenção de melhorar o auxílio aos pacientes vítimas de
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queimaduras. De acordo com o Relatório da Reunião sobre Políticas Públicas a
Queimados de Senado Federal, contabiliza-se que, no Brasil, aproximadamente 1
milhão de pessoas acidentam-se, tornando-se vítimas de queimaduras, e que no
setor o SUS (Sistema Único de Saúde) a atenção disponibilizada não é suficiente
em números e qualidade (GUIMARÃES; SILVA; ARRAIS, 2012).
O tema foi determinado pela escassez de estudos nessa área e a
compreensão da importância do auxílio psicológico ao paciente vítima de
queimaduras, onde é indispensável o apoio na aceitação de sua imagem corporal e
inclusão social, necessita-se também assistência psicológica a família e pessoas
próximas ao paciente.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é mostrar a importância do
psicólogo no tratamento desses pacientes, pois o dano causado não é apenas físico,
mas, também, psicológico trazendo consequência em âmbito social, familiar e
individual. Diante disso surge a seguinte questão problema: como a intervenção
psicológica pode auxiliar no tratamento do paciente vítima de queimadura grave?
Este projeto foi realizado por meio da verificação de artigos da área de
queimados e um estudo de caso por meio de entrevista com o psicólogo da área,
futuramente será dada continuação nesta pesquisa a partir do acompanhamento da
recuperação do paciente vítima de queimadura, sendo assim, a pesquisa será
transversal e qualitativa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 QUEIMADURAS

A queimadura é caracterizada por ser uma deformação da pele produzida
pelo fogo, ou por consequência de substâncias químicas ou da eletricidade, que
pode ser resultado da ação direta ou indireta do calor sobre a pele. Dependendo da
quantidade de tecido lesionado, a queimadura pode ser de: (a) primeiro grau,
quando a pele atingida fica dolorosa, inchada, e não ocorre formação de bolhas; (b)
segundo grau, quando causa lesão, formando bolhas na pele, com base vermelha ou
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branca, contendo um líquido claro e espesso, dolorosas ao tato e (c) terceiro grau,
quando produzem lesão mais profunda, na qual a área queimada perde a
sensibilidade ao tato, eventualmente formam-se bolhas, e, geralmente, são indolores
porque as terminações nervosas da pele foram destruídas (OLIVEIRA, 2009).
A pele compõe uma parte da proteção física tendo importante função na
composição dos aspectos emocionais, assim, quando ocorre perda da derme em sua
plenitude pode gerar transtornos como a perda da subjetividade pessoal (SILVA et
al; 2015).

2.2 SEQUELAS DA QUEIMADURA

A sequela da queimadura é definida como qualquer alteração da pessoa
vítima desta á nível estético, funcional e psicológico, como o absenteísmo na
dificuldade de relacionamento social. A queimadura constitui em uma perturbação
em todos os aspectos de uma pessoa, acarretando, assim, comportamentos difíceis
e flutuantes da vítima. Segundo dados estatísticos o suicídio corresponde a cerca de
10%, sofrimento psíquico originado do sacrifício, e ainda muitas vezes psicótico,
muito raramente, encontra-se em um contexto não delirante (ALVARENGA; PET,
1981).
O paciente queimado passa pela experiência de transformação na sua
estética que lhe exige nova moldagem, compreensão, conceitos, pois a queimadura
não danifica apenas a aparência, mas a proporção psicoemocional também é
afetada. Após o ocorrido, o paciente passa por um procedimento angustiante, onde
seu físico está vulnerável e abatido, sua mente está fragilizada diante da mudança
estética de si. Cada pessoa percebe-se de maneira única. Compreende-se por
imagem corporal a figura do nosso corpo idealizado em nossa mente. Portanto,
pode-se afirmar a atuação da queimadura sobre a figura corporal, pois o físico sofre
alterações devido as lesões de suas cicatrizes que além de física também ficam na
“alma” (SILVA et al; 2015).
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As dores que o paciente sofre podem modificar humores, comportamentos
e personalidades, podendo gerar agressões, apatia, depressão e doenças
psicopatológicas (GUIMARÃES; SILVA; ARRAIS, 2012).
As consequências físicas e psicológicas, normalmente, acabam rebaixando
a autoestima, fazendo com que o paciente fique mais propenso a desenvolver
doenças psiquiátrica como tendência ao suicídio, fobia, abuso de álcool e drogas,
síndrome do pânico, estresse pós-traumático, onde a depressão e a ansiedade são os
mais habituais. As queimaduras podem alterar não só a imagem corporal, sendo
refletida em modificações na vida social e suas interações, em virtude da tendência
dos pacientes apropriarem-se de comportamentos isolados, por evitarem situações
que há proximidade com outra pessoa, tendo em vista que sua auto imagem não os
agrada, levando ao isolamento (SILVA et al; 2015).
Ressalta-se, assim, a urgência em amplificar estudos nessa temática
que refletem a importância dos princípios psicossociais na reabilitação do paciente
com queimaduras para fortificar a autoestima de forma que seja capaz de dar um
novo significado á vida, frente as sequelas sofridas no trauma, acompanhado
simultaneamente de uma rede de apoio e aceitação de imagem corporal e no retorno
as atividades de vida diária com mais independência (MONTARROYOS et al;
2016).

2.3 INTERVENÇÃO DO PSICÓLOGO

A intervenção do psicólogo é muito importante para o acompanhamento
do paciente na hospitalização nos momentos e processos difíceis, como o
reconhecimento de sequelas, disfunção e perdas. Esses fatos trazem ao paciente
queimado uma dificuldade enorme de aceitação e elaboração da autoimagem que
agora está danificada, pelo seu aspecto estético, sequelas e preconceitos sociais
vivenciados ou criados por ele mesmo. O processo de hospitalização e de
reestruturação da imagem corporal (corpo queimado com perda ou não de membro
ou função) irá muitas vezes provocar um sentimento de incapacidade do paciente,
rejeição conjugal ou da família ou marginalização social, preconceito na escola no
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caso de crianças sequeladas e perda de emprego nos adultos (GUIMARÃES;
SILVA; ARRAIS, 2012).
O acompanhamento psicológico deve ser mais intenso e diário, pois os
pacientes da Unidade de Tratamento de Queimado (UTQ) são diferentes dos
pacientes que recebem sedativos potentes e ficam em algum grau de coma,
geralmente os pacientes da UTQ que estão em estado grave, mas estão
frequentemente conscientes (PACHECO et al; 2010).
A equipe que cuida dos pacientes vítimas de queimaduras necessita ter
conhecimento acerca dos sentimentos, dúvidas e anseios de seus pacientes, com o
propósito de estudar métodos de cuidado, compreende-se, através dos relatos, que
nos pacientes manifestam-se sentimentos de dor, ansiedade, sofrimento, medo da
morte e culpa durante o tempo de internação (CASTRO et al; 2013).
No estudo realizado um elemento motivador encontrado foi o resultado da
análise de autoestima, na qual teve a pontuação mais baixa de toda a pesquisa,
todavia, a média mais encontrada, ressalta a insegurança, diante de uma
instabilidade emocional que varia em autovalor positivo e negativo. Essa
informação evidência de forma transparente a existência de uma vulnerabilidade
psíquica, na qual reflete a indispensável necessidade da atenção e cuidado
psicoterapêutico (MONTARROYOS et al; 2016).
O comportamento no decorrer do período de internação ocasionado por
queimadura retrata a subjetividade que torna cada pessoa única, independentemente
de estarem nas mesmas circunstâncias, em outras palavras, sofrer uma queimadura,
também pode ofertar possibilidade, oportunidade de dar significado esperançoso,
positivo, promissor, benéfico à vida, mesmo com a presença de sequelas, sendo no
aspecto estético, funcional e/ou psicológico, visto a associação que o mesmo terá
com sua vida pós-trauma, é o que irá espelhar seu investimento emocional de amor
próprio, de autovalor e expectativas positivas em relação a si mesmo no presente e
para o futuro. Nesse cenário, o papel da equipe multiprofissional interdisciplinar de
saúde, também pode prosperar sua qualidade de vida, por meio de uma atuação
humanizada através das suas especialidades, com a intervenção cuidadosa aos

419

pacientes e famílias no que diz respeito à singularidade e ao autocuidado
(MONTARROYOS et al; 2016).

3 METODOLOGIA

A elaboração deste projeto se deu através de um levantamento
bibliográfico por meio de pesquisas eletrônicas de artigos sobre pacientes
acometidos por queimaduras. Visando a importância do psicólogo no tratamento
desses pacientes, foi feito um estudo de caso através de uma entrevista
semiestruturada desenvolvida no Centro de Tratamentos de Queimados (CTQ) de
Fortaleza - CE, onde é referência no tratamento de pessoas queimadas. Foi feita
uma visita no hospital onde fomos atendidos pela psicóloga Dra. Samia Ribeiro
responsável pelo setor psicológico do hospital e, através dela foi possível realizar a
entrevista com a psicóloga Dra. Darla Moreira encarregada pelo setor de
queimados. Posteriormente será feito um estudo de caso com o paciente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O acompanhamento psicológico do paciente no que se refere à rotina vai
depender da clínica em que ele está sendo acompanhado, para determinar a
frequência que o paciente receberá a visita do psicólogo é levado em consideração
várias questões como: a quantidade de psicólogos que estão disponíveis naquele
setor (no caso o de queimaduras graves), a quantidade de pacientes, o grau de
necessidade de cada um. A avaliação que é realizada pelo psicólogo não é um
diagnóstico, é uma avaliação psicológica que pode ser feita apenas pelo
profissional, dentro dessa avaliação serão separados os pacientes que precisam de
um acompanhamento, os que precisam de um acompanhamento mais regrado e os
que não necessitam do mesmo. É como um ciclo à medida que esses pacientes vão
recebendo alta novos pacientes vão entrando e sendo avaliados.
De forma geral todos recebem atendimento pelo menos uma vez na
semana, mesmo aqueles que não tem tanta necessidade de um acompanhamento
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psicológico. Claramente os pacientes que já tentaram suicídio, terão um
acompanhamento mais intensivo e são visitados pelo menos duas vezes na semana,
nessa demanda também entram os pacientes que antes de passar pela queimadura
já tinham problemas psicológicos, já tomavam remédios, tinham vícios, pacientes
esses que por terem certa fragilidade psíquica ao passar por um acidente de um grau
tão alto, como a queimadura, com certeza vai ocasionar o agravamento da situação
tornando aquilo algo até insuportável para o mesmo.
O acompanhamento também é realizado com a família do paciente, não há
existência de uma receita é mais como uma terapia de família, faz conferência
familiar recebendo todos aqueles que estão disponíveis e dispostos. Os familiares
desorganizam a vida deles durante o período de internamento do paciente, é
exatamente nesse intervalo de tempo que o psicólogo entra em contato com a
família para ajudar e orientar eles diante das modificações. Nessa pauta é estudado
as questões vinculadas da transmissão psíquica transgeracional, a importância de
saber que esse processo de luta tem uma repercussão nas próximas gerações daquela
família.
É evidente que o impacto não atinge apenas o paciente, mas também
aqueles com quem o mesmo compartilha afeto e intimidade, esses acabam tão
fragilizados de forma psíquica quanto os próprios pacientes; a situação pelo qual o
paciente passa é como uma bomba que atinge todos que estão ao redor. É importante
ressaltar que o acompanhamento familiar realizado pelo psicólogo não é com
intenção de abordar, tratar problemas mais profundos de cada indivíduo, não para
ser algo tão grande, apenas ajudar a família realmente a lidar com as mudanças que
estão ocorrendo e que podem vir a acontecer futuramente com o paciente
hospitalizado, dado que o mesmo não passará tanto tempo assim no tratamento,
visto que o acompanhamento familiar, normalmente, ocorre quando o paciente
encontra-se internado.
Em meio ao tratamento hospitalar não é possível o desenvolvimento de
atividades, dinâmicas, formas de interação social, o mais próximo disso é a
interação que o paciente pode ter um com o outro e/ou com as enfermeiras, médicos,
visto que a pele é a principal proteção do corpo humano, no caso de uma pessoa
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acometida por queimadura grave há a ausência dessa proteção, então, é um processo
muito delicado, onde, os pacientes não podem interagir tanto com o meio, eles ficam
em uma área isolada, onde para entrar nessa área precisa passar um processo de
limpeza, tudo para evitar a contaminação, infecção dos pacientes, os mesmo passam
a maior parte do tempo em seus quartos, isolados.
O psicólogo vai mostrar ao paciente que ele não é apenas mais um que
sofreu uma queimadura grave, que apesar das dores que está sentindo, da situação
que está passando, da vida dele nunca voltará a ser como era antes, ele ainda é uma
pessoa que tem sonhos, expectativas para o futuro, ele não se resume aquela
situação. O profissional vai evidenciar ao paciente que ele tem sua subjetividade e
que é ela que vai determinar quem ele é. Não é a situação que ele está passando,
sua aparência durante e/ou depois do tratamento que vai determinar a pessoa que
ele é, mas, sim, sua subjetividade.
Caso acabe o tratamento fisiológico do paciente e o psicólogo avalie que
ele necessita dar continuidade ao tratamento psicológico, o mesmo estando
disposto, ele é encaminhado para um profissional da psicologia que dará
continuidade ao seu tratamento psíquico. O encaminhamento só é efetivado se o
paciente perceber que realmente ele precisa daquilo, visto que só é possível haver
mudança se houver esse reconhecimento da parte dele. Mesmo após esse tratamento
depois da hospitalização é bom que depois de certo tempo o paciente dê um tempo
e veja por si só que não necessita mais do acompanhamento, pois, assim, significa
que ele está de certa forma pronto para seguir em frente e seguir sua vida apesar de
toda a situação vivenciada, porém, há casos que o paciente passa o resto da vida em
acompanhamento psíquico, como é o caso de pacientes psiquiátricos.

5 CONCLUSÕES

Com base no referencial teórico e na entrevista enfatiza que o apoio
psicológico é fundamental no processo de tratamento e recuperação do paciente
queimado. O profissional vai auxiliar o paciente durante a internação mostrando
que ele não é apenas um paciente queimado, ele vai além disso, que ele tem sonhos
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e expectativas para o futuro e ele não se resume a situação que ele está vivenciando.
O psicólogo vai trazer a subjetividade do paciente de volta demostrando que apesar
das dores e da aparência que não vai mais voltar a ser o que era antes, sua
subjetividade é quem vai dizer quem ele é.
A relevância desse trabalho é justificada pela escassez de pesquisas nessa
área, sendo assim, será retomado em outro momento onde será feito um estudo de
caso com o paciente no Centro de Tratamento de Queimados de Fortaleza - CE para
intervir de forma prática no tratamento desses pacientes.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo demonstrar as possibilidades do psicólogo em
um processo contínuo com sua presença, que pode significar uma importante
estratégia de prevenção e combate à violência estrutural. Neste sentido, o texto
busca englobar como aspectos relevantes: a discussão do caráter ideológico da
concepção do senso comum sobre a violência e conceito da violência estrutural,
distinguindo-a de outras manifestações de violência e situando-a no cotidiano.
Ressaltando as responsabilidades políticas e sociais do estado em seus diferentes
níveis administrativos a ineficácia ou precariedade. A estruturação de fatores e
causas sobre a violência estrutural que repercute de forma negativa nas condições
de vida dos cidadãos, principalmente dos mais pobres. Feita uma avalição de
políticas públicas e o combate da violência estrutural, com a possibilidade de defesa
e melhoria de na qualidade de vida.
Palavras-chave: Possibilidades. Prevenção. Política social. Responsabilidades.

ABSTRACT
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This article aims to demonstrate the possibilities of the psychologist in a continuous
process with its presence, which can signify an important strategy of prevention and
fight against structural violence. In this sense, the text seeks to include as relevant
aspects: the discussion of the ideological character of the conception of common
sense about violence and the concept of structural violence, distinguishing it from
other manifestations of violence and situating it in daily life. Emphasizing the
political and social responsibilities of the state at its different administrative levels
ineffectiveness or precariousness. The structuring of factors and causes of structural
violence that has a negative impact on the living conditions of citizens, especially
those of the poorest. Made an evaluation of public policies and the fight against
structural violence, with the possibility of defense and improvement of quality of
life.
Keywords: Possibilities. Prevention. Social policy. Responsibilities.

1 INTRODUÇÃO

A avaliação sobre as causas da violência inicia pela definição de suas
várias formas, de modo a facilitar a sua medição científica. É possível definir a
violência de muitas maneiras segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS
(GENEBRA, 2002). Define a violência como o uso de força física ou poder, em
ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou
comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico,
desenvolvimento prejudicado ou privação.
Presente na sociedade as causas de violência surgem ou ameaçam as
condutas, ocorrem devido comportamentos do ser humano sacrificando a vida ao
causar a violência ao outro. A violência está no cotidiano da humanidade essa
situação está nas relações dos indivíduos. As percepções da violência são funções
de elementos que são de fenômeno social. O mundo sofreu modificações e a
tendência é ser violento devido aos fatores do comportamento do ser humano e suas
influências na sociedade.
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Segundo Galtung (1992), a violência também ocorre quando o real é
evitável ou poderia ter sido evitado de alguma forma. Já quando tal situação é
inevitável, isto é, quando todas as ações e esforços humanos são incapazes de
impedir a ocorrência de um fato, então não há violência. Tal raciocínio se mantém
ainda que a situação real de uma pessoa esteja em um nível muito abaixo de seu
nível potencial.
Assim sendo, com o intuito de se aprofundar na delimitação do tema
pretendeu-se resolver a seguinte questão: quais as principais causas da violência
estrutural? Procurando responder à questão-problema, o presente artigo, teve como
objetivo analisar as causas da violência estrutural e a contribuição da abordagem do
psicólogo.
Da perspectiva da saúde, relatos nos estudos sobre violência, com o
objetivo de contribuir e agregar ciclos de vida, enquanto domínios específicos de
vulnerabilidades, ao fator social. A estruturação dos fatores e causas da violência.
As mudanças ou ampliações do olhar que se aproxima da violência como questão
de conhecimento e intervenção.
Levando-se em conta a perspectiva de tonar á violência como tema
complexo e sensível, configurando uma atualização da temática dos objetos em
saúde, em resgate da elaboração e suas principais causas de violência e a
importância de condições estruturais e a soma no âmbito da psicologia.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 VIOLÊNCIAS NO COTIDIANO

Atualmente, a violência não possui uma definição específica. Ela está
presente tanto nos bairros mais sofisticados quanto nas favelas, ela abrange o centro
e a periferia, afetando diversas classes sociais. Vários tipos e causas de violência
são noticiadas e vividas, além da análise com relação à definição da palavra
violência, existem também algumas interpretações sobre o tema. A violência é
considerada um fenômeno biopsicossocial cuja complexidade afeta na vida
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humana. Por isso, a compreensão desta leva à análise histórica, sociológica e
antropológica, considerando as interfaces das questões sociais, morais, econômicas,
psicológicas e institucionais (MINAYO, 1994).
A violência foi inserida em nosso cotidiano, como as políticas públicas do
estado e ações da sociedade civil estão tratando esta questão. Não basta ser dito não
às mazelas da sociedade contemporânea para que elas desapareçam, é preciso
verificar as causas dessa prática e não só seus efeitos, ou seja, é preciso ir além. E
sendo assim, a violência cotidiana se destaca em várias causas.
De acordo com Dahlberg (2002), esta definição cobre uma ampla gama de
resultados incluindo injúria psicológica, privação e desenvolvimento precário. Ela
reflete um crescente reconhecimento entre pesquisadores da necessidade de incluir
a violência que não produza necessariamente sofrimento ou morte, mas que, apesar
disso, impõe um peso substancial em indivíduos, famílias, comunidades e sistemas
de saúde em todo o mundo. Muitas formas de violência contra mulheres, crianças e
idosos, por exemplo, podem resultar em problemas físicos, psicológicos e sociais
que não representam necessariamente ferimentos, incapacidade ou morte.
Contudo, é preciso pensar o fenômeno da violência e suas causas como um
elemento plural. Porque este fenômeno é um fator proveniente de múltiplas causas,
podendo destacar: o mau funcionamento da justiça, impunidade, colapso da
educação e da saúde, corrupção, influência da mídia, crescimento das cidades,
egoísmo, ineficácia de políticas públicas das práticas de intervenção e prevenção da
violência, entre outros fatores.
De acordo com Almeida (2010), é importante não generalizar o assunto
antes de avaliar, pois as notícias que temos acesso hoje anunciam atores de práticas
violentas provenientes de várias classes, ou seja, são atores que não têm relação
exclusiva com a pobreza e a miséria. É necessário refletir sobre como a violência
foi inserida em nosso cotidiano, como as políticas públicas do estado e ações da
sociedade civil estão tratando esta questão, pois não basta dizermos “não” a tal
situação na sociedade para que elas desapareçam, é preciso ver as causas dessa
prática e não só seus efeitos. Entende-se que os estudos sobre violência no fator
saúde mental requer um olhar mais direcionado. A preocupação em dar visibilidade
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e ênfase na questão para o campo psicológico visando à contribuição no âmbito da
psicologia de concentrar uma possibilidade de poder dar suporte sobre o tema
citado. Ainda que de momento esse empreendimento do exame dos condicionantes
das violências, sobretudo relacionados aos impasses, de início levantados, de lidar
com comportamento humano seja um grande desafio na sociedade.

2.2 A VIOLÊNCIA E CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA

Na primeira parte deste trabalho, vimos que a violência não é um problema
específico, no entanto, ela afeta a saúde. Como afirma Agudelo (1990), ela
representa um risco maior para a realização do processo vital humano: ameaça a
vida, altera a saúde, produz enfermidade e provoca a morte como realidade ou como
possibilidade próxima.
O trabalho profissional do psicólogo tem a função de reparar as
circunstâncias da população a que deve atender. Mesmo com a necessidade do
psicólogo para resolver tais problemas, ele deve contribuir a partir de sua
especificidade, para buscar uma resposta. É necessário que além desse olhar
profissional a base esteja fortalecida. Tendo como proposta um horizonte e a
conscientização, isto é, ele deve ajudar as pessoas a superarem sua identidade
pessoal e social, ao transformar as condições opressivas do seu contexto.
É importante enfatizar que esta visão da psicologia não descarta a análise
do comportamento, deve ser visto do seu significado pessoal e social. Reforçar uma
sequência de estímulos e respostas, mas sobretudo estruturar uma forma de relação
da pessoa com o seu meio, configurar um mundo onde o indivíduo ocupa um lugar
e materializa seus interesses sociais. A ideia desta visão da psicologia afirma que a
conscientização se constitui no horizonte primordial do psicológico.
Esse gravíssimo problema das vítimas da violência será simplesmente
estendendo as pessoas, o alcance do trabalho da psicologia clínica realizado na
atualidade poderá ser suficiente. Não representaria essa opção um simples
restabelecimento dos termos de uma realidade social que está precisamente na raiz
do conflito que se vive. A atenção clínica às vítimas da violência estrutural deve
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constituir-se em um processo de conscientização, um processo que devolva a
palavra às pessoas, não somente como indivíduos, mas como parte de um povo.
Uma identidade social cultivada sobre os protótipos de opressor e oprimido, e a
configurar uma nova identidade das pessoas enquanto membros de uma
comunidade humana, responsáveis por uma história.

Como analisa a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) em
seu último documento sobre o tema: a violência, pelo número de
vítimas e a magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que
produz, adquiriu um caráter endêmico e se converteu num
problema de saúde pública em vários países” desde a reabilitação
física, psicológica e de assistência social (OPAS, l993, p.01).

Sua inclusão como problema de saúde fundamenta-se no fato de as mortes
e traumas ocorridos por causas violentas virem aumentando a passos alarmantes
que tem contribuído nos fatores de vida perdidos e demandando respostas do
sistema. Hiroshi Nakajima, Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde
(OMS), 1997. Abriu o Editorial dizendo: “a vida é frágil, rechacemos a violência e
a negligência”. Esse enfoque, repetido por outros estudos no período, tem como
principal referência análises apoiadas no conceito de violência estrutural, violência
no e do espaço público perpassada pelas desigualdades sociais, ou segundo a
tipologia da OMS, violência interpessoal de base comunitária.
Segundo Macedo (1999), os principais determinantes dessa violência o
crescimento das desigualdades sócio econômicas, baixos salários e renda familiar
que levam à perda do poder aquisitivo; ausência de políticas públicas integradas em
relação com as necessidades da população em relação à saúde, educação, moradia
e segurança; prioridade no desenvolvimento econômico em detrimento do social,
com sacrifício para a população e maior atenção para os pobres; e intenso apelo
pelo consumo, conflitando com a pobreza do país. Somado a tais fatores, tem-se,
especialmente nas regiões metropolitanas, a consolidação do crime organizado.
No Brasil, pesquisas sobre problemáticas específicas e regionais tem sido
temas da atualidade. O foco sobre a área da violência vem do impacto cada vez
maior que ela representa na vida da população, bem como no setor de saúde.
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Apesar, da falta de integração das condições estruturais o que já se possui permite
inferir hipóteses; avançar conclusões, ainda que provisórias para apontar tendências
e a partir daí propor ações que possam auxiliar a psicologia sobre a temática
referente e suas principais causas de violência.

2.3 VIOLÊNCIA ESTRUTURAL

Segundo Minayo e Souza (1998), uma das divisões das causas da violência
denomina-se: Violência Estrutural entende-se como aquela que oferece um marco
à violência do comportamento e se aplica tanto às estruturas organizadas e
institucionalizadas da família como aos sistemas econômicos, culturais e políticos
que conduz à opressão de grupos, classes, nações e indivíduos, aos quais são
negadas conquistas da sociedade, tornando-os mais vulneráveis que outros ao
sofrimento e à morte.
Deve-se, em sua análise, levar em conta as relações socioeconômicas,
políticas e culturais específicas, cabendo diferenciá-la no tempo e no espaço. Sendo
assim, toda violência social tem caráter revelador de estruturas de dominação e
surge como expressão de violência estrutural. Essas estruturas influenciam
profundamente as práticas de socialização, levando os indivíduos a aceitar ou a
infligir sofrimentos. Sobre esse olhar é possível inferir o conceito de violência
estrutural, definido por Minayo como “violência gerada por estruturas organizadas
e institucionalizadas, naturalizada e oculta em estruturas sociais, que se expressa na
injustiça e na exploração e que conduz à opressão dos indivíduos”.
Numa sociedade de democracia aparente, que é o locus da violência
estrutural, subsiste a promessa de igualdade no acesso aos direitos (MINAYO,
1994). Em determinados momentos, certos interesses das classes exploradas são
satisfeitos com a intenção de fazê-las crer que estão atingindo seus direitos e de
arrefecer seus ânimos exaltados. Dessa forma, mantém-se a alienação dos
indivíduos frente às violências a que são diariamente e estruturalmente submetidos.
Mesmo sem tal conscientização, ou exatamente por isto, os sujeitos sociais sofrem
os efeitos dessa violência estrutural a partir dos mecanismos pelos quais o estado,
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em seus diferentes níveis e poderes, restringe o acesso da grande maioria da
população aos direitos básicos que lhes proporcionariam uma vida digna, gerando
assim um grave quadro de exclusão social.
Já é tempo da sociedade brasileira se conscientizar de que, violência não é
ação. Violência é, na verdade, reação. Em todo o mundo as principais causas da
violência são: o desrespeito, crises de raiva causadas por fracassos e frustrações,
crises mentais.
Exceto nos casos de loucura, a violência pode ser interpretada como
tentativa de corrigir o que o diálogo não foi capaz de resolver. Na realidade, tem
uma motivação corretiva que tenta consertar o que o diálogo não foi capaz de
solucionar. Portanto, sempre que houver violência é porque, alguma coisa, já estava
errada. A real causa que precisa ser corrigida para diminuirmos de fato os diversos
tipos de violências.

Sabendo-se que, o desrespeito, é a principal ação causadora de
violência, então podemos combater a violência diminuindo os
diferentes tipos de desrespeito: seja o desrespeito econômico, o
desrespeito social, o desrespeito conjugal, o desrespeito familiar
e o desrespeito entre as pessoas à chamada “má educação”
(DUTRA, 2005, p103).

É necessária uma base familiar e quando preciso a punição infanto-juvenil
tanto em casa quanto na escola. Boa educação se faz com corretos deveres e não
com insensatos direitos. Educar melhor as nossas crianças e adolescentes para
mantê-los longe de problemas, fracassos, marginalidade e violência. Com essas
medidas o país não precisaria colocar armas de guerra nas mãos da polícia para
matar nossos jovens cidadãos como tem acontecido tão frequentemente na
sociedade.

3 METODOLOGIA

A tipologia central desta pesquisa é a investigação teórico-empírica que,
para Garcia e Fadel (2010), deve “interagir com as abordagens teóricas, mas ao
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mesmo tempo pontuando com os dados coletados e suas análises a partir da
observação de realidade”.
A pesquisa ocorreu sob dois aspectos: revisão de literatura (pesquisa
bibliográfica) e coleta de dados (entrevista) como fundamento para a pesquisa
teórico-empírica. Sobre a pesquisa bibliográfica, Severino (2008, p. 122) mostra
que “é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas
anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de
dados ou categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente
registrados”.
Deste modo, feito uma visita ao Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS) que é a responsável pelos serviços sócio assistenciais nas áreas
consideradas vulneráveis e com algum risco social localizado na cidade de
Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. Seu principal trabalho é o PAIF (Serviço
de Proteção e Atendimento Integral à Família), dando auxílio e orientações as
famílias para prevenir situações de vulnerabilidade ou violência. Através do serviço
de convivência e fortalecimento de vínculos, eles buscam reunir pessoas que estão
na mesma faixa etária (crianças, adolescentes ou idosos) para desenvolver
determinadas ações em grupos.
Realizou-se uma entrevista com um psicólogo do CRAS na busca de
conseguir resultados satisfatórios que levem a contribuição científica na superação
à violência. Através desse centro de assistência que famílias consideradas em
situação de extrema pobreza (que estão incluídas pelo Plano Brasil Sem Miséria),
tem acesso a serviços para cadastrar e acompanhar os programas de transferência
de renda.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em dados coletados na visita realizada ao Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS) foi colocado pelo profissional como causas da violência
estrutural que ela ocorre enquadrando-se num contexto muito mais amplo, que
envolve fatores estruturais.
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Seguindo esta linha de pensamento afirma-se que o acesso da maioria da
população a seus direitos, relacionada violência estrutural, responsável direta pela
deterioração e queda das condições de vida, em especial das classes menos
favorecidas.
A entrevista aplicada com um psicólogo do CRAS na coleta desses dados
buscando os resultados que levem a contribuição na superação à violência é a
assistência prestada para cada situação que chega e seu acompanhamento. Com
desafios inerentes à resolução do problema e à aferição do tema violência estrutural
e todo seu contexto. E a importância do psicólogo e suas possibilidades referente a
situação.
Conforme a afirmação seguinte e resposta do profissional da instituição
citada acima e realizado o trabalho de pesquisa segue a análise do psicólogo
entrevistado

Psicologia enquanto ciência do comportamento pode oferecer
uma maior compreensão sobre os processos de analises das
manifestações da violência numa perspectiva da subjetividade
dos sujeitos em relação com o outro na sociedade. Nos diversos
contextos sócio- histórico- ecológicos. Os psicólogos (as) devem
contribuir nos seus diversos campos de atuação com a defesa da
dignidade dos sujeitos e transformação de realidades opressoras
violadoras dos direitos humanos através da promoção da cultura
do respeito e da não violência.

Na pespectiva de contribuição e conscientização da violência onde a
maioria das pessoas não tem consciência sobre a violência o que de fato ela pode
causar é necessária uma conscientização da população para que se possa amenizar
e combater esses casos, isso exige dos profissionais da saúde no âmbito da
psicologia. Tomando o conjunto das considerações feitas, com o profissional em
uma diversidade de abordagens e sua importância juntamente com o apoio das
estruturas haverá a possibilidade de enfrentamento a violência estrutural.
Essas se referem a segmentos populacionais específicos e enfoques
relevantes e sobre soluções por órgãos competentes. Mostra a complexidade do
próprio tema violência, entende-se que os estudos sobre violência e saúde pública
encontram-se ainda em momento inicial de sua produção onde para se obter
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resultado satisfatórios é preciso um olhar diferenciado e apoio para prevenir a
violência onde o sujeito é vítima das estruturas na qual estão acometidas.

5 CONCLUSÕES

O conjunto de elementos que configura a violência estrutural e a
contribuição do psicólogo na abordagem do tema, as questões sobre á violência é
tarefa e desafio de todos os setores da sociedade envolvidos na construção da
democracia como um valor humano de garantia universal de direitos sociais,
políticos.
A medida que a estruturação deixa a desejar os grupos dominantes
legitimam as desigualdades, através de coerções físicas e psicológicas, instituem
um não lugar social, onde os não cidadãos disputam fragmentos de um espaço de
expressão, inclusive através de uma sociedade onde a ordem de progresso é a
concentração de rendas e a exclusão de grupos.
Diante das massas de excluídos, mesmo considerando a varias formas
diferentes de violência, as questões sociais demandam reflexão e ação frente às suas
diferentes necessidades. No entanto, necessita rever as práticas que estão presentes
do assistencialismo por partes de quem comanda as estruturas onde o sujeito acaba
sendo vitima de violência estrutural pelas condições ofertadas.
É necessário a adoção de um conjunto de ações concretas e reais por parte
governamentais para amenizar as raízes da desigualdade, da exclusão e dos
conflitos sociais, que sejam submetidas a um intermitente processo de avaliação
capaz de fornecer os subsídios e indicadores necessários para a sua continuidade.
A partir da realidade brasileira, que pobreza, miséria e desigualdade não
expliquem a violência, mas sendo produtos de um determinado tipo de violência a
estrutural constituem espaço privilegiado ao desenvolvimento de outras
manifestações.
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O percurso dessa pesquisa buscou conhecer os aspectos emocionais vivenciados
por crianças com câncer e seus familiares/cuidadores. Assim como, faz-se menção
sobre a importância do psicólogo nesse processo e da psico-oncologia ao
proporcionar um âmbito de acolhimento, aos pacientes e familiares/cuidadores.
Este estudo configura-se como uma pesquisa de revisão bibliográfica que discorre
as temáticas: câncer infantil e aspectos emocionais, procurando correlacionar essa
temática ao contexto que se constrói a partir de um diagnóstico de neoplasia. De
acordo com a bibliografia estudada é possível perceber, que o diagnóstico de câncer
ocasiona sentimentos ligados ao temor da morte, por todo o percurso terapêutico do
paciente. Igualmente considerado que o adoecer do filho estimula reações
emocionais intensas nos cuidadores, demandando acompanhamento psicológico
durante o tratamento oncológico. Dessa forma, é de suma importância a prática da
psico-oncologia promovendo o bem estar do paciente e sua família.
Palavras-chave: Neoplasia. Psico-oncologia. Câncer infantil. Cuidadores.
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ABSTRACT

The course of this research reflected on the relationship between the diagnosis of
cancer and the eminent idea in the majority of cases, the end of life The study sought
to know the emotional aspects experienced by children with cancer and their
relatives/caregivers. As well as, mention is made of the importance of the
psychologist in this process and of psycho-oncology by providing a welcoming
environment for patients and relatives/caregivers. This study is a bibliographic
review research that deals with the themes: childhood cancer and emotional aspects,
trying to correlate this theme with the context that is built from a diagnosis of
neoplasia. According to the bibliography studied, it is possible to perceive that the
diagnosis of cancer causes feelings related to the fear of death, throughout the
therapeutic course of the patient. It also shows that the child's illness stimulates
intense emotional reactions in caregivers, requiring psychological counseling
during cancer treatment. Thus, it is of paramount importance the practice of psychooncology promoting the psychosocial well-being of the patient and his/her family.
Keywords: Neoplasia. Psico-oncologia. Childhood cancer. Caregivers.

1 INTRODUÇÃO

O câncer pediátrico atribui à criança angústias e expectativas que
transformam sua vida, acarretando expressões de pena e de pesar resultante do
medo e mitos da doença. Quando uma criança adoece de câncer, sua vida passa por
rápida e demasiada transformação, independentemente de sua idade e de sua
capacidade de percepção da realidade que a rodeia (SOUZA et al., 2012).
O diagnóstico do câncer ocasiona influências na vida da criança doente, da
família e da equipe de saúde. Para enfrentar essa doença e as suas consequências, a
família tem sido uma fonte de apoio, uma vez que faz parte do contexto no qual o
indivíduo está inserido. Quando a família presta solidariedade ao paciente à
recuperação é mais eficaz. (MEDEIROS BECK, 2007). Além do que, há um recorte
na vida da criança. Desde o diagnóstico até o fim do tratamento, o paciente sofre
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danos tanto físicos quanto psicológicos, pois além de submeter-se a procedimentos
médicos rotineiramente agressivos, tem sua vida totalmente transformada pela
presença da doença (CARDOSO, 2007).
Assim é possível destacar a atuação do psicólogo, bem como, a
importância da psico-oncologia que tem como objetivo, diagnosticar, avaliar e
intervir nos fatores estressores que podem influenciar no processo do tratamento, e
assim planejar de acordo com as necessidades psicossociais do paciente, familiar e
equipe de saúde a intervenção mais indicada para aliviar o sofrimento acarretado
pelo diagnóstico e tratamento da patologia (FROELICH, 2011).
Portanto, no percurso desta pesquisa busca-se resolver a problemática a
respeito de: quais os aspectos emocionais vivenciados por crianças com câncer e
seus familiares/cuidadores e como se dá atuação do psicólogo nesse processo?
O câncer é considerado um problema de saúde pública mundial, um
acontecimento de grande intensidade e gera significativas mudanças na vida
familiar e carrega estigmas sobre a doença que está diretamente ligada à morte.
Conhecer as vivências e aspecto emocionais que esta patologia provoca, possibilita
uma maior compreensão sobre o significado que a doença tem para a criança com
neoplasma maligno e seus familiares. Bem como, proporcionar aos profissionais de
saúde um melhor entendimento sobre a doença, para que seja ofertados uma
adequada assistência e cuidado à criança em tratamento como também a seus
familiares (COSTA, 2012).
Nesse sentido, objetivou-se investigar as demandas emocionais em
crianças e famílias, no contexto do câncer na infância. Bem como, identificar a
atuação do psicólogo na oncologia pediátrica.

2 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, sobre a
pesquisa bibliográfica, Severino (2008, p. 122) mostra que “é aquela que se realiza
a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos
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impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou categorias teóricas
já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados”.
Através inicialmente da delimitação da problemática que orientou esse
estudo, foi definido as palavras-chaves e os critérios de exclusão de artigos, onde
foram excluídos todos os textos que não expressaram algum tipo de similaridade
com o tema pesquisado e também aqueles que não se apresentaram afins aos
objetivos do estudo, posteriormente foi feita a seleção dos artigos, o material
utilizado para o estudo foi selecionado através de consulta à biblioteca virtual
Scientific Eletronic Library Online (SciELO), à biblioteca virtual de Periódicos
Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), escolhidas estas por agregar e dispor de
grande parte das produções científicas nacionais e utilizadas em diversos trabalhos
de revisão literária. O levantamento resultou em 32 trabalhos, sendo selecionado
um total de 11 trabalhos, que foram utilizados na produção final do estudo.
O acesso aos bancos de dados foi realizado no período entre março a junho
de 2018, a pesquisa não levou em consideração recorte temporal, isto é, foram
avaliados todos os estudos disponíveis nos bancos de dados selecionados, utilizando
as seguintes palavras-chaves que incluíram combinações entre: câncer infantil,
psico-oncologia, pediatria oncológica, cuidadores e hospitalização. Continuamente
foi feito a adequação do material selecionado aos objetivos da pesquisa para atender
a questão norteadora do estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ASPECTOS EMOCIONAIS DE CRIANÇAS COM CÂNCER

Baseando-se na revisão literária realizada para a construção do presente
estudo, é possível destacar opiniões comuns entre os autores que discorrem sobre o
tema abordado.
Segundo apontamentos de Menezes et al., (2007), no momento em que
uma criança adoece de câncer, sua vida passa por uma efêmera e demasiada
mudança, assim como a rotina familiar. De um momento para o outro, a criança
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percebe-se acometida em um hospital, no qual é assistida por pessoas
desconhecidas em um âmbito novo, onde será submetida a uma sucessão de exames
invasivos e dolorosos. Atormentada pela sensação de risco iminente, a criança tem
a linha de continuidade de seu desenvolvimento inesperadamente rompida.
O diagnóstico para qualquer tipo de neoplasma estimula anseios e dá um
grau de insegurança e dúvida para o paciente e para a família. O paciente de câncer
vive um emaranhado de sentimentos que incluem da ansiedade, batalha pela
dignidade, a um intenso medo ao seu tempo de vida (VASCONCELOS, 2008).
Ao analisar as publicações de Carvalho (2008), foi possível entender que
o choque de uma doença como o câncer, não sensibiliza apenas o individuo doente,
mas afeta a todo o ambiente familiar, acarretando transformações, exigindo
reorganização na dinâmica familiar para incorporar, às tarefas do dia a dia, à
assistência que a doença e o tratamento do paciente requerem.
Aprecia-se que as famílias exercem grande interferência a respeito do
percurso da doença e do enfermo, principalmente quando este é uma criança. Se
bem orientadas, a família será capaz de auxiliar seu integrante doente na utilização
de seus recursos de adaptação de modo mais eficiente, respeitando sua capacidade
e limitações individuais (SALES, 2012).

3.2 ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO DA ONCOLOGIA
PEDIÁTRICA

Para Froelich (2011), o adoecer do filho provoca sentimentos e emoções
intensas, que demandam orientações psicológicas. Sendo assim, é necessário e de
grande importância oferecer programas de mediação preventiva, a psico-oncologia
oferece orientação à família, aos funcionários, bem estar e conforto ao paciente.
O psicólogo no âmbito hospitalar possui uma atuação substancial, ativa e
real, que não simplesmente interpretativa. Sua atuação se dá ao nível de diálogo e
escuta. Desse modo, a atuação do psicólogo deve ser orientar em nível de apoio,
atenção, compreensão, suporte ao tratamento, clarificação dos sentimentos,
esclarecimentos sobre a doença e fortalecimento dos vínculos familiares
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(CANTARELLI, 2009). Fonseca (2016) destaca que, o objetivo das intervenções
em Psico-Oncologia não diferentes das intervenções realizadas na psicologia em
geral, é sempre o bem-estar do paciente.
Considerando os efeitos da enfermidade e o grau de complexidade das
intervenções terapêutica, a inclusão dos pais no tratamento do câncer infantil é suma
importância (CARVALHO, 2008).
Mediante a uma perspectiva multifatorial da doença, todos os autores
analisados concordam que os fatores psicológicos afetam fortemente no processo
do adoecer do câncer, por motivo da constante interação entre corpo e mente, e que
os fatores emocionais e psicológicos merecem a mesma importância dada aos
aspectos físicos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura aponta que o diagnóstico e o tratamento de patologias
oncológicas na infância é um evento indesejado, inesperado e marcante na vida da
criança. Verificou-se pontos importantes para compreender a vivência e aspectos
emocionais frente ao choque do diagnóstico, todos os autores analisados
consideram que os fatores psicológicos exercessem grande influência no processo
do adoecimento do câncer em consequência da constante interação entre corpo e
mente.
Foi possível compreender que o adoecer de câncer é visto como uma fonte
de tensão e estresse, o receio da morte quase sempre acompanha o tratamento, além
de gerar restrições físicas e submissão a tratamentos, muitas vezes invasivos,
causando dor e sofrimento. A mudança na rotina familiar dos cuidadores que
acontece resultante do tratamento de câncer é tanto física, emocional, como
financeira, gerando sentimentos como, angústia, ansiedade, cansaço, sofrimento,
desânimo, tristeza.
Assim, os trabalhos citados permitiram concluir que o adoecer da criança
desencadeia reações psicoemocionais intensas, que necessitam de intervenção
psicológica, apoio emocional e técnico. Nesse sentindo, a psico-oncologia deve
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oferecer cada vez mais suporte para que o paciente e os familiares possam adaptarse ao tratamento, entender e compartilhar seus sentimentos e experiências e ser
capaz de lidar com todas as modificações decorrentes do tratamento oncológico.
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RESUMO

O presente artigo, tem como finalidade tecer algumas considerações teóricas acerca
da depressão pós-parto, de modo a permitir, a visibilidade dos profissionais da
saúde, especialmente dos psicólogos, para o sofrimento psíquico que alcança as
mulheres durante sua fase reprodutiva. Seu objetivo é alertar a sociedade atual, da
relevância do diagnóstico precoce e da intervenção psicológica, no que diz respeito
ao tema abordado. O período gestacional ou puerpério, são fases da vida da mulher,
que precisam ser vistos com mais atenção, já que envolvem inúmeras alterações
físicas, hormonais, psíquicas e de inserção social, que podem refletir diretamente
na saúde mental dessas mulheres. A pesquisa é de caráter bibliográfico, uma vez
que o método adotado foi de revisão da literatura, buscando nas bases da SciELO,
revista Ciência e Saúde, além do Google Acadêmico sustentação para essa tese.
Para isso, selecionamos 10 artigos, publicados entre os anos de 2013 e 2015 e
recorremos a ancora de Amorim (2010), Batista (2004), Carvalho e Morais, (2014),
dentre outros que com certeza, aparecerão no corpo do trabalho.
Palavras-Chave: Depressão Pós-parto. Puerpério. Intervenção Psicológica.

ABSTRACT
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The purpose of this article is to provide some theoretical considerations about
postpartum depression in order to allow the health professionals, especially
psychologists, to be visibly aware of the psychological suffering that reaches
women during their reproductive phase. Its purpose is to alert the current society,
the relevance of early diagnosis and psychological intervention, with regard to the
topic addressed. The gestational or puerperium are phases of a woman's life, which
need to be seen more carefully, since they involve innumerable physical, hormonal,
psychic and social insertion changes that can directly reflect on the mental health
of these women. The research is a bibliographical one, once the method adopted
was a review of the literature, searching in the bases of SciELO, magazine Ciência
e Saúde, besides the Google Academic support for this thesis. To do this, we
selected 10 articles, published between 2013 and 2015, and used the anchor of
Amorim (2010), Batista (2004), Carvalho and Morais, (2014), among others that
will certainly appear in the body of work.
Keywords: Postpartum Depression. Puerperium. Psychological intervention.

1 INTRODUÇÃO

A depressão pós-parto, é encontrada nas literaturas como sendo um
distúrbio psicológico relativamente frequente nas gestantes e puérperas, pelo fato
de se encontrar em um período de grande instabilidade emocional para esta mulher.
(AMORIM, 2010). Esse distúrbio, compreende um transtorno mental que
geralmente ocorre, no período de até 12 meses após o parto e possui como principais
sintomas: humor deprimido, sofrimento, sentimentos de ansiedade e baixa
autoestima. Algumas mães podem expressar sentimentos negativos ou
contraditórios em relação a seus bebês, bem como dúvidas quanto à sua capacidade
para exercer as funções parentais.
Partindo desse princípio, o artigo a seguir discorre sobre a acuidade da
psicologia no contexto da depressão pós-parto, e a relevancia do diagnóstico
precoce e da intervenção psicológica, uma vez que esta, segundo pesquisas, tem se
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configurado como um sério problema de saúde materna, atingindo assim, cerca de
10 a 20% de mulheres, após o nascimento de seus filhos.
Nesse contexto, enquanto discentes do 2° período, do curso de psicologia
da Faculdade Diocesana de Mossoró-RN, nos remetemos a seguinte problemática:
como a intervenção psicológica pode ajudar no tratamento da depressão pós-parto
e qual a relevância do diagnóstico precoce desde o pré-natal ao período puerpério?
Mediante essa problemática justificar-se-á, o interesse e a curiosidade de
pesquisar o tema em questão e alertar a sociedade atual, no que diz respeito a esta
tese. Para isso, elencamos os seguintes objetivos:
 Refletir sobre a Depressão Pós-Parto-DPP;
 Identificar os fatores ou aspectos etiológicos que influenciam esse
diagnóstico;
 Conscientizar as mulheres da importância do diagnóstico precoce, bem
como a prática da intervenção psicológica.
Dessa forma, com o intuito de promover ao leitor uma boa leitura e uma
fácil compreensão, dividimos o trabalho em quatro capítulos assim distribuídos: O
primeiro faz referência à introdução, onde se expõe o tema em questão, justificativa
e objetivos.
No segundo, intitulamos de referencial teórico, pautado na reflexão da
Depressão Pós-Parto-DPP, nos fatores etiológicos, nas causas e consequências da
falta de tratamento, bem como os riscos do desenvolvimento infantil, além de que,
mostramos a relevância da família e da intervenção psicológica, no sentido de
contribuir com a saúde da mulher. No tocante expomos a metodologia da pesquisa,
e por conseguinte, temos as considerações finais.

2 REFLETINDO SOBRE A DEPRESSÃO PÓS-PARTO (DPP)

Para muitas mulheres, a gravidez é uma fase de alegria e muitas mudanças
em suas vidas, já que a espera por esse ser, é plena e magnífica. Obviamente, o
corpo sofre várias transformações, e nem toda mulher está preparada para viver este
momento, fato que nos leva a acreditar, que nesse caso, ocorra a chamada
depressão.
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Nessa ótica, embora a gestação seja considerada tipicamente um período
de bem-estar emocional, e a chegada da maternidade seja um momento jubiloso na
vida da mulher, o período perinatal não a protege dos transtornos do humor
(CAMACHO, 2006). Pensando assim, Daly e Harrington (1978) nos confirma que:

A mulher está particularmente sujeita a sofrer depressões nos
primeiros três meses de gravidez, geralmente desaparecendo no
quarto mês. A seguir, ela pode reaparecer nas últimas semanas
de gravidez. A instabilidade emocional e a irritabilidade são
comuns. A ansiedade pode ir e vir. Ela pode se expressar no
medo de que o bebê nasça deformado ou morto, de morrer no
parto ou de ser abandonada pelo marido (p.69).

Após o nascimento do bebe, a mulher pode desenvolver um quadro
depressivo ainda maior, pelo fato de encontra-se em um período de grande
instabilidade emocional (AMORIM, 2010). Esta fase, é chamada de pós-parto ou
conhecida ainda por puerpério.
Dessa forma, o pós-parto ou o período puerperal, compreende o tempo que
sucede o parto e pode ser dividido em três períodos, assim compreendido: mediato
(a partir do nascimento do bebê, ou seja, do 1° ao 10° dia após o parto), tardio (do
11º ao 45º dias após o parto) e remoto (a partir do 45º dia. Este é um período difícil
para algumas mulheres (ANDRADE, 2015).
Convém lembrar que essas fases, são marcadas por um período rico e
intenso de vivências emocionais para a puérpera. As transformações do corpo, as
mudanças hormonais, a adaptação ao bebê, a amamentação, a nova vida, as noites
mal dormidas, a carência afetiva, uma menor atenção à mãe e um menor apoio
familiar e social nesse período de adaptação e de grandes exigências e todas as
outras modificações, tornam a mulher mais vulnerável a desencadear um transtorno
mental (AMORIM, 2010).
Nesse seguimento, a Depressão Pós-Parto (DPP) é entendida como um
transtorno mental, que ocorre geralmente no período de até 12 meses após o parto
e possui como principais sintomas: humor deprimido, sofrimento, perda de interesse
ou prazer pelas situações cotidianas, sentimentos de ansiedade e baixa autoestima.
Trata-se de um transtorno depressivo há muito tempo reconhecido como
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significante causa de morbidade materna e que apresenta relevância, pois, além das
graves consequências para a saúde, os sintomas depressivos acometem mulheres
nos primeiros meses após o parto, afetando diretamente o ambiente familiar
(LOBATO; MORAES; REICHENHEIM, 2011).
É importante ressaltar que, os transtornos depressivos encontrados no
puerpério mostram que, além da DPP, as manifestações mais comuns neste período
são: a Baby Blues ou tristeza materna e a Psicose Puerperal. Esta caracterização é
importante e necessária, tendo em vista que os olhares e os cuidados são específicos
para cada uma. Assim, a Baby Blues compreende uma alteração de humor
transitória, por um curto período de tempo e ocorre entre o segundo e o quinto dia
após o parto, com duração máxima de até duas semanas, tendo geralmente remissão
espontânea (CARVALHO; MORAIS, 2014). Já a Psicose Puerperal, em casos mais
raros, pode desenvolver-se, ocorrendo entre as duas primeiras semanas pós-parto e,
é caracterizada por ansiedade severa com a presença de alucinações e delírios, os
quais, com frequência, requerem tratamento imediato e por vezes, a hospitalização
psiquiátrica (FREITAS, ET AL., 2014; GUSMÃO, 2014).
Diferentemente da DPP, a Baby Blues apresenta sintomas passageiros e a
Psicose Puerperal, além dos sintomas depressivos, também manifesta delírios
relacionados ao bebê, como acreditar que o filho não nasceu, foi trocado, está morto
ou apresenta sérias deformidades físicas (FREITAS, et al., 2014; DSM-5, 2014).
Contudo, a DPP se desenvolve principalmente, a partir das primeiras
semanas após o parto, atingindo sua intensidade máxima nos seis primeiros meses.
Esta doença, geralmente, apresenta o mesmo quadro clínico característico de
depressão em outros momentos da vida da mulher, mas somado às particularidades
relativas à maternidade e ao novo papel assumido frente à sociedade (KONRAD;
SILVA; JENSEN, 2011; SILVA et al., 2010).
Corroborando com essa tese, (SCHARDOSIM; HELDT, 2011), nos
confirma que o quadro clínico desta doença é variável, apresentando alterações
físicas, cognitivas e comportamentais, tais como: irritabilidade leve ou severa,
tristeza, choro fácil, ansiedade, oscilações de humor, tendência ao isolamento,
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perturbações no sono, alterações gastrintestinais e, em casos mais graves, o
pensamento suicida ou filicida (p.154).
Portanto, este transtorno pode durar meses e afetar mulheres que estejam
no período pós-parto, inclusive aquelas que vivem em famílias que têm uma boa
dinâmica intrafamiliar ou que nunca sofreram algum tipo de desordem emocional,
apresentando sintomas intensos que acabam impossibilitando as tarefas cotidianas
atribuídas à mãe neste momento (KONRADT; SILVA; JANSEN, 2011).
De acordo com (FRIZZO et al., 2010; SOUZA; SOUZA; RODRIGUES,
2013), a DPP pode ser negligenciada pelos familiares, companheiro e, até mesmo,
pela própria puérpera, pelo desconhecimento da doença. Estes podem entender os
sintomas apresentados como naturais do processo puerperal, associando a
sobrecarga das tarefas domésticas e aos cuidados com o bebê.
Estes mesmos autores nos diz que nesta vivência, as mulheres apresentam
também, a preocupação de não conseguir conciliar ser uma boa mãe e uma boa
esposa e, ainda, o receio relativo às mudanças físicas que podem interferir na sua
autoimagem e autoestima, bem como a retomada das suas atividades diárias,
principalmente, quando tem um emprego (FRIZZO et al., 2010; SOUZA; SOUZA;
RODRIGUES, 2013).

3 CAUSAS E FATORES ETIOLÓGICOS QUE INFLUENCIAM A
DEPRESSÃO PÓS-PARTO (DPP)

Apesar de não se conhecer nitidamente a etiologia da DPP, sabe-se que
alguns fatores ou causas, podem contribuir verdadeiramente para a sua precipitação.
E se tratando de fatores etiológicos da DPP, a revista Psiquiátrica-RS (2007), nos
explica que existem três grupos de fatores que em conjunto, determinam a
instalação da depressão pós-parto. São eles: fatores biológicos, fatores individuais
e fatores ambientais do contexto da gestação.
Nessa perspectiva, os fatores biológicos dizem respeito a eventuais
disfunções na dinâmica de neurotransmissores no sistema nervoso central
(principalmente serotonina, noradrenalina e dopamina) e às fortes alterações na
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concentração dos hormônios progesterona (que atua na preparação do útero para
suportar a gestação, além de influenciar na produção do leite) e do cortisol (atuante
na regulação da resposta ao estresse). Assim, embora as alterações fisiológicas
sejam óbvias na depressão, ainda não há elementos suficientes para elegê-las como
causas da depressão pós-parto. Especificamente no caso das alterações hormonais,
não se pode dizer que são a causa uma vez que a maioria das parturientes não
apresentará depressão pós-parto, ainda que todas elas sofram as mesmas alterações
hormonais. O ponto é que essas mudanças estabelecem um delicado plano de fundo
que torna as mulheres puérperas mais suscetíveis à depressão, caso haja outros
fatores que a possam determinar.
Nessa dimensão, Bloch et.al (2003) levantou a hipótese de que algumas
mulheres seriam mais sensíveis a variações hormonais em qualquer momento de
suas vidas, incluindo-se período pré-menstrual, menarca, gestação, puerpério,
menopausa e até mesmo durante o uso de anticoncepcionais, já que:

Os hormônios, tão amiúde implicados na oscilação de humor das
mulheres, talvez ofereçam uma explicação racional. O teor de
estrogênio e de progesterona declina precipitadamente depois do
parto, podendo aí residir a causa da depressão, exatamente como
o fazem as flutuações hormonais antes da menstruação. Acreditase que tais flutuações, que variam de mulher pra mulher,
expliquem ao menos em parte o porquê de somente 50% das
puérperas sofrerem da depressão puerperal, apesar de todas
passarem pelo mesmo declínio hormonal após o parto
(EISENBERG; MURKOFF; et. al 1991, p.446).

Nessa mesma direção, os fatores individuais dizem respeito ao quadro
psicológico da mulher, prévio à gestação, tais como: histórico prévio de depressão,
transtornos de personalidade, traumas marcantes, perdas significativas etc. Segundo
a revista acima mencionada, estes são fatores que decerto aumentam as chances de
desenvolvimento da depressão pós-parto. Nessa ótica, (GOMES, 2010; TESSARI,
2006), acrescentam que:

História de transtorno psiquiátrico prévio, eventos estressantes
experimentados nos últimos 12 meses, conflitos conjugais,
mortes de pessoas queridas, estado civil de solteira ou divorciada,
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desemprego (puérpera ou seu cônjuge) e ausência ou
insuficiência de suporte social ou emocional. Inclui-se, ainda,
nesta lista, a personalidade desorganizada, à espera de um bebê
do sexo oposto ao desejado, as relações afetivas insatisfatórias e
os abortamentos espontâneos ou de repetição (GOMES, 2010;
TESSARI, 2006, p.125).

E para concluir, ela diz que os fatores ambientais do contexto da
gestação, parecem ser os principais determinantes da depressão pós-parto. Diversas
pesquisas de vários países, inclusive do Brasil, demonstram forte correlação entre
a depressão pós-parto e elementos de dificuldade relacionados direta ou
indiretamente à gestação. Dentre eles podemos destacar: gravidez indesejada,
gravidez na adolescência, dificuldades de relacionamento com o parceiro,
julgamento da família e consequente falta de apoio, interrupção da carreira ou dos
estudos. Baixa renda e baixa escolaridade influenciam indiretamente na
determinação da depressão pós-parto. O elemento dramático é que a mulher nesta
situação precisa dar conta de todas essas angústias em um momento no qual seu
corpo está completamente transformado e suas emoções estão instáveis por conta
das mudanças hormonais.
Contudo, a baixa condição socioeconômica, a não aceitação da gravidez,
o maior número de gestações, de partos e de filhos vivos, o menor tempo de
relacionamento com o companheiro, história de problemas obstétricos, maior tempo
para tocar no bebê após o nascimento, violência doméstica, pouco suporte por parte
do companheiro, sobrecarga de tarefas e experiência conflituosa da maternidade
(SANTOS JÚNIOR et al, 2009). Fatores biológicos, histórico de transtorno do
humor ou ansiedade e de transtorno disfórico pré-menstrual e doenças psiquiátricas
na família também são citados como relacionados à etiologia da DPP (RYAN et al.,
2005).
Dessa forma, a depressão pós-parto é um drama exclusivamente feminino
e que precisa de suporte e atenção vindos de todas as frentes: do ginecologista e do
obstetra durante o acompanhamento do pré-natal, do parceiro ou esposo e
principalmente da família.
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4 O APOIO FAMILIAR AS MULHERES COM DPP

Conforme estudos realizados, a DPP afeta de fato, a saúde da mulher com
repercussão direta na interação dela consigo mesma, com seu bebê e com as demais
pessoas da sua rede social (GUSMÃO, 2014). O puerpério é na verdade, um
momento delicado onde há uma necessidade de reorganização de papéis familiares
para que as mulheres sintam-se protegidas e seguras para desempenhar seu papel
na maternidade. Pois, além das mudanças fisiológicas e psicológicas elas enfrentam
nesse período, dificuldades na amamentação, dúvidas e incertezas, nos primeiros
cuidados com o bebê.
Nessa dimensão, se faz necessário, o apoio social e principalmente, o
familiar, para que as mulheres se sintam mais dispostas em lidar com as situações,
muitas vezes estressantes, que envolvem o puerpério, principalmente na depressão.

A participação da família parece contribuir muito, para a
resolução de eventuais necessidades de cuidados com o bebê,
bem como é capaz de propiciar à mãe maior tranquilidade para
cuidar do seu filho e lidar com as novas situações, tendo em vista
as relações de afinidade e confiança. (RAPOPORT; PICCININI
2011, p.128).

A família geralmente, é a primeira instância no que tange a transmissão de
valores e ensinamentos, pois atua de forma ativa no desenvolvimento pessoal e
moral dos indivíduos, auxiliando no enfrentamento dos problemas, sendo
considerada como referência para as pessoas em sua formação individual e social.
Apesar das transformações que ocorrem na dinâmica familiar, esta, ainda é vista
como uma instituição privilegiada para a construção da identidade de seus membros
(GOMES; SILVA; PESSINI, 2011; ARRAIS, et al., 2012). Pensando assim,
(INOUYE et al., 2010, p.256), salienta:

Que família pode ser considerada ainda como a unidade primária
do cuidado e, portanto, o apoio oferecido por ela pode ser muito
importante, pois oportuniza que as necessidades dos indivíduos
sejam mais facilmente supridas nos diversos aspectos da vida,
inclusive aqueles relacionados à saúde e a doença.

453

Neste contexto, a primeira referência social e afetiva para a criança é a
família, haja vista ser neste ambiente que ela vivencia suas experiências iniciais e
onde lhe são fornecidas diversas possibilidades de atuação frente à sociedade, de
modo que esta, se desenvolva e possa exercer seu papel enquanto cidadã. No
entanto, a família desempenha a função de mediadora entre a criança e a sociedade,
possibilitando sua socialização, elemento fundamental para o desenvolvimento
cognitivo e biopsicossocial infantil (SQUASSONI; MATSUKURA; PINTO,
2014).
Mediante informações, a respeito do apoio familiar, é importante ressaltar
que muitas vezes, as famílias não estão efetivamente preparadas para essa realidade.
Sabe-se, que após o parto, logo sucede-se a alta hospitalar, e partir de então, os
familiares vão gradativamente, se deparando com as mudanças de comportamento
da puérpera em seu cotidiano, as quais são demonstradas por meio de sinais e
sintomas característicos da DPP, como choro fácil, distúrbios do humor,
desinteresse em relação aos cuidados com o bebê e, até mesmo a intenção suicida
(MATÃO et al., 2011).
Atendendo essa necessidade, se torna indispensável, o reconhecimento
desse transtorno pela família e ao mesmo tempo o seu apoio, já que os sinais e
sintomas da doença são associados ao estresse fisiológico e a difícil adaptação
inerente ao puerpério, ou ainda a um desinteresse por parte da puérpera em exercer
o papel de mãe.
É importante ainda frisar, que quando a família da puérpera, não
reconhecem o transtorno, e não dá o apoio merecido, a mesma sente-se
desprotegida, desamparada e abandonada. Desta forma, os sintomas tendem a se
agravar e a situação tornar-se cada vez mais complicada, acarretando prejuízos para
a mãe, o bebê e sua família, pois a dinâmica familiar sofre diretamente os efeitos
da depressão (SILVA et al., 2010).
Obviamente nesse caso, a família assume a responsabilidade dos cuidados
dos seus membros e também do bebê, considerando a impossibilidade das mulheres
de assumir tal função e, ajuda no enfrentamento da doença (GARCIA et al., 2012).
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Contudo, a família pode conceber, um grande apoio para a mulher que
apresenta sintomas de depressão pós-parto, pois comumente, é no âmbito familiar
que as relações mais sinceras e afetuosas se estabelecem. Convém lembrar, que este
apoio vai além das palavras de conforto e incentivo, podendo ser oferecido também,
auxílio nas tarefas diárias e nos cuidados com a criança, viabilizando que a interação
mãe-bebê seja estabelecida e a puérpera possa exercer com tranquilidade e
qualidade o papel de mãe.

5 AS CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE TRATAMENTO E OS FATORES
DE RISCOS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A DPP é um problema de saúde pública, uma vez que as suas
consequências negativas ou os fatores de riscos que podem ser desencadeados caso
não seja tratada não atingem apenas a saúde da mulher, mas também da sua família,
incluindo o desenvolvimento do seu filho, podendo apresentar dificuldades no seu
relacionamento com os mesmos, inviabilizando uma interação saudável e
necessária entre os envolvidos.
A falta de atenção e assistência adequadas pode afetar negativamente a
saúde da mulher, desencadeando outras alterações negativas, também chamado de
comorbidades, como o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), a ansiedade, a
síndrome do pânico e a própria depressão. Deixar de tratar da depressão pós-parto
também produz consequências crônicas para a mulher e pode prejudicar o
desenvolvimento do bebê, seja por carência nutricional pelo impacto na lactação,
seja pela inadequação do suporte emocional essencial nos primeiros anos do
desenvolvimento.
Godfroid (1997) e Chaudron e Pies (2003) descreveram as consequências
da depressão pós-parto, dividindo-as em precoces e tardias. As consequências
precoces incluem: suicídio e/ou infanticídio (0,2%dos casos), negligências na
alimentação do bebê, bebê irritável, vômitos do bebê, morte súbita do bebê,
machucados "acidentais" no bebê, depressão do cônjuge e divórcio; já as tardias
seriam: criança maltratada, desenvolvimento cognitivo inferior, retardo na
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aquisição da linguagem, distúrbio do comportamento e psicopatologias no futuro
adulto. Desta forma, as repercussões de uma depressão pós-parto são múltiplas.
No entanto, a mulher que está sofrendo da síndrome, corre o risco de
suicídio, como em qualquer outra situação depressiva; as relações interpessoais são
perturbadas; o casal - se for o caso - também sofre, o que pode provocar uma ruptura
e, por fim, as interações precoces mãe-bebê são alteradas, comprometendo o
prognóstico cognitivo-comportamental do bebê (STOWE; NEMEROFF, 1995;
CHAUDRON; PIES, 2003).

6 A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E A INTERVENÇÃO
PSICOLÓGICA NA DPP

Conforme Baptista (2004), a DPP (Depressão Pós-Parto) é um distúrbio
que possui as mesmas características de uma depressão habitual, porém, é uma
depressão difícil de se diagnosticar, pois segundo pesquisas, acometem cerca de
10% a 20% das mulheres, sendo pouco comentada. É um distúrbio, que afeta
extremamente a saúde da mãe e possivelmente, o desenvolvimento do filho, sendo
então necessário um bom acompanhamento durante o pré- natal, já que muitas das
DPP são observadas durante a gravidez. Segundo Zanotti et al (2003), logo após o
período gestacional, vem a fase puerperal, onde a mulher encontra-se exposta a
maiores riscos de aparecimento de transtornos mentais em relação a outras fases da
vida, uma vez que as suas defesas tanto físicas quanto psicossociais são
direcionadas à proteção e vulnerabilidade do bebê.
Nesse sentido, é importante ressaltar a ajuda mútua da família, com o
intuito de prevenir a mulher contra a depressão pós-parto, já que esta, trata-se de
um quadro depressivo com uma alta incidência e que pode trazer consequências
tanto para as mães como para as crianças. Muitos países já reconheceram a
depressão pós-parto como um terrível problema que afeta a população feminina e
como uma forma de intervenção, foram criadas organizações que esclarecem e
orientam as mulheres sobre essa doença (SILVA et al 1998). Vale salientar que
muitas vezes, há uma negligencia por parte da puérpera e da própria família,
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atribuindo os sintomas, causados pelo acúmulo de tarefas caseiras e cuidados com
o bebê.
Entretanto, enfatiza-se a necessidade para o tratamento da depressão pósparto, não apenas objetivando a qualidade de vida da mãe, mas sobretudo,
prevenindo distúrbios no desenvolvimento do bebê e preservando um bom nível de
relacionamento conjugal e familiar.
Atentando-se para essa realidade, a prevenção precoce da depressão pósparto, pode ser realizada por meio intervenções conjuntas, até mesmo durante a
gravidez, minimizando assim, menores riscos e prevenindo os graves problemas
pessoais e familiares decorrentes desta síndrome. Os autores sugerem, como
prevenção, o uso de abordagem terapêutica logo no início da gestação, a fim de
diagnosticar possíveis fatores de risco da DPP e iniciar o tratamento precocemente.
O terapeuta pode auxiliar, não somente a gestante, mas as pessoas do seu convívio,
possibilitando o planejamento de estratégias apropriadas acerca desta nova
realidade vivida pela família (KONRADT et al. (2011).

As benfeitorias da atuação terapêutica precoce e preventiva não
se restringem ao bem-estar exclusivo das mães e familiares, ela
representa também, um grande benefício para as crianças, uma
vez que pode existir relação entre as desordens depressivas das
mães e os distúrbios emocionais de seus filhos (CUNHA et al.,
2012, p.133).

Nessa visão, a terapêutica da depressão puerperal baseia-se na
farmacologia e na psicoterapia. Porém, o uso de psicofármacos no puerpério
apresenta determinadas contraindicações devido ao aleitamento materno, que pode
ser comprometido com a excreção destes medicamentos no leite. Os efeitos dos
medicamentos no organismo do bebê variam segundo o tipo de droga, sua
farmacocinética e a sensibilidade individual (Rocha, 1999). Obviamente, os
benefícios terapêuticos, no caso da DPP, não se limitam às mães e podem melhorar
a qualidade de vida das crianças. Isto porque as desordens depressivas das mães
podem levar a distúrbios emocionais nas crianças. Assim, a terapia é essencial na
prevenção e tratamento da DPP.
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Concomitante, na psicologia existem muitas técnicas e abordagens
diferentes e todas derivam de teorias que dizem respeito às causas da doença mental,
sendo que cada uma delas tem seus respectivos benefícios e são consideradas úteis
no tratamento da DPP (CAMACHO et al., 2006). Queremos ressaltar que entre os
cuidados psicológicos para as pacientes com depressão pós-parto têm-se destacado
com sucesso a Terapia Cognitiva-Comportamental-(TCC), que tem como base
analisar quais são as ideias, os pensamentos e as emoções que a pessoa tem sobre
si mesma e que se encontram distorcidos, causando uma cadeia de reações
comportamentais disfuncionais (CAMACHO et al.,2006).
Segundo Silva; Botti (2005), a Terapia Psicológica, junto à puérpera e
familiares, edificará novas composições a partir da realidade vivenciada. Sendo
assim, é possível o entendimento e o planejamento de ações de intervenção
adequadas acerca dessa nova realidade.

7 METODOLOGIA APLICADA

Este item tem a finalidade de apresentar ao leitor, os caminhos
metodológicos, utilizados durante a pesquisa. Nessa conjuntura, trata-se de uma
descrição com abordagem qualitativa, e caráter bibliográfico, uma vez que segundo
Gil (2008), é desenvolvida com base em material já elaborados, constituído
principalmente de livros e artigos científicos. No que diz respeito a pesquisa
bibliográfica, Marconi; Lakatos (2008), acrescentam que:

Trata-se de um tipo de pesquisa que o pesquisador realiza para
colher dados de trabalhos sobre o tema escolhido, dos quais já
foram publicados ou não. Ela abrange toda bibliografia, desde
boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses
material cartográfico etc. Sua finalidade é colocar o pesquisador
em contato direto com tudo o que foi escrito, [...], que tenham
sido transcritos, publicados ou não (p. 133).

Já com relação à abordagem qualitativa, Minayo (2001), nos confirma que
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos
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e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. E
a pesquisa descritiva por sua vez, vai além da simples identificação da existência
de relações entre variáveis, e permitem determinar a natureza dessa relação (Gil,
2002).
Dessa forma, temos uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, e
caráter bibliográficos, uma vez que houve a necessidade de se fazer a revisão de
literatura, entre os meses de abril a maio do corrente ano em diferentes plataformas
de pesquisas bem assim como: SCIELO, Revista Ciência e Saúde, além do Google
Acadêmico. A partir de então, selecionamos e analisamos 10 artigos, publicados
entre os anos de 2013 a 2015 e recorremos a ancora de alguns pensadores com o
intuito de assim, desenvolvermos um bom trabalho.

8 CONCLUSÃO

Podemos constatar que a realização deste trabalho foi de suma importância,
pois serviu para aprimorar nosso conhecimento acerca do tema em questão, e
enaltecer nossa prática pessoal e acadêmica.
Sendo assim, durante a sua execução, foi possível compreender que a
Depressão Pós-Parto-DPP, conhecida também por período puerperal, é um
transtorno mental, considerada um problema de saúde pública e que atinge cerca de
15% ou 20% das mulheres, afetando extremamente a saúde da mãe e possivelmente,
o desenvolvimento do filho. É um período compreendido em três fases: mediato,
tardio e remoto e, muito difícil para algumas mulheres, sendo que seus principais
sintomas são: humor deprimido, sofrimento, perda de interesse ou prazer pelas
situações cotidianas, sentimentos de ansiedade e baixa autoestima.
Com relação aos fatores ictiológicos, compreendemos que estes podem ser
biológicos, individuais e ambientais do contexto da gestação e podem contribuir de
forma brusca na precipitação desse distúrbio. Constatamos também que embora, a
família não esteja efetivamente preparada, ela é de fundamental importância nesse
contexto, já que é a primeira referência social e afetiva para a criança e atua de
forma ativa no desenvolvimento pessoal e moral dos indivíduos, auxiliando no
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enfrentamento dos problemas, sendo considerada como referência para as pessoas
em sua formação individual e social.
Contudo, se faz necessário atentar a importância do diagnóstico precoce
na puérpera e salientar a relevância da intervenção psicológica nessa conjuntura,
haja vistas que os benfeitorias da atuação terapêutica precoce e preventiva não se
restringem ao bem-estar exclusivo das mães e familiares, ela representa também,
um grande benefício para as crianças, uma vez que pode existir relação entre as
desordens depressivas das mães e os distúrbios emocionais de seus filhos.
Portanto, espera-se que o trabalho tenha atingido os objetivos elencados e
que o mesmo venha contribuir verdadeiramente na conscientização da saúde da
mulher, tendo em mente o seu convívio social, suas responsabilidades, a harmonia
familiar e o pleno desenvolvimento de uma criança feliz e saudável.
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RESUMO

Esta pesquisa teve como proposta descrever o desenvolvimento da Síndrome de
Burnout, especificamente, em professores. Para tanto, procedeu-se a uma revisão
sistemática da literatura ao longo do tempo. Realizou-se levantamento em
periódicos indexados na base de dados Scientific Eletronic Library Online
(SciELO), além de outros periódicos nacionais, internacionais e livros eletrônicos.
Foram analisados 20 artigos e documento do Ministério da Saúde. Os estudos
apontaram que professores mais novos têm uma tendência maior para desenvolver
a síndrome e que o fator social é uma das componentes que mais influencia o seu
desenvolvimento.
Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Professores. Exaustão.

1 INTRODUÇÃO

A Síndrome de Burnout é delineada como uma reação à pressão emocional
à qual uma pessoa é exposta, decorrente do estresse das relações interpessoais no
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ambiente de trabalho, que terminam por alterar o comportamento do indivíduo
(LEITER; MASLACH, 1988; MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). O
Burnout é a palavra usada por autores estrangeiros para caracterizar o estresse
relacionado à ocupação profissional e foi traduzido para a língua portuguesa como
“perder a energia”, “perder o fogo” (SILVA, 2006).
O termo Burnout foi primeiramente utilizado em 1953 em uma publicação
do estudo de caso de Schwartz e Will, chamado de ‘Miss Jones’, em que constava
o relato de uma enfermeira psiquiátrica desiludida com a sua profissão
(MASLACH; SCHAUFELI, 1993). Essa síndrome presente em professores é um
fenômeno multidimensional e complexo derivada da relação entre local de trabalho
e fatores individuais. Este ambiente não se refere apenas à sala de aula ou ao
contexto da instituição, mas sim a todos os aspectos inerentes a esta relação,
incluindo as condições macrossociais, como políticas de educação e fatores
socioistóricos (CARLOTTO, 2002).
Segundo Bullough e Baughman (1997 apud WOOD; MCCARTHY,
2002), estudos indicam que professores suscetíveis à doença passam a ver seu
trabalho inconsistente e sem sentido. Para o Ministério da Saúde, a Síndrome de
Burnout é a sensação de estar acabado ou síndrome do esgotamento profissional,
que é um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais
crônicos no trabalho. É encaixada como o ritmo de trabalho penoso (Z56.3) e em
outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho (Z56.6) (BRASIL,
2001).
Devido ao processo de globalização da economia, não reconhecimento
social e monetário e as salas superlotadas, o nível de estresse em professores pode
aumentar, sendo capaz de favorecer o desenvolvimento da Síndrome de Burnout.
Neste trabalho procurou-se reunir dados e conhecimentos a partir da leitura de
trabalhos científicos com o propósito de responder o seguinte problema de pesquisa:
quais as características da Síndrome de Burnout em professores? O objetivo é
esboçar informações sobre a síndrome apresentando resultados de trabalhos
científicos, sobre o assunto, ao longo do tempo.
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A presente pesquisa pretende proporcionar a compreensão de aspectos
relevantes da Síndrome de Burnout nos profissionais de ensino.

2 METODOLOGIA

O estudo se apresenta por meio de pesquisa bibliográfica direcionada ao
tema Síndrome de Burnout. A pesquisa está embasada por publicações em
periódicos, busca na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e
livros.
Os dados foram coletados no período de maio a julho de 2018, utilizando
os seguintes descritores em português e inglês: “síndrome de Burnout em docentes”
(Burnout Syndrome in teachers) e “características da síndrome de Burnout em
professores” (Characteristics of Burnout Syndrome in teachers). Foram incluídos
20 artigos científicos brasileiros e americanos além de documento sobre o tema
selecionado em site eletrônico do Ministério da Saúde.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa abordou o estudo sobre a Síndrome de Burnout consultando
referências sobre o tema. Sobre as abordagens iniciais, pode-se destacar o trabalho
de Freudenberger (1974), que elaborou estudos fundando-se em investigações com
acadêmicos do último ano de medicina. Neste estudo, o autor destacou alguns
atributos particulares da síndrome, como a depressão, a fadiga e a sensação de
sobrecarga de trabalho. Dessa maneira, considerou-se que é o imoderado desgaste
de energia e recursos que provoca a Síndrome de Burnout no trabalhador; e desse
frequente desgaste originam-se sentimento de frustração e exaustão, conforme pode
ser identificado, também nos estudos de Carlotto e Câmara (2004) e Jbeili (2008).
Maslach e Jackson (2001) afirmam que a síndrome é composta por três
sintomas: exaustão emocional, despersonalização (ou cinismo) e baixa realização
pessoal no trabalho. O primeiro se dá quando o trabalhador começa a ter
sentimentos que está sobrecarregado, esgotado, física e emocionalmente. O
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segundo é quando se tem um desligamento, resposta negativa ou insensível de
vários aspectos do trabalho, incluindo pessoas que passam a ser vistas como
objetos. E, por fim, o terceiro está relacionado com sentimentos de incompetência,
falta de realização e produtividade no trabalho.
É sugerido que a Síndrome pode levar a um declínio na qualidade do
atendimento ou serviço prestado pelos funcionários. Aparenta ser um motivo de
rotatividade de empregos, absenteísmo e baixa moral. Ademais, o burnout parece
estar relacionado a diversos indicadores de disfunção pessoal auto relatados,
acrescentando insônia, exaustão física, aumento do uso de drogas lícitas e ilícitas e,
ainda, problemas conjugais e familiares. Para o exame dessa síndrome, a literatura
apresenta um parâmetro denominado Maslach Burnout Inventory (MBI), que
contém três escalas que analisam os seus diferentes aspectos. (MASLACH;
JACKSON; LEITER, 1997).
A Síndrome é vista como um fenômeno com base na experiência subjetiva
do indivíduo, que inclui: atitudes, cognições e emoções e que tem aparência
negativa para a questão, já que envolve problemas, mudanças e disfunções
psicofisiológicos. Ainda, por meio disso, causa consequências danosas à empresa e
à pessoa portadora. (GIL-MONTE; PEIRÓ, 2000).
Estudos foram feitos ilustrando a transição de estudantes universitários
para atuação profissional e comprovaram que há uma significativa mudança no
desejo da profissão, revelando que o desejo de se tornar professor foi substituído
por outro, de abandonar a profissão devido ao “choque de realidade”. Houve
redução

das

expectativas

de

controle,

eficácia

e

sucesso

traduzindo

desapontamento, provavelmente porque as expectativas iniciais formadas durante
o treinamento educacional eram muito altas e também porque as experiências de
falha pós-treinamento (em um contexto de falta de apoio psicológico)
questionavam a expectativa. (JESUS; PAIXÃO, 1996).
Professores com Síndrome de Burnout, no aspecto profissional, podem
apresentar prejuízos em seu planejamento de aula, se tornando menos cuidadosos.
Têm perda de entusiasmo e criatividade, sentem menos simpatia pelos alunos e se
sentem pessimistas quanto ao seu futuro. Além disso, podem sentir-se frustrados
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rapidamente pelos problemas ocorridos durante ministrações de aulas ou por não
haver progresso em seus alunos, desenvolvendo um grande distanciamento com
relação a eles. O professor mostra-se arrependido de ingressar na profissão,
fantasiando ou planejando abandoná-la (CARLOTTO, 2002).
Docentes que têm menos de 40 anos apresentam maior risco de incidência
da doença, possivelmente devido às expectativas irrealistas associadas à profissão
(CARLOTTO, 2002). De um modo geral, a literatura ressalta que o tratamento para
o Burnout é executado por meio de psicoterapia. Pode ser prescrito medicações com
analgésicos, antidepressivos e ansiolíticos, caso o indivíduo apresente problemas
como: dores, alergias, problemas cardíacos, insônia, entre outros (SILVA; SILVA;
COSTA, 2015).

4 CONCLUSÕES

A revisão de literatura apontou que a Síndrome de Burnout é o processo
que o profissional passa, em relação ao trabalho, causando exaustão física e mental.
Foram identificados três motivos essenciais para que a tal psicopatologia aconteça:
exaustão emocional, despersonalização e, por fim, a falta de realização emocional
no trabalho.
Além disso, apresentam-se outros problemas relacionados a ela, por
exemplo, é provável que a Síndrome possa causar um declínio na qualidade do
atendimento ou serviço prestado pelos trabalhadores. Nos professores, as
consequências vão desde a falta de entusiasmo, criatividade e sentimentos
negativos, até a possível desistência do cargo de docente. Nota-se também que os
principais fatores que influenciam o seu aparecimento nos profissionais da
educação são a falta de acompanhamento psicológico e a idade.
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RESUMO
A velhice é uma fase onde o sujeito enfrenta um processo constante de perdas, pois
o corpo nessa fase começa a entrar em declínio, o que requer um bom preparo para
lidar com essa realidade. O presente estudo pretende mostrar como um sujeito de
uma possível estrutura psicótica consegue suportar as possíveis castrações da idade
e perdas tidas durante a vida, utilizando das criações musicais, ou do seu ofício com
funcionalidade delirante estrutural, como o mesmo se denomina, “o escritor das
coisas da vida”, assim conseguindo localizar-se no mundo. Assim sendo, realizouse um estágio no Amantino Câmara, onde foi realizado uma escuta ativa baseada
na psicanálise, assim dando um lugar para a fala destes sujeitos. Lá realizou-se
escutas diante um sujeito psicótico, que apresentou um processo de sublimação
bastante concreto entorno de dois significantes, “o professor de engenheiro” e o
“escritor das coisas da vida”.
Palavras-chaves: Psicanálise. Psicose. Velhice.

1 INTRODUÇÃO

A velhice é um processo complexo de alteração na trajetória de vida das
pessoas. A repercussão do envelhecimento é compreendida de maneira diferente,
dependendo da história de vida pessoal, do suporte familiar e do estilo de vida
adotado por cada um. Dessa forma, o idoso fica mais suscetível às perdas evolutivas
em vários domínios e na multidimensionalidade de cada indivíduo (MENESES et
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al., 2013). A psicanálise reconhece o sujeito em estruturas, neurose, psicose e
perversão, sendo a segunda há única não portadora de simbólicos, o que de leva a
estes sujeitos quando confrontados com a castração, terem surtos, como delírios e
alucinações, como explica Quinet em seu livro “Teoria clínica da psicose”.
O presente estudo pretende mostrar como um sujeito de uma possível
estrutura psicótica consegue suportar as possíveis castrações da idade e perdas tidas
durante a vida, utilizando das criações musicais, ou do seu ofício com
funcionalidade delirante estrutural, como o mesmo se denomina, “o escritor das
coisas da vida”, assim conseguindo localizar-se no mundo.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho teve como método a utilização da escuta ativa,
referenciada na psicanálise, assim realizando as premissas Freudianas, como ele
explica em seu artigo “Recomendações aos Médicos que exercem a psicanálise
(1912)”, onde ele diz que “Consiste simplesmente em não dirigir o reparo para algo
específico e [...] ver-se-á que a regra de prestar igual reparo a tudo constitui a
contrapartida necessária da exigência feita ao paciente, de que comunique tudo o
que lhe ocorre, sem crítica ou seleção” (FREUD, 1912, p 150). O processo de
escuta foi realizado no Instituto Amantino Câmara, localizado na cidade de
Mossoró/RN. A escuta foi concretizada ao longo de 03 (três) dias, sendo dividida
em dois momentos, grupal e individual, cujo o resultado final foi a elaboração de
um estudo clínico com base na psicanálise. Foram utilizados artigos e livros para a
construção e elaboração do caso.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O envelhecer é lidar com diversas castrações que advém de um corpo que
está em constante declínio, mas uma mente que nunca envelhece, que pairam em
desejos e sonhos, como a psicanálise descreve, o inconsciente é atemporal, ele não
segue a cronologia do corpo, como apresenta Mucida em seu livro.
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Se perceber com este corpo que envelheceu é por muitos um grande
desencontro, gerando por muitas vezes uma estranheza. Por isto, a grande questão,
o que seria essa velhice? De forma clara ela não reside em uma dimensão onde o
próprio tempo se perde.

E é dentre das recordações, sonhos e desejos que se

constitui a velhice, mas outra questão que gostaria de destacar, como um sujeito de
uma possível estrutura psicótica se mantem a este império de castração descrito
anteriormente?
Quinet escreve em seu livro “Teoria clínica da psicose”, a releitura de
Lacan sobre o complexo de Édipo freudiano, onde o mesmo explica como o tempo
da psicose nesta analogia, sendo sujeitos aprisionados na primeira fase, tornandose um falo materno e não conhecendo o nome do Pai.
A não entrada no nome do Pai acarreta em sujeito sem simbólico, que não
conhece a metaforizarão. “Por esta falta o sujeito psicótico funciona no registro
imaginário, onde o outro é tomado como espelho e modelo de identificação
imediata.” (QUINET. 2006. p.18).
Hesíodo mostrou claramente em seu discurso a ausência do seu pai, sempre
se referindo ao pai de forma distante, quando indagado sobre sua mãe o mesmo
relata que a perdeu muito jovem, referindo-se com 3 (três) anos de idade na época,
mas é aí onde entra a grande questão, essa mãe nunca se faz ausente em seu
discurso, onde foi construído uma música com sua própria autoria, que relato sobre
“o amor de mãe”, que para ele seria “o maior amor do mundo”.
Além dos ditos em relação a ligação materna, Hesíodo mostra bem claro um
delírio em um discurso social, a fim de se posicionar diante do Outro, este que lhe
serve como um discurso estruturante, onde o mesmo repete detalhadamente para
todos os sujeitos que chegam no lar dos idosos, se intitulando “professor de
engenheiro”, uma vez que o mesmo criou uma lâmpada que “não gasta muita
energia” e que “funciona com uma tensão menor, por ser de lâmpadas queimadas e
de menor tamanho, tendo um reator menor e consumindo menos energia”. Como
ele fala foi uma criação que diminuía a tensão, que se implica até no esbarrar no
gozo do outro, aliviando essa “tensão”.
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O real é sempre algo repleto de muitas ordens, mas a uma das principais
conotações do real é seu efeito castrador, uma vez que não se pode controlar o
mesmo.
A psicose, diferente das outras estruturas, diante da angustia, do vazio,
pelo falta do nome do pai, não consegue usar de simbólicos, jogando tudo no real
como uma das formas de aliviar esse sofrimento mental.
A matéria do real é angustiante e se apresenta para cada sujeito de maneira
única, sendo impossível ditar um que seja mais desestabilizador. Porém, o processo
de sublimação também se dá nessa infinidade de caminhos, um dos mais potentes
é através da arte, Regnault (2001, apud LUCERO e VORCARO, 2013), quando diz
que, "[o vazio] é da ordem do real, e a arte utiliza o imaginário para organizar
simbolicamente esse real".
E diante desse mar de infinidade que o nosso sujeito fez da arte da escrita,
ou como nas suas palavras, por ser um “escritor das coisas da vida”, que ele
encontro sua forma de sublimar. E em presença de tal arte, que decidi dar nome há
este caso por Hesíodo, uma vez que este poeta grego tinha um diferencial diante
dos outros de sua época- como Homero - ele escrevia sobre coisas da sua própria
vida, assim como nosso sujeito, relatando em rimas e prosas suas vivências.
E perante das criações musicais, ou do seu ofício com funcionalidade
delirante estrutural, que o escritor das coisas da vida consegue se localizar no
mundo, outros títulos de localização, cujo ele também se refere, como sendo o
“maior cantor do Brasil” ou a “maior alegria da casa dos idosos”, que Hesíodo se
estabiliza.
E não é por acaso esta profissão, quando questionado sobre, Hesíodo
apenas dizia que foi “pela falta do que fazer”, e então para lidar com a “falta” ele
“criou sua própria luz”, tornando-se professor de engenheiro, uma forma de delírio
estruturante.

4 CONCLUSÕES
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A estrutura psicótica resulta na não entrada do nome do Pai, assim o sujeito
desta estrutura não possui simbólico para lidar de frente a castração, como foi
descrito Hesíodo se constitui como sujeito psicótico, mas dispondo da sublimação
através do seu discurso delirante estruturante e atrás da sua arte frente a vida, frente
ao real, o mesmo consegue sublimar de uma forma bela, assim esbarrado a entrada
desse outro.
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RESUMO

Este trabalho consta de um relato de experiência da prática de estágio do Curso de
Extensão em Psicanálise, desenvolvido pela Faculdade Diocesana de Mossoró FDM, durante um período de dez meses, entre os anos de 2017 e 2018, com aulas
quinzenais que perfizeram um total de 120 horas-aula. A experiência foi vivenciada
em um abrigo para idosos, tendo como marcos conceituais os pressupostos teóricos
de Freud e Lacan. As vivências foram organizadas em dois momentos, uma
dinâmica coletiva e depois um momento de escuta individual, que suscitaram a
questão: “Quem sabe, no saber psicanalítico?”. Somente o sujeito que fala pode
significantizar os significantes que trouxe para a experiência psicanalítica.
Palavras-chave: Psicanálise. Idoso. Escuta.

1 INTRODUÇÃO

Durante o período de dez meses, entre os anos de 2017 e 2018, foi
realizado o curso de extensão em psicanálise, que tinha como proposta de prática
realizar um trabalho com idosos residentes em um abrigo, através de dinâmicas
coletivas e individuais que propiciassem aos alunos uma “escuta e observação” em
bases psicanalíticas, através dos pressupostos teóricos de Freud e Lacan estudados
durante o referido curso, sem a pretensão de uma experiência do setting analítico
da clínica, considerando o tempo de atividade para cada grupo discente - três dias,
com duas horas diárias.
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Considerando as especifidades do público alvo da presente experiência,
tendo como referência que “Os processos do sistema Ics4 são intemporais; isto é,
não são ordenados temporalmente, não se alteram com a passagem do tempo; não
têm absolutamente qualquer referência ao tempo” (FREUD, 1969a), realizar a
escuta com pessoas idosas é uma experiência instigante pela constante atualidade
de suas falas.
É estar diante de um organismo marcado pela inevitabilidade biológica do
processo de envelhecimento, mas numa escuta caracterizada pelo não-tempo, pois
“se na velhice perdura o que não envelhece, isso indica que lá habita o infantil, lá
se encontram os traços que nos acompanham durante toda a vida e não morrem”
(MUCIDA, 2009). É nessa fala de quem conta sua história/estória sabida, mas
reveladora de um não sabido, é que será realizada a discussão dessa experiência
tendo como reflexão a questão: “Quem sabe?”.

2 METODOLOGIA

Relato de experiência em estágio do Curso de Extensão em Psicanálise em
um abrigo para idosos. Vivências organizadas em dois momentos:
- Primeiro momento: Atividade coletiva em que os idosos5 eram
convidados a participar, porém optavam livremente em aceitar ou não o convite. O
grupo de alunos realizou previamente um plano de ação para desenvolver dinâmicas
neste momento durante os três dias.
- Segundo momento: Cada aluno do grupo convidava, dentre os
participantes da dinâmica coletiva, uma pessoa para um momento de escuta
individual, de forma breve em decorrência da exiguidade do tempo - rotina da
instituição -, bem como por falta de um espaço adequado para esta prática.

4

Ics: Inconsciente

5

Eram convidados os idosos não acamados, sem demência senil ou outras condições que

impossibilitassem a participação nas dinâmicas.
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2.1 ATIVIDADES COLETIVAS

Foram desenvolvidas dinâmicas diferentes para cada dia:
- Novelo de lã: O novelo de lã é entregue a um participante do grupo, que
enrola a ponta em seu dedo e passa adiante o novelo para alguém que escolhe, e
assim sucessivamente. Só que cada um que pega o novelo diz a primeira palavra
que vem à mente. Após o novelo ter sido construída a teia (o novelo ter passado por
cada um), começa o momento de voltar a linha para o novelo, momento em que
cada um (começando por quem está com o novelo) faz dizer o que significa para si
a palavra que pronunciou ao pegar o novelo de lã. Após essa rodada, foi solicitado
que pronunciassem uma palavra que viesse à mente encerrando a dinâmica.
Ao encerrar a dinâmica um participante solicitou que no dia seguinte
incluísse uma brincadeira de infância, então os outros gostaram da ideia e
começaram a relatar as brincadeiras que mais gostavam quando crianças, o que
reforça a ideia freudiana supramencionada de que o infantil ainda habita o corpo
que envelhece.
Número de participantes: 9, sendo uma cadeirante
- Conte um evento de sua vida: Foi solicitado a cada participante contar
um evento de sua vida que considerava mais importante, aquele que fosse lembrado
naquela hora. De qualquer fase da vida, desde a infância. Após todos fazerem seu
relato, foi solicitado que escolhessem dentre as histórias contadas, fora a sua, uma
que tenha achado mais interessante. Encerrada essa etapa, foi realizada a
brincadeira da barata - “A barata voou, voou e caiu na cabeça de...”, escolhida por
eles como a brincadeira mais engraçada e possível de ser feita naquele momento.
Número de participantes: 7, sendo duas cadeirantes
- Desenho: Foram entregues giz de cera e papel A4 aos participantes,
distribuídos em mesas com cadeiras, para desenhar o que viesse à mente e do jeito
que quisesse. Após esta etapa, foram todos reunidos em grande grupo (círculo) e
cada um foi solicitado a mostrar (se assim quisesse) seu desenho para o grupo e
dizer o que aquela imagem significada para si.
Número de participantes: 6, sendo duas cadeirantes
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2.2 ESCUTA INDIVIDUAL

O trabalho individual foi desenvolvido com A, uma senhora de 84 anos
interna no abrigo há mais ou menos 15 meses.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 DINÂMICAS

As três dinâmicas coletivas suscitaram importantes reflexões sobre a
prática psicanalítica em relação à teoria estudada durante os meses do curso.
Compreendendo o inconsciente estruturado como linguagem, observou-se que,
apesar do significante - a “palavra” dita em cada momento - não ter significado
conhecido pelo sujeito, embora este dê uma significação consciente ao dito, a
experiência colocou os alunos numa posição de escuta diferenciada. Esses ditos,
levaram a interrogações como: que cadeia de significantes estão envolvidos nesse
dito ou não dito? Que fantasias perpassam esse sujeito, mediando sua relação com
o pequeno outro - “a”, na importante questão do “o que o outro quer de mim? Como
se deu a construção desse sujeito no desejo do Outro?
Enfim, como é trabalhar com grupo sob uma abordagem psicanalítica?
Cruz (2015), em uma interessante reflexão sobre as contribuições da psicanálise no
trabalho com grupo, questiona: “Se a psicanálise aponta para o singular do sujeito,
como trabalhar com dispositivos de grupos sem dissolvê-los num universal?”

3.2 ESCUTA INDIVIDUAL
3.2.1 Dona A6: a fala

6

O presente relato não é uma transcrição literal da fala de dona A. As falas com

transcrições literais estão entre aspas.
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Dona A é uma senhora simpática, gosta de relatar suas memórias, porém
sem muitos detalhes. Relatou que é viúva há cinco anos, tem seis filhos, quatro
mulheres e dois homens, sendo que uma das filhas (a caçula) é uma neta que ela
criou e registrou como filha (esta neta é filha de sua filha mais velha). Disse que era
apegada a essa filha/neta, que é a que melhor cuida dela, cujo esposo lhe tem muita
atenção e a abraça - “você acredita que ele me abraça?”, mas essa filha mora em
Fortaleza e demora a vir visitá-la, entretanto dona A fala frequentemente com ela e
o genro por telefone, e que vai para Fortaleza visitá-los - “vou na próxima semana
para Fortaleza visitar, vou com um motorista que estou acostumada a ir com ele”.
A filha mais velha mora também em Fortaleza, e os outros - dois filhos e uma filha
- residem na cidade onde se localiza o abrigo onde está dona A, destacando-se que
essas duas filhas a visita com uma certa frequência. Foi professora por muitos anos,
mas não seguiu carreira.
Relatou que foi para o abrigo porque já conhecia a instituição (de uma
visita anterior) e dizia às duas filhas (que moram em Mossoró) que um dia “ainda
ia para o abrigo” (nesse momento mostrou um ar contrariado). “Um dia elas me
perguntaram: mãe a senhora quer ir para o abrigo? Eu disse, quero. Então elas me
trouxeram”.
Disse que namora com um homem que mora no abrigo. Questionada se ela
queria casar e se achava que ele a amava, respondeu: “ele falou que quer casar, mas
num sei”; “ele disse que gosta de mim”. “Se a gente casar, vai morar na casa que
eu tenho, tá muito estragada, mas é só dar uma ajeitada”.
Essas foram, dentro do que foi possível recuperar, as informações obtidas
com a escuta de dona A, considerando só poder escrever após sair da instituição e
contar com um tempo muito pequeno para escuta. Entretanto, a “fala” de dona A
em dizer sua opinião sobre algo (seja com as duas filhas ou expressando sua opinião
na hora da escuta), foi permeada, nos dois dias de escuta por uma frase que me
chamou a atenção: “quando digo uma coisa é porque é daquele jeito, eu sei que o
que é, digo e pronto”. Foi de repetição, também, “minhas filhas dizem que eu sou
teimosa” (as duas filhas que moram em Mossoró).
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“Pinçando” a fala de dona A na dinâmica coletiva do desenho, destacouse o fato dela ter desenhado uma flor e dar o significado de amor e paixão: “A flor
representa o amor, a paixão”.

3.2.2 Dona A: Quem sabe?

Numa análise muito ousada, podem ser levantados questionamentos na
premissa de que o analista não sabe o significado dos significantes - falas/ditos/não
ditos, quanto alguns aspectos dos ditos de dona A. Afinal,

A psicanálise se interessa pelo sujeito como efeito do
significante, o sujeito que surge como desejante nas entrelinhas
das palavras, e não pelo ser da filosofia, pelo ser pensante, mas é
somente quando o pensamento se vincula com a palavra que se
funda o ser do sujeito como essência. (SANTANA, 2011)

Do “silêncio institucional” à fala ouvida, falada, dita...
- “Minhas filhas dizem que sou teimosa”.
Evoca na fala da filha algo que diz dela?
Marca particular de resistir na relação com o outro (pequeno outro), não
recuando do que lhe é caro?
- “Flor”, “amor e paixão”, “casar”.
Sujeito do desejo?
Discurso de projeto de futuro, fantasia ativa que a sustenta na vida?
- “Quando digo uma coisa é porque é daquele jeito, eu sei que o que é, digo
e pronto”.
Seria uma fala que marca uma estrutura histérica, em que dona A.
reivindica um poder, o poder do falo?
Considerando as especificidades dessa breve, mas importante, experiência
com dona A, ousar questionamentos psicanalíticos com poesia é uma possibilidade.
Assim, parafraseando Mucida (2009) uma grande interrogação é construída:
Afinal, quem sabe???
No papel da vida, como dona A escreveu sua história?
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Que significantes foram atravessando seu percurso existencial?
Como foi construída sua subjetividade?
Nas cores de suas letras, que tons, matizes e intensidades foram utilizadas
em cada etapa dessa escrita?
Que letras, falas, fantasias, símbolos atravessaram seu corpo? Corpo
singular, alojado a um organismo que chegou aos 84 anos?
Essa obra singular, a grande carta da vida que chega a velhice, foi e é
marcada por quais desejos?
Nessa grande orquestra, quais melodias fazem o movimento de sua vida?
Na subjetividade/singularidade das marcas da vida que arranjos e rearranjos são
orquestrados para o sentido existencial na velhice?
Em quais etapas sua grande obra foi escrita com disgrafia?
Como sua letra foi talhada para representar a sua falta?
Essa grande obra chega a seu ocaso. Obra que vem sendo atravessada pela
fala, desejo do Outro, desejo do outro, numa dinâmica estruturada como
linguagem, pelo furo do gozo, cadeias significantes em sua primazia sobre o
significado. Mas é uma obra que continua a ser escrita em uma velhice vivida com
debilidade orgânica, mas com um corpo vivificado por marcas que não se apagam,
marcas de vida.
O que dessas relações, marcas possibilitam a continuidade do movimento
significante nesse estágio da vida? Nessa dialética pulsional - Eros e Tanatos, vida
e morte, quais significantes atraem para Eros? “Flor: Amor e paixão?”

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência deste estágio junto aos idosos, oportunizou um primeiro
contato com a escuta baseada nos pressupostos teóricos da psicanálise - Freud e
Lacan - trabalhados durante esses dez meses de aulas presenciais. Embora não tenha
possibilitado um maior percurso de escuta, pelas especificidades relativas ao tempo
do estágio, a vivência despertou reflexões importantes sobre as falas em
consonância com a prática psicanalista, levantando questões sobre o saber e o não
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saber no construto ou processo da análise. Suscitando a grande questão: “Quem
sabe, no saber psicanalítico?”. Somente o sujeito que fala pode significantizar os
significantes que trouxe para a experiência psicanalítica.
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RESUMO

A introdução da velhice é uma fase da vida sinalizada por um processo de perdas,
quando o sujeito precisa lidar com a angústia frente à percepção de finitude, a
possível desvalorização do seu papel social, econômico, perdas cognitivas e
também fisiológicas. Portanto, manifestou-se a relevância da inserção de
profissionais da Psicanálise frente à clínica do idoso, assim como a necessidade de
experimentação quanto à identificação da estrutura neurótica obsessiva nessa faixa
etária, a partir dos preceitos Psicanalíticos. O caso relatado ocorreu no lar para
idosos, Amantino Câmara, na cidade de Mossoró/RN, durante o estágio prático do
curso de extensão de Introdução à Psicanálise. A coleta de dados fora realizada em
três momentos distintos, dos quais foram utilizadas atividades em grupos, assim
também, a observação e os registros descritivos sobre as escutas individualizadas,
com base na Teoria Psicanalítica.
Palavras-chaves: Psicanálise, Neurose Obsessiva, Idoso, Economia do desejo
obsessivo.

1 INTRODUÇÃO

A introdução da velhice é uma fase da vida sinalizada por um processo de
perdas, quando o sujeito precisa lidar com a angústia frente à percepção de finitude,
a possível desvalorização do seu papel social, econômico, perdas cognitivas e
também fisiológicas. Surgem questões relacionadas à morte dos companheiros, ao

484

abandono familiar, a permanência da sexualidade e da própria construção singular
do sujeito sobre o processo de envelhecimento, como traz Mucida em “Escrita de
uma memória que não se apaga: Envelhecimento e Velhice”. Portanto, manifestouse a relevância da inserção de profissionais da Psicanálise frente à clínica do idoso,
assim como a necessidade de experimentação quanto à identificação da estrutura
neurótica nessa faixa etária, a partir dos preceitos Psicanalíticos. O presente estudo
tem como objetivo relatar um caso de possível estrutura neurótica obsessiva
encontrado no lar de idosos Amantino Câmara e de que forma esse sujeito se
comporta em relação ao seu desejo.

2 METODOLOGIA

O caso relatado ocorreu no lar para idosos, Amantino Câmara, na cidade
de Mossoró/RN, durante o estágio prático do curso de extensão de Introdução à
Psicanálise. A coleta de dados fora realizada em três momentos distintos, dos quais
foram utilizadas atividades em grupos, com fins terapêuticos, mas não se limitando
a tal, quando houve o auxílio para que os pacientes articulassem suas elaborações
com o imaginário, relembrassem momentos importantes de sua história de vida e
relatassem seus desejos. Assim também, a observação e os registros descritivos
sobre as escutas individualizadas, com base na Teoria Psicanalítica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
“Seu Tudo bom” é um senhor cadeirante, de aproximadamente sessenta e
poucos anos, que se mostrou bem humorado e disposto à interação social. Como
durante a dinâmica, falávamos sobre as brincadeiras de antigamente, “Seu tudo
bom” achou pertinente me falar sobre a sua infância e como ele gostava de brincar
de pião no meio da rua, inclusive no horário das aulas. Falou também que seu pai
era bastante rígido e que o punia de forma exagerada diversas vezes, até mesmo
sem motivos. Parte desse discurso remete a certa rivalidade ao pai, já que quando
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eu o questionei se a mãe também o batia, ele respondeu que sim e acrescentou que
após uma brincadeira que ele fez, entretanto, ela nunca mais o bateu.
Contou que morou em muitos lugares do Brasil, se casou duas vezes e teve
quatro filhos, sendo o mais velho fruto do primeiro casamento, o qual já não
mantém nenhum contato. Relatou o dia que o levara a conhecer a sua segunda
esposa e como tinham sido ótimos companheiros durante os 16 anos em que foram
casados. Apesar de ter constituído família, emprego e filhos em Manaus, quando
soube que seu pai estava internado em um hospital de Fortaleza, veio imediatamente
ao seu encontro. Seu pai falecera durante o procedimento cirúrgico e logo depois,
ele viajou para encontrar a sua mãe. Pouco tempo depois, mudou-se para Mossoró
no intuito de cuidar da sua mãe, já que seus outros irmãos não moravam mais com
ela e ela moraria “apenas com a sua irmã, que logo casaria”.
Uma frase marcante foi o fator decisivo para que o fizesse ficar, quando
sua mãe falou: - Por que você vai voltar à Manaus? Lá não tem nada pra você – o
que trouxe mais uma indicação de sua estrutura neurótica obsessiva, quando o
sujeito instala imaginariamente um dispositivo de suplência à satisfação do desejo
materno, logo, entendendo-se que com a morte do pai real, ele se viu preso a
demanda materna para que ele permanecesse em Mossoró, mesmo em detrimento
da existência de um vinculo familiar, com emprego e filhos em Manaus.
Nas palavras de Dor (1991) em uma leitura à Freud sobre o
posicionamento do sujeito, explica que “toda a ambiguidade evocada
precedentemente reside justo em torno desta dependência do desejo da mãe [...],
esta lacuna na satisfação materna induz, junto à criança que se faz testemunha disto
a abertura favorável à uma suplência possível”, constituindo um obstáculo para o
futuro obsessivo, como o próprio autor traz em outro trecho:

[...] onde deveria normalmente confrontar-se com a insatisfação,
vira precisamente presa da satisfação na relação de suplência que
mantém com a mãe. O obsessivo não cessará, posteriormente, de
lembrar a que ponto a experiência, precoce, mas privilegiada, de
prazer com a mãe, constitui para ele um obstáculo na economia
de seu desejo (DOR, 1991, p.183).

486

Assim, ele revelou que se mudou para Mossoró, com o intuito de cuidar
da mãe e acabou separando-se da esposa e dos filhos simultaneamente, pois ela
preferiu continuar residindo em Manaus. Quando indagado sobre as consequências
dessa ação, respondeu que sentiu saudade, mas com a recusa da esposa em se
mudar, entendeu que não haveria outra opção.
Percebem-se dois traços da estrutura a partir da sua organização obcecante
em relação à demanda, ao desejo do outro, sendo o primeiro o selo exigente e
imperativo da necessidade, quando desde o seu surgimento, a mãe não lhe permite
o tempo de se suspender na espera para elaborar-se a sua demanda. O segundo
aspecto aparece como um complemento do primeiro, quando o obsessivo é tomado
pela doença na expressão de sua demanda, apresentando certa passividade
masoquista, o que resulta na maioria das vezes, da impossibilidade em que ele se
acha de poder demandar (DOR, 1991).
“Seu Tudo Bom” além de ceder e ocupar esse possível lugar de objeto do
gozo materno, ainda internalizou a culpa pelos seus sentimentos ambíguos em
relação à ex-esposa, quando utilizou o significante de pensamentos maldosos para
descrever o que pensou quando sentiu saudades nos primeiros anos após a
separação, mas optou por continuar onde estava: “Se ela queria, ela que viesse atrás
de mim”. Indaguei por que do significante “maldosos” e ele respondeu que “era
algo que o cara pensa quando tem raiva”. Possivelmente tratava-se de sintomas
primários de defesa à possível realização de demanda da sua parte, descrito por Dor
(1991) na situação em que o obsessivo “esforça-se em fazer-se adivinhar e articular
pelo outro o que deseja e não consegue ele próprio demandar”.
No terceiro momento de atividades, quando novamente realizei a escuta
de “Seu Tudo bom”, ele me contou que adquiriu um vício em bebidas alcoólicas
com algum tempo depois que passou a morar em Mossoró: “Eu trabalhava como
caminhoneiro e quando não estava em rota, passava a maior parte do tempo bebendo
uma coisinha em casa”.
Perguntado a possível motivação que o levara a começar a fazer isso, ele
disse que “todo mundo era casado e eu morava sozinho, não tinha problema beber
lá em casa, não tinha ninguém pra reclamar. Ai depois eu comecei a beber sempre,
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mesmo sem eles”. Um estereótipo da estrutura obsessiva é que diante da submissão
ao outro, na medida em que não pode formular uma demanda, sente-se obrigado a
assumir todas as consequências implicadas por esta atitude, principalmente
ocupando o lugar de objeto do gozo do outro. Assim, como não se via na posição
de reclamar ou demandar algo, assumia as consequências de beber em sua casa
sempre que fosse necessário.
Nos anos seguintes seu alcoolismo teve uma piora, quando ele passou a se
alimentar mal e por isso, sofreu uma queda, fraturando a bacia. Fato que o impediu
de continuar morando sozinho, o levou a usar a cadeira de rodas e a se mudar para
o lar de idosos, mas que em nenhuma oportunidade foi ressaltado com pesar.
Ele falou da vontade de conhecer o neto, das ligações que recebia do filho
ocasionalmente e como isso o deixava feliz. Em mais uma intervenção, indaguei
sobre o seu desejo e sobre a possibilidade dele encontrar o neto de quem tanto
gostava, quando ele explicou que eventualmente essa visita aconteceria, quando
seus familiares pudessem arcar com as despesas financeiras da viagem até Mossoró,
que era “muito cara”.
Curiosamente, ele preferia que o filho não o ligasse todos os dias, em suas
palavras: “é mais fácil pra mim quando passam os dias, eu faço uma coisa ali outra
aqui, tem mais assunto, não penso na saudade”. A saudade pode ser pensada como
uma espécie de falta, que para o sujeito da estrutura obsessiva é negada a todo o
momento, num movimento de tamponamento de falhas constante.

4 CONCLUSÕES

A estrutura neurótica obsessiva perpassa alguns parâmetros em sua
definição que podem ser claramente observados no caso relatado de “Seu tudo
bom”, nome o qual escolhi por este senhor continuamente se apresentar de bom
humor e ao realizar a sua escuta, percebi que em nenhum momento ele realizou
alguma queixa.
Com a sua ambivalente relação com o pai, assim também sua resiliência
em atender a demanda de sua mãe ao mudar de cidade, mesmo que isso implicasse
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no seu abandono familiar, caracteriza a clássica servidão voluntária obsessiva e sua
forma de organização obcecante de economia do desejo, sempre se colocando como
objeto de gozo do outro, assumindo as consequências de seu lugar imaginariamente
privilegiado e por isso, se recusando a realizar suas próprias demandas.
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RESUMO

Este trabalho foi realizado durante a conclusão do curso em introdução a
psicanálise, o método utilizado foi o estudo de caso, que teve por objetivo a escuta
e a realização do ato analítico. Além das aulas que duraram dez meses com
encontros quinzenais este relato de experiência teve como referenciais teóricos
Quinet (2009; 2006) e Mucida (2009). Foram realizadas as devidas anotações no
prontuário da instituição onde estagiamos durante os quatro encontros,
conseguimos a partir da “ética psicanalítica” realizar três escutas com Senhora E. e
atender a família para orientá-los acerca da demência leve.
Palavras-chave: Psicanálise. Idoso. Escuta.

1 INTRODUÇÃO

O curso de psicologia da Faculdade Diocesana de Mossoró possui vários
projetos de extensão dentre ele está o projeto intitulado como: “curso de introdução
á psicanálise”. Esse curso é ministrado pela Docente da Faculdade Diocesana Anna
Luzia Oliveira e tem como objetivo introduzir conceitos da clínica psicanalítica de
Freud a partir da escola lacaniana para diversas áreas do conhecimento. Ao término
deste curso, foi realizada uma intervenção supervisionada pela professora Anna
Luzia afim de construir um percurso de experiência com o ato analítico, entre os
participantes do curso e a instituição por nós visitada
A instituição a qual realizou-se a escuta e estudo de caso deste relato, tratase de um abrigo de idosos, onde alguns estão morando lá por livre e espontânea
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vontade e outros tiveram sua entrada a partir do desejo dos filhos. Pensando em
iniciar o ato analítico, junto com a orientação da professora do curso de psicanálise,
buscou-se realizar, de forma supervisionada, a escuta de uma idosa. Para Lacan
apud Quinet (2009, p 8): o ato analítico “situa-se na esfera do desejo, na ética
psicanalítica “onde o analisando, trazendo em si uma demanda de fala, livre
associação e ser desejante possa participar deste ato (demanda).
Durante o estágio, realizou-se dinâmicas e logo em seguida, iniciou-se a
escuta “existem traços que acompanham cada sujeito, distinguindo-o de todos os
outros por não se modificarem com o tempo” Mucida (2009, p 23). Cada fala,
história contada, vivida, imaginada é um escrito de lembranças que os mantém
vivos, acessos dentro da instituição, ir ao encontro dessa fala, dessas recordações
proporciona para eles, os idosos, o entendimento de estar sendo escutado e reacende
a cada encontro a memória dos mesmos. Tendo como principal objetivo realizar
uma experiência com o ato analítico e a partir deste possibilitar uma intervenção
analítica com Senhora.

2 METODOLOGIA

Na primeira visita pode-se observar como funcionava a instituição e
durante a escuta dos profissionais que ali atuam, realizar algumas anotações acerca
da programação de uma dinâmica.
A dinâmica foi realizada no primeiro dia de visita, com o intuito de iniciar
a escuta, de acordo com a proximidade de cada analisando para conosco, os idosos
foram convidados para se deslocarem até uma sala onde iniciaríamos a atividade
para relatos relacionados a memória deles. A caixa da memória foi elaborada para
que, dentro dela estivessem fotos, que pudessem lembrar os idosos de alguma parte
de sua história, eles pegariam a foto e relacionariam a um fato de suas vidas. Nesta
ocasião nós observávamos todos, sem especificamente iniciar o ato analítico. A
entrevista preliminar Com Senhora E iniciou no corredor, antes da dinâmica quando
por sua livre associação, despertou na minha escuta a demanda existente advinda
de sua fala. O estudo de caso a partir da análise do discurso foi o principal método
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aqui proposto, afinal o ato analítico inicia a partir da decisão do analista e da livre
associação que o analisando se dispõe, no dito, no não dito e nos dizeres que cada
sujeito pode na ética do desejo se disponibilizar a fazê-lo. A entrevista e procura
para escuta dos familiares foi algo necessário tendo em vista a condição de
demência leve do analisando (Senhora E). Para tal nos resultados descreveremos o
caso e qual percurso foi encaminhado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Senhora E foi vista por mim, sentada em uma cadeira no corredor, estava
entre duas outras idosas, quando as convidei para a sala, onde realizaríamos a
dinâmica. Ela tem 77 anos e já está a algum tempo no abrigo para idosos, já passou
por enfermidades e recebe tratamento de saúde na instituição, toma medicamentos
para depressão entre outras enfermidades físicas do campo intestinal. Perguntei o
seu nome e ela me falou, e continuou... estou com dores na cabeça, tem muita gente
na casa, elas fazem muito barulho, eu não consigo fazer o café, já expulsei elas
várias vezes, mas elas voltam. A minha casa é minha cabeça - sintomal – “o sintoma
se apresentará ao analista, que procurará saber a que esse sintoma está respondendo,
que gozo” Quinet, 2009, p.16. Senhora E. continua o relato e observo se a sua fala
advém de uma psiconeurose de defesa ou psicose.) Para Freud apud Quinet (2006,
p.4) “no artigo ‘psiconeuroses de defesa’, ele afirma que na psicose existe uma
espécie de defesa muito mais enérgica e eficaz que na neurose. Esse mecanismo
consiste no seguinte: o eu rejeita a representação insuportável como esta jamais
tivesse alcançado o eu”. Durante a escuta, que já inicia no corredor, fiquei atenta e
um tanto quanto pensativa, estaria aquela idosa a se defender da situação de
abandono, que tantos sentem na instituição, ou estaria ela apresentando um delírio
decorrente da fala e de possíveis alucinações?
Seguimos para a dinâmica na sala, durante a mesma, compareceram sete
idosos entre homens e mulheres, eles tirariam fotografias de uma caixa e
descreveriam qual lembrança essa foto lhe traria. Senhora E participou
alegremente da dinâmica, disse o nome da cidade a qual nasceu, se apresentou
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dizendo seu nome e retirou uma fotografia da caixa. Percebi que a sua lucidez estava
um pouco comprometida, ela pegou aleatoriamente a fotografia, esqueceu o deveria
fazer com ela, e quando falou sobre a lembrança a qual remetia a foto em suas mãos,
ela não tinha nada para dizer. Queixou –se de não enxergar direito. Durante a
dinâmica percebi que Senhora E tinha sua memória comprometida.
No segundo dia de escuta, iniciamos com a visita aos idosos, Senhora E
se queixa de perde de memória, pede desculpas, diz não está bem da cabeça e
pergunta meu nome: minha filha desculpe mas quem é você mesmo? Ando tão
esquecida! Eu repito meu nome e a filha diz: ela tem demência, mas é bem leve, os
médicos dizem que o problema maior é a depressão. A filha saiu e me deixou
conversando com ela. Durante a segunda escuta Senhora E diz: elas entram em
minha casa de noite, fazem bagunça, vou lhe dizer uma coisa, coisas piores estão
por vir, isso é coisa do demônio, essas mulheres bagunceiras.
Durante um momento de lucidez ela diz: eu piorei da memória desde de
que vim morar nesse lugar, minhas filhas vem sempre me visitar, eu morava com
uma delas mas ficava em casa sozinha, por que ela saia pra trabalhar e o filho dela
também. Como eu não posso ficar sozinha, vim para cá. Após a fala da primeira
filha resolvi como intervenção conversar com a segunda filha, que chegou logo em
seguida. “Diante do prognóstico do “sem cura “advinda do Alzheimer, “talvez
sejam firmes os laços com os quais o sujeito tece sua vida, mas ali algo vive, pulsa,
é nisso que vale apostar” (Mucida, 2009, p 104), por isso apostei na conversação e
escuta da segunda filha para que algo de novidade e da história de Senhora E
pudesse ser revelado e articulado com suas falas, também resolvi, baseado em uma
visão psicanalítica do Alzheimer, buscar subsídios para, junto com a família,
encaminhar alternativas relacionadas a demência leve e depressão do analisando.
Fui conversar com a segunda filha, para ouvir dela a real situação de sua
mãe, pois em consonância com o que nos diz Mucida “algo do sujeito luta, e é com
isso que podemos nos enlaçar” diante do esquecimento do presente e lembranças
de um passado vivido e lembrado, pode haver alterações na real história contada!
Quanto a demência para a psicanálise, o esquecimento durante o envelhecimento
pode significar o “desenlaçar via inconsciente de como tratar o insuportável”
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(Mucida, 2009, p.105) com esse direcionamento analítico, iniciei minha escuta para
com a segunda filha, esta relatou durante trinta minutos sua história com a mãe.
Senhora E até sua chegada no abrigo...
... relatos da segunda filha: Senhora E vivia na casa com um filho, usuário
de droga, casado. Com a chegada da depressão e demência, o filho começou a bater
na mãe e expulsou-a de casa, colocou Senhora E em um carro e mandou deixar na
casa da filha. Segunda a filha, lá na casa do irmão tinha várias brigas e muita
confusão, a mãe não estava bem instalada por isso. Ao chegar na casa da filha,
Senhora E sempre confrontou a filha, com várias palavras, nunca conseguiu ter
uma boa relação entre as duas, pois a mãe maltratava-a bastante com palavras.
Diante de uma forte discussão com a filha Senhora E espalha fezes nas paredes,
grita, e segundo a filha, a depressão piorou! A filha continua... no início achávamos
que era apenas a depressão, mas logo depois, acreditamos que são coisas espirituais.
Ela vê gente que já morreu e tem uma menina, uma criança que a acompanha! Após
esse relato ficou claro o primeiro surto de Senhora E, ela decidiu em momento
lúcido ir para o abrigo e sua filha relatou que na família existe vários casos d
transtorno mental, inclusive sua irmão não tem a mínima condição de ficar com a
mãe também. Dentro da estrutura psicótica sabemos que a psicose em surto, tratase como diz Lacan apud Quinet (2006, p. 20): “da resposta do sujeito do encontro
com UM-pai – não necessariamente o pai do sujeito – que se situa em posição
terceira na relação que tem por base a dupla imaginária a.a’.’.” esse objeto a foi
exposto durante o passar o excremento(fezes) na parede, na casa da filha a qual
tanto conflito a ela(filha) é atribuído por Senhora E. Durante a escuta percebia que
não existia mulheres no quarto, o qual ela descreve de casa. E as visões cessaram
até a última conversa.
Conversa com a família...
Fui conversar com a segunda filha, para ouvir dela a real situação de sua
mãe, pois em consonância com o que nos diz Mucida “algo do sujeito luta, e é com
isso que podemos nos enlaçar” diante do esquecimento do presente e lembranças
de um passado vivido e lembrado, pode haver alterações na real história contada!
Quanto a demência para a psicanálise, o esquecimento durante o envelhecimento
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pode significar o “desenlaçar via inconsciente de como tratar o insuportável”
(Mucida, 2009, p.105) com esse direcionamento analítico procurei e iniciei minha
escuta para com a segunda filha, com o intuito de orientar a família, diante da
demência leve, de como melhor favorecer as memórias afetivas de Senhora E., está
relatou durante trinta minutos sua história com a mãe.
Senhora E até sua chegada no abrigo...
... relatos da segunda filha: Senhora E vivia na casa com um filho, usuário
de droga, casado. Com a chegada da depressão e demência, o filho começou a bater
na mãe e expulsou-a de casa, colocou Senhora E em um carro e mandou deixar na
casa da filha. Segunda a filha, lá na casa do irmão tinha várias brigas e muita
confusão, a mãe não estava bem instalada por isso. Ao chegar na casa da filha,
Senhora E sempre confrontou a filha, com várias palavras, nunca conseguiu ter
uma boa relação entre as duas, pois a mãe maltratava-a bastante com palavras.
Diante de uma forte discussão com a filha Senhora E espalha fezes nas paredes,
grita, e segundo a filha, a depressão piorou! A filha continua... no início achávamos
que era apenas a depressão, mas logo depois, acreditamos que são coisas espirituais.
Ela vê gente que já morreu e tem uma menina, uma criança que a acompanha! Após
esse relato ficou claro o primeiro surto de Senhora E, ela decidiu em momento
lúcido ir para o abrigo e sua filha relatou que na família existe vários casos d
transtorno mental, inclusive sua irmão não tem a mínima condição de ficar com a
mãe também. Dentro da estrutura psicótica sabemos que a psicose em surto, tratase como diz Lacan apud Quinet (2006, p. 20): “da resposta do sujeito do encontro
com UM-pai – não necessariamente o pai do sujeito – que se situa em posição
terceira na relação que tem por base a dupla imaginária a.a’.’.” esse objeto a foi
exposto durante o passar o excremento(fezes) na parede, na casa da filha a qual
tanto conflito a ela(filha) é atribuído por Senhora E. Durante a escuta percebia que
não existia mulheres no quarto, o qual ela descreve de casa. E as visões cessaram
até a última conversa.
Última sessão com Senhora E....
Senhora E estava no quarto, não havia dormido bem, tinha sentido dores
de cabeça. Ela diz: passei a noite com dor de cabeça e tenho medo de dormir e
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morrer, gente velha morre direto com dor de cabeça, vejo notícias direto sobre isso.
Tem dias que vem umas meninas conversar com a gente, são gente estudada, elas
entendem o que a gente sente. Ela não relata mais sobre as alucinações. As meninas
de compadre Fernandes vieram aqui, e eu nem tive tempo de preparar um café pra
elas, quando tomo café fico melhor da cabeça! Perguntei quem era cumpade
Fernandes, ela explicou...meu primo irmão. Repeti e onde está cumpade
Fernandes... ela disse: Ahh... pra mim lidar com a morte dele foi difícil, ele morreu,
agora lembrei. E continuou a falar em cumpade Fernandes... e pediu café pra
técnica. a relação que ela tem com o café é algo a ser observado, ela pediu desculpas
pois não tinha como preparar café para mim, mas que gostaria de me oferecer um
café! Senhora E. pediu para eu ficar mais um pouco. perguntei para ela se fazer
café seria bom. Ela responde que sim. Percebi que o ato de fazer algo faz com que
ela se estabilize...e o fazer café... tomar café...a faz melhorar das dores de cabeça e
na cabeça, como ela mesma relatou.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 O PRONTUÁRIO

No prontuário transcrevi que Senhora E necessita de tarefas, fazer algo
que a faça sentir-se útil, e se for o café para ela saborear, melhor ainda! Embora
nõo tive tempo para melhor guiar-me a partir da fala “o café” observei um pouco
esta fala para nortear a intervenção no prontuário. A estrutura psicótica precisa ser
secretariada de maneira a proporcionar

atividades que sejam prazerosas (gozo)

para o analisando, como uma tentativa de estabilização por parte da Senhora E e
redução de surtos frequentes. Porém no caso de Senhora E, na situação em que ela
se encontra, em um ambiente diferente de sua casa, cheio de pessoas desconhecidas
ao seu redor, com muito barulho e um detalhe, ela não suporta barulho de criança
(seria pois por lembrar da criança que sempre a acompanhou?) os delírios e
alucinações são bastante frequentes, além do mais ela não tem acompanhamento
psicológico continuo e a primeira intervenção psicanalítica foi realizada por nós em
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estágio. Concluo o atendimento com os descritos observados a partir da escuta:
SINTOMAL - Dores na cabeça advinda de pessoas que entram em sua casa (cabeça)
e fazem barulho, sem deixa- la fazer café; DIAGNÓSTICO – Psicose desencadeada
com primeiro surto, durante a estada na casa da filha, porém visões precediam esses
surtos. (Delírios e Alucinações); TRANSFERÊNCIA – na última fala de Senhora
E... Tem dias que vem umas meninas conversar com a gente, são gente estudada,
elas entendem o que a gente sente e quando PEDIU PARA EU FICAR MAIS UM
POUCO. “No começo da psicanálise é a transferência, nos diz Lacan apud Quinet
(2006, p.25), e seu pivô é o sujeito suposto saber”. Percebemos que a escuta e o ato
analítico o qual nos propomos neste estudo de caso foi devidamente encaminhado
e seguiu o percurso desejado tanto pelo analisando quanto pelo supervisor de
estágio, afinal conseguimos iniciar o ato analítico e observar a função diagnóstica,
realizando a intervenção de modo pontual.

REFERÊNCIAS

MUCIDA, Ângela. Escrita de uma memória que não se apaga. Belo Horizonte:
Autêntica, 2009. 149 p.

QUINET, Antônio. Teoria e Clínica da Psicose. Rio de Janeiro: Editora Forense
Universitária, 2006. 238 p.

_______, Antônio. As 4 + 1 Condições da Análise. Rio de Jeniro: Zahar, 2009.
114 p.

497

RESUMOS SIMPLES

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM INFANTIL
FEITOSA, Matildes Martins
Graduanda em psicologia, Faculdade Diocesana de Mossoró (FDM),
matildesmfeitosa@gmail.com
SOUZA, Janicleide Rodrigues de
Graduanda em psicologia, Faculdade Diocesana de Mossoró (FDM)
COSTA, Francisco Mayccon Passos
Docente do curso de psicologia da Faculdade Diocesana de Mossoró (FDM)

RESUMO

Atualmente, a política educacional prioriza a educação para todos e a inclusão de
alunos que, há pouco tempo, eram excluídos do sistema escolar, por portarem
deficiências físicas ou cognitivas (FUMEGALLI, 2012). O fracasso escolar, mais
especificamente a dificuldade na elaboração da leitura e da escrita tem preocupado
os educadores, pesquisadores e pais. De acordo com (ALMEIDA, 2007), explicar
dificuldade de aprendizagem é um grande desafio considerando os avanços nas
áreas da pesquisa das neurociências e da educação, nesse sentido, objetivou-se com
esse trabalho investigar as dificuldades de aprendizagem encontradas nas séries
iniciais. Expõem-se algumas definições de aprendizagem relacionadas elas são:
dificuldades na leitura, escrita, cálculos matemáticos entre outras. E que as causas
dessas dificuldades podem estar relacionadas à família, à criança, e à escola. Os
resultados mostraram que as professoras percebem as dificuldades de aprendizagem
de três maneiras distintas: dificuldade em assimilar o conhecimento, na leitura e
escrita e dificuldade de raciocínio. Verificou-se com os estudos realizados nesta
pesquisa que é importante a utilização de práticas pedagógicas diferenciadas que
atendam às necessidades dos alunos com a ajuda do Atendimento Educacional
Especializado (AEE).
Palavras-chave: Criança. Dificuldade. Aprendizagem.
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TEOLOGIA
Coordenador:
Prof. Me. Charles Lamartine Sousa Freitas
Linhas de Pesquisas:
1- Teologia e Pastoral: A Teologia, enquanto ciência que busca o
conhecimento sobre Deus em sua Revelação, possui um amplo leque de disciplinas
que estão interligadas entre si pela única e mesma realidade: a Revelação e a nossa
resposta humana por meio da fé. Entretanto, essa resposta não é teórica nem
formulada em um conjunto de conceitos especulativos, ela é dada na práxis do dia
a dia do cristão. A práxis é entendida como a ação pastoral, continuação da ação do
Bom Pastor, Jesus, na história, por meio da Igreja, com suas diversas iniciativas
evangelizadoras em favor da promoção da vida e da dignidade da pessoa humana.
Por isso, Teologia e Pastoral quer apresentar a relação entre reflexão teóricoespeculativa e a práxis. Os trabalhos deverão apresentar uma clara relação entre o
conteúdo teológico e sua incidência sobre a atividade pastoral, como também
poderão levantar os elementos pastorais que provocam a reflexão teológica;
2- Sagradas Escrituras e temas relacionados: Seguindo a linha proposta
pelo Concílio Vaticano que inicia ouvindo a Palavra de Deus. O Concílio destacou
a importância de mergulhar na palavra de Deus, conhecer o seu sentido, não
somente toma-la para justificar um pensamento. A Sagrada Escritura nos apresenta
a Revelação de Deus para a humanidade, sendo assim não podemos prescindir dela
ou instrumentalizá-la na construção do discurso teológico. Partindo disso queremos
perceber essa relação dentro dos diversos discursos teológicos. Na Dei Verbum a
afirmação que a Sagrada Escritura é a alma da Teologia, nos autoriza a buscar essa
compreensão, sabendo que toda e qualquer afirmação sobre Deus tem que
necessariamente está ancorada na Sagrada Escritura. Este grupo se propõe a aceitar
trabalhos que mostrem essa relação, ou apresentem a presença da Palavra de Deus
como embasamento na construção do pensamento de outras áreas ou disciplinas
afins.
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A MISSÃO NA BÍBLIA
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Mestrando CNPq / CAPES - Teologia na UNICAP, vladvostok_melo@hotmail.com

RESUMO

Entender o que anuncia e a quem anuncia dá-nos uma capacidade preciosa no
anúncio, transforma nosso modo de agir e pensar; consequentemente nossa prática
missionária. O estudo da missiologia aborda sistematicamente o agir da Igreja no
mundo, junto as pessoas no tempo e no espaço. As áreas bíblica, histórica, moral,
sistemática e prática influenciam-se mutuamente, contudo atuam de maneira
própria. No tocante a Bíblia pesquisa a missão da Igreja na missio Dei, nessa
aproximação santo Irineu afirmou: “a ação de Deus é a nossa ação”. Na dimensão
histórica aborda a presença da Igreja nas diversas épocas da humanidade nos
últimos vinte séculos. No aspecto teológico aprofunda a interação da fé cristã,
interna a Igreja e com as outras crenças. Respeitamos a diferença de cada área de
abordagem por trabalharmos o conceito de missão de maneira processual e na sua
correspondência conceitual com o objeto. Especificamente neste trabalho propomonos abordar metodologicamente o tema missão segundo a epistemologia da palavra
e a perspectiva bíblica. As diversas variações da missão, na maioria das vezes,
distanciam-se

do

seu

fundamento.

Através

da

pesquisa

bibliográfica

desenvolvemos um aporte histórico bíblico para melhor fundamentar a missão. A
epistemologia das palavras clareara os sentidos primeiros da missão segundo a
Sagrada Escritura. Ao ponto de concluirmos que o distanciamento da origem
missionária deturpa o sentido profundo o ser discípulo, e continuar a propagar a
mensagem confiara-lhe de ser porta voz, enviado do Divino.
Palavras-chave: Missão. Bíblia. Igreja. Discípulo. Epistemologia.
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ABSTRACT

Understanding what announces and announces gives us a precious capacity in
advertisement, transforms our way of acting and thinking; consequently, our
missionary practice. The study of missiology systematically addresses the Church's
action in the world, together with people in time and space. The biblical, historical,
moral, systematic, and practical areas influence each other, yet they act in their own
way. Regarding the Bible, he investigates the mission of the Church in the missio
Dei. In this approach Saint Irenaeus affirmed: "God's action is our action". In the
historical dimension it addresses the presence of the Church in the different epochs
of humanity in the last twenty centuries. In the theological aspect it deepens the
interaction of the Christian faith, internal to the Church and with the other beliefs.
We respect the difference of each area of approach by working the concept of
mission in a procedural way and in its conceptual correspondence with the object.
Specifically in this work we propose to approach methodologically the theme of
mission according to the epistemology of the word and the biblical perspective. The
various variations of the mission, for the most part, are distant from its foundation.
Through the bibliographical research we have developed a biblical historical
contribution to better inform the mission. The epistemology of the words had
clarified the first meanings of the mission according to Sacred Scripture. To the
point of concluding that the distancing of the missionary origin distorts the deep
meaning of being a disciple, and continuing to spread the message had entrusted
him to be a spokesman, sent by the Divine.
Key-words: Mission. Bible. Church. Disciple. Epistemology.

1 INTRODUÇÃO

A busca pela epistemologia da missão leva-nos a uma aproximação com a
exegese bíblica, as descobertas histórico-arqueológicas e aprofundar a
hermenêutica em vista de um fundamento mais consistente. Temos a convicção que
“o anúncio e a acolhida da Palavra são, [...], fundamentais para a vida e a missão da
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Igreja”7. Vamos destacar o significado da palavra, interpretá-la em seu contexto
próprio e interligá-la as outras nomenclaturas.
O nosso propósito aqui é precisar a origem do termo e suas possíveis
correlações no universo bíblico. Óbvio que as linhas limitas deste texto e a
necessidade de delinear a nossa pesquisa faz-nos focalizar a missão na Bíblia.
A área de conhecimento da missiologia, a pesar de nova, ganha novo
relevo no início do século XXI com a retomada da proposta missionária. O esforço
do Concílio Vaticano II (1962 – 1965) de voltar as fontes bíblicas e patrísticas ganha
vigor com a CELAM (Conferência Episcopal Latino Americana e do Caribe), os
diversos discursos e documentos pontifícios.
O estudo da missiologia aborda sistematicamente o agir da Igreja no
mundo, junto as pessoas no tempo e no espaço. As áreas bíblica, histórica, moral,
sistemática e prática influenciam-se mutuamente, contudo atuam de maneira
própria. Na dimensão histórica aborda a presença da Igreja nas diversas épocas da
humanidade nos últimos vinte séculos. No aspecto teológico aprofunda a interação
da fé cristã, interna a Igreja e com as outras crenças.
Especificamente neste trabalho propomo-nos abordar metodologicamente
o tema missão segundo a epistemologia da palavra e a perspectiva bíblica. As
diversas variações da missão, na maioria das vezes, distanciam-se do seu
fundamento. Através da pesquisa bibliográfica desenvolvemos um aporte histórico
bíblico para melhor fundamentar a missão.
A estrutura do trabalho consta: introdução; 1. A missão na Bíblia; 2. A
missão no Antigo Testamento, 2.1. A missão no Pentateuco, 2.2. A missão nos
profetas; 3. A missão no Novo Testamento, 3.1. A missão nos Evangelhos e nos
Atos dos Apóstolos, 3.2. A missão na literatura paulina. referencial teórico;
metodologia; resultados e discussão; conclusões; referências; bibliográficas.

2 A MISSÃO NA BÍBLIA

7

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 2007, Nº 62.
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A palavra missão vem do latim missio. Na Bíblia em nenhum momento
encontramo-la, inexiste explicitamente. Pode-se fazer ligação de significado com
outros termos como: apóstolo, ministério, ministro, enviar, anunciar, porta voz,
ensinar, testemunhar, visitação, representar, emissário, incumbência, falar em nome
de alguém, e etc.
A versão latina ao invés de traduzir a palavra apóstolo resolveu transliterar.
É caracterizada como título perdendo sua força de substantivo ou de verbo. Deixa
de evidenciar a essência (substância), a motivação (atitude de agir) e passa a
qualificar (adjetivo), dando um caráter de título para a expressão. Nos diversos
escritos bíblicos encontramos termos que remetem à missão. O substantivo
mislahat, missão, visitação, e sillûah, mandar embora, todos eles
dentro das mesmas linhas gerais [...].
A LXX normalmente traduzia slh com os termos apostelló e
pempó [...], qualquer que fosse o tema. O NT usa esses vbs.
[verbos] para falar do ato de enviar alguém para cumprir uma
missão (ex., Jo 4, 34, pempó).8

A tradução literal do grego, seria enviado ou missionário, derivado do
verbo apostélô; e no hebraico missionário ( )יסיונרque nas três variações assemelhase ao adjetivo misericordioso ( )רחוםconforme podemos observar no dicionário 9. Os
escolhidos para uma incumbência especial “por uma autoridade [...] eram
qualificados com [...] shalîah, shalû 2Cr 17, 7 – 9 descreve aqueles que haviam sido
enviados por Josafá para ensinar o livro da Lei” 10.
A tradução aproximada de missão encontra-se nos Atos dos Apóstolos 1,
25. Observemos duas versões a da Bíblia de Jerusalém e do Peregrino
respectivamente:
Apresentaram então dois: José chamado Barsabás e
cognominado Justo, e Matias. E fizeram esta oração: “Tu,
Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes
dois escolheste a fim de ocupar, no ministério do apostolado, o
lugar que Judas abandonou, para dirigir-se ao lugar que era o

8

VANGEMEREN, 2011, p. 123.
MORE-HATZAMRI; HATZAMRI, 2014, p. 118.
10
MCKENZIE, 1983, p. 62.
9

503

seu”. Laçaram a sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias,
que foi então associado aos onze apóstolos.
Designaram dois: José, chamado Barnabé, apelidado Justo, e
Matias. Depois rezaram assim: - Tu, Senhor, que conhecestes os
corações de todos, indica-nos qual dos dois escolhes para ocupar
o lugar desse ministério apostólico, que Judas abandonou para ir
ao lugar que lhe correspondia. Tiraram sortes, e a sorte caiu em
Matias, que foi incorporado aos onze apóstolos.

A urgência crescente de atender as necessidades das pessoas da
comunidade impulsiona a decisão de ter-se um novo membro para servir em
substituição a Judas. Deu-se a escolha de Matias para integrar o grupo apostólico.
Nas duas traduções percebe-se a consequência da transliteração de
apostélô que desdobra em outras derivações. Passa a existir aposteles traduzido no
geral como: ministério do apostolado e ministério apostólico. A tradução direta do
grego é missionário (Ιεραποστολικο), ligado a apóstolo (Απόστολος).
A transliteração durante muito tempo deu a conotação de que a missão
estava ligada exclusivamente aos que pertenciam ao grupo apostólico. A saber os
primeiros “apóstolos” e seus sucessores, os bispos, e por delegação desses os
colaboradores diretos, os padres e diáconos.
A precisão em traduzir esta palavra influencia diretamente o modo de
pensar e agir do agente que assume a missão. O ânimo do apostélô = missionário
alarga-se a todos os seguidores e todas as seguidoras de Jesus Cristo. A amplitude
é bem maior.
O sentido de pertença, participação, resgata um significado mais profundo.
Reforça a dimensão da diaconia comum, o serviço universal à qual todos e todas
assumem inspirados pelo Espírito do Ressuscitado na construção do Reino de Deus.
A abordagem de um sacerdócio comum universal foi retomada com
destaque nas primeiras décadas pós Vaticano II. Aos poucos com o passar do tempo
perdeu força. Continua sim nos diversos documentos da Igreja a conotação de que
todos são discípulos missionários do Senhor, contudo o aprofundamento
supracitado desacelera quando se fala na comunidade apostólica.
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Corre-se o risco de restringir-se aos bispos e aos demais ministros
ordenados. Ao mencionar os leigos prefere-se deter à expressão discípulo enquanto
missionário. Iremos retomar esta análise no capítulo posterior.
Após termos feito o resgate da palavra missão iremos agora buscar
referências no Antigo Testamento que estejam associados ao seu sentido primeiro.

3 A MISSÃO NO ANTIGO TESTAMENTO

Aludimos a importância do teor bíblico no significado, origem, motivação
e sentido da missão. O Antigo Testamento registrou relatos riquíssimos sobre a
incumbência divina delegada aos vários homens e as várias mulheres sobre a
história da salvação. Diversas linguagens foram utilizadas, por isso:
Para descobrir a intenção dos hagiógrafos, devem ser tidos
também em conta, entre outras coisas, os “gêneros literários”.
Com efeito, a verdade é proposta e expressa de modos diversos,
segundo se trata de géneros históricos, proféticos, poéticos ou
outros. Importa, além disso, que o intérprete busque o sentido que
o hagiógrafo em determinadas circunstâncias, segundo as
condições do seu tempo e da sua cultura, pretendeu exprimir e de
fato exprimiu servindo-se dos gêneros literários então usados.
Com efeito, para entender retamente o que autor sagrado quis
afirmar, deve atender-se convenientemente, [...] aos modos
nativos de sentir, dizer ou narrar em uso nos tempos do
hagiógrafo, [...].11

Os diversos escritos devem ser respeitados em seu contexto próprio.
Iremos destacar a seguir trechos de diversos gêneros literários, e contextos, que
consideramos emblemáticos ao tema da missão.

3.1 A MISSÃO NO PENTATEUCO

Adotamos a divisão clássica da Bíblia em blocos distintos considerando o
estilo literário aproximado de cada obra. O primeiro agrupamento de livros é
denominado de Pentateuco, os cinco primeiros na estrutura canônica que temos.
11

COMPÊNCIO DO VATICANO II: DEI VERBUM, 2000, Nº 12.
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O primeiro livro da Escritura trata os mais diversos temas a saber: a
criação, o paraíso e a queda, o dilúvio e a primeira Aliança, a torre de Babel, os
patriarcas, entre outros. No elenco dos personagens bíblicos que assumem uma
missão específica, nesta vasta obra importantíssima, destacamos Noé e Abraão.
Ao ver que a maldade da humanidade se espalhava YHWH ficou
contrariado por ter criado o homem (cf. Gn 6, 5-6). E decidiu destruir uma parte da
criação (cf. Gn 6, 7), contudo agraciou-se por Noé (Gn 6, 8). O nome Noé significa
“repouso”. O texto de Gênesis 7, 1 – 16 relata o dilúvio.
Vamos salientar as duas narrativas constitutivas encontradas no texto sobre
o dilúvio. A tradição javista e sacerdotal estão presentes. O período na Arca pode
ser considerado um “repouso” enquanto YHWH restaura a criação por meio do
dilúvio. Baseados na crítica moderna alguns pontos merecem destaque para
perceber a desconexão e aludir o valor aproximado do texto.
No tocante aos que deveriam ser levados à arca, “primeiro, na arca J
[Javista] tem grupos de sete animais e aves limpos, bem como pares de impuros; P
[Sacerdotal] não faz essa distinção.” Logo em seguida temos detalhes sobre o
dilúvio. Em “segundo, J [Javista] atribui o dilúvio a chuvas pesadas, mas P
[Sacerdotal] as águas do grande abismo e às janelas do céu.” A duração difere, no
ponto “terceiro, o dilúvio de J [Javista] dura quarenta dias mais as três semanas em
que as aves são enviadas, enquanto que o de P [Sacerdotal] dura um ano e dez dias.”
O quarto ponto é o estilo da escrita que surge nas “[...] repetições e estratagemas
estilísticos [que] traem a presença das duas fontes.” 12
Os detalhes acima mencionados ajudam-nos a entender a importância da
missão de Noé e os interesses próprios de cada narrativa. O que coincide em ambas
é o desígnio divino ao seu escolhido e a fidelidade deste que mesmo no meio da
adversidade assume o que lhe foi confiado. A Aliança entre Deus e a humanidade
estava selada (cf. Gn 9).
Nos demais livros do pentateuco encontramos paralelismos, menções
indiretas ou retomada da mensagem ligada a Noé, ao dilúvio. Em Levítico capítulo

12

KINDNER, 2001, p. 92.
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1 versículo 5 surge uma ligação aos holocaustos de animais. No capítulo 11 a
orientação divina aproxima-se a dada sobre os animais que deveriam estar na Arca.
A orientação sobre o sangue do holocausto contida no Levítico segue a
mesma lógica do Deuteronômio ao entender que “poderás imolar e comer da carne
[...], conforme a bênção de Iahweh [...]; o sangue porém, não o comerás: tu o
derramarás por terra como água” (Dt 12, 15-16).
No livro do Êxodo as águas do dilúvio, em certo sentido, “são as águas de
Meriba, onde os filhos de Israel contenderam com Iahweh e onde manifestou-lhes
a sua santidade” (Ex 20, 13).
O primeiro grande bloco do livro do Gêneses (1-11) privilegia as narrações
da criação e a degeneração da humanidade. Da criação ao dilúvio temos narrativa
da obra criacional em seis dias, o homem e a mulher, e o repouso sabático (cf. Gn
1-2); a descrição do paraíso e a queda (cf. Gn 3); Caim e Abel, o primeiro fratricídio
(cf. Gn 4); Noé, o dilúvio e a aliança (cf. Gn 6-10); e a torre de Babel (cf. Gn 11).
Estão entrelaçados em uma constante construção e desconstrução em vista de uma
continuidade.
No primeiro momento do livro do Gêneses observamos uma história geral
da humanidade, se assim podemos dizer. Já no bloco seguinte percebe-se uma
mudança de perspectiva. O que antes era geral agora torna-se específico. Até então
se narrava o todo; a partir de Gn 12, 1 – 9 vamos ao germinal. Intencionalmente
selecionamos a perícope que fala sobre Abraão. Iremos deter-nos ao início deste
capítulo que menciona a vocação do homem considerado o pai da fé.
O nome do escolhido é Abrão que significa “pai exaltado”. A decisão de
aceitar a provocativa divinal de sair de sua terra mexe até hoje com os estudiosos.
E no decurso dessa história Abrão perseverou naquilo que considerava ser a vontade
divina. Existe a “ordem misturada com promessa (1-3), o ato de obediência de
Abrão (4-6) e a teofania ou aparição de Deus a Abraão marcada por promessa, e a
qual Abrão respondeu adorando (7-9).”13

13

COX; DEASLEY; DU BOIS; FORD; LIVINGSTON; KINLAW, 2012, p. 98.
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O imperativo para deixar a terra e ir a um lugar desconhecido e a idade
avançada do escolhido chamam a atenção. A determinação divina quase que
assusta. Em um olhar apressado poderia alardear que Abrão tinha ficado sem opção,
meio que excluída a sua liberdade de decisão. Aí percebe-se a dimensão ampla da
promessa. No simples fato de colocar condicionantes e frente a isto promessas logo
existem opções.
A saída da terra, da égide dos parentes, conota uma autonomia e ao mesmo
tempo liga (causa dependência) às promessas de ter um guia que conduzirá a um
local especial. O Senhor fará sua descendência ser vasta, um grande povo, e irá
servir de escudo contra os inimigos ao amaldiçoá-los; enfim conceder todos os
benefícios necessários. A escolha gera responsabilidade, compromisso.
A resposta foi imediata, sem hesitação. Os seus setenta e cinco anos
poderia ter sido desculpa plausível para uma possível recursa. No entanto o que se
seguiu foi bem diferente da acomodação. O “pai exaltado” largou tudo que tinha e
foi acompanhado pela sua família (a esposa Sarah e o sobrinho Ló), e alguns do clã
que tinham aceitado a proposição. Caminharam à terra prometida. Os desafios que
sucediam eram tão difíceis que poderiam ter desmotivado e causado um retrocesso
da decisão inicial.
O diferencial nos versículos seguintes é a perseverança que Abraão teve
na sua incumbência. Pode instigar sempre mais os que são escolhidos a assumir
uma missão própria. No hoje da história aceitarem ser protagonistas dentro da
realidade específica que estão inseridos, junto aos diversos povos, nas diversas
sociedades, comunidades, em todo o mundo.

3.2 A MISSÃO NA LITERATURA PROFÉTICA
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Na literatura profética os escolhidos têm a incumbência de falar em nome
do Senhor, ser profeta, porta voz, no hebraico nabî14 (T)נביא. Conforma a vida as
orientações recebidas ao ponto de
testemunhar para Deus. Um forte senso de missão é inerente ao
uso desse vb. [verbo], [...] é usado para designar a ação dos
mediadores da palavra de Deus: Moisés (Ex 18, 20), Samuel
(1Sm 10, 8), sacerdotes (Ez 44, 23), levitas (Ne 8, 12). [...] Aos
fiéis é determinado: “tornai manifestos os seus feitos entre os
povos... em toda terra” (Is 12, 4-5).15

Ao aceitar o encargo, “o profeta era [...] investido de poderes especiais, de
uma mensagem e de uma missão”16, inserido em seu espaço cultural. A
proximidade podia dificultar a profecia ao ponto que os “profetas às vezes
relutavam em proferir palavras duras ou condenações contra seu próprio povo”. O
interessante que logo em seguida ele “passava por uma experiência de compulsão
irresistível que o levava a falar (Jr 20.9)”. O cerne da mensagem sempre foi mais
importante que o mensageiro, “visto que sua mensagem provinha de Deus, os
profetas não podiam ser acusados de traição, sedição ou maldições”

17

; nisto o

profeta era um instrumento a serviço do Divino.
Dentre tantas passagens vamos debruçarmo-nos sobre o profeta Isaías 42,
1 – 9. Um trecho bastante emblemático que será ligado ao povo de Israel, aos fiéis
e no Novo Testamento a pessoa de Jesus em uma releitura cristológica.

14

A variação de significado do seu uso “[...] são quatro [...] sobre a derivação da palavra: 1) De uma

raiz árabe naba’a, ‘anunciar’, daí ‘porta-voz’ [...]. 2) De uma raiz hebraica, nãbã’, forma abrandada
de nãba‘, ‘borbulhar’, por conseguinte ‘extravasar palavras’ [...]. 3) De uma raiz acadiana nabü,
‘chamar’, por esta razão ‘aquele que é chamado (por Deus)’ [...]. 4) De uma raiz semítica
desconhecida [...]. [...] A idéia essencial da palavra é a de porta-voz autorizado ou oficial. Os
intérpretes têm descoberto a idéia básica não na etimologia, que se perdeu nas brumas da
antigüidade, mas no uso geral da palavra e em três textos clássicos do Pentateuco.” (ARCHER;
HARRIS; WALTKE, 1998, p. 928)
15

VANGEMEREN, 2011, p. 961.

16

Ibidem.

17

CHAVALAS; MATTHEWS; WALTON, 2003, p. 195
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É importante destacar no que se refere à biografia do (s) escritor (s) do
Dêutero-Isaías, nada pode ser afirmado com segurança. Iremos considerar a
possibilidade do livro ter sido escrito por um grupo redacional, um autor e após a
sua morte outros continuaram obra, ou vários autores que não tiveram contato entre
si.
O relato bíblico (cf. Is 45,1-8; 41,1-5; 48,12-15) levanta a hipótese que, no
período final do exílio, houve um profeta que exerceu seu ministério entre os
exilados babilônios. Isto nos leva a crer, pelo conteúdo das referidas passagens, que
essa profecia ocorreu entre os anos de 553 a.C., quando Ciro começa a despontar
no cenário político como grande conquistador, e 539 a.C.
Em última instância, o Dêutero-Isaías condensa uma profecia da
consolação e esperança, pois “[...] com grande ênfase ele anunciou a libertação e o
retorno dos exilados [...]”18. Buscou interpretar os acontecimentos históricos e
consolar o povo. Tentou ampliar o Deus local a uma profundidade universal como
o Criador de todas as coisas, e de todos os seres viventes. Assim sua temática
encontra-se na ação criadora, salvadora e libertadora de YHWH. É nesse contexto
que, em suas páginas, emerge uma figura significativa, o Servo de YHWH.
O termo servo que vem do hebraico ebed (escravo) é crucial para entender
a mensagem dos cânticos do Dêutero-Isaias. Várias interpretações sobre quem é o
servo foram feitas: o servo como “povo de Israel”; o servo como sendo Israel
personificado numa pessoa; o servo como “figura ideal coletiva, que reúne em si
todos os [...] líderes, ou uma figura individual ideal, que possuía todos os dons da
condução carismática”19. Outra perspectiva apresenta o servo como o Israel ideal.
Considerando os limites e ambiguidades de cada uma dessas
interpretações, acreditamos que talvez a interpretação que melhor expressa a figura
do servo é a imagem da “pessoa comunitária”. Uma vez que, nesta perspectiva,
estão incluídos não apenas os homens, mas também as mulheres israelitas exiladas
na Babilônia.
18

DONNER, 1997, p. 439.

19

MACKENZIE, 1983, p. 870.
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A “pessoa comunitária” engloba todos e todas que cultivam o desejo de
libertação apoiados na força de YHWH. Além do mais, na imagem do servo como
“pessoa comunitária” não é importante verificar quem é o servo de YHWH, mas,
sim, a sua prática em vista de levar o direito (salvação) à todas as nações.
Apesar de toda conotação nacionalista dos israelitas, a universalidade é um
tema bastante estimado nas escrituras. Nas várias passagens bíblicas que tal
abordagem surge, destacamos Is 42, 1 – 9. Entendemos que nesta perícope do
Dêutero-Isaías, o tema da universalidade está contido na missão do servo de YHWH
que, por sua vez, é eleito, antes mesmo de nascer, para realizar a missão de mestre
e legislador ordenada por YHWH.
No poema YHWH apresenta seu servo e sua missão, denotando
igualmente as suas características. O servo aparece como mestre e legislador que
expande o direito, a justiça, e a amorosidade à todas as nações. O servo, é antes de
tudo escolhido / eleito / chamado por YHWH para realizar sua missão, sua justiça.
A incumbência é ontológica. No fundo, é o próprio Deus que quer cumprir
o seu dever de justiça. O servo é, em certa medida, o agente da justiça de YHWH.
Foi investido do seu espírito, devido isso recebe dele a missão de “legislar” e
“reunir” as nações. Com efeito, deverá realizar seu mandato com mansidão,
consistência e garra para resistir até que a vontade de Senhor se cumpra.
Por esta razão, a missão do servo, não é meramente nacionalista, ao
contrário, tem uma dimensão universal. Seu encargo é levar às nações o direito,
estabelecer entre as nações a justiça, o conhecimento de YAWH aos povos. Com
efeito, “o cumprimento dessa missão se dá através da firmeza e da constância do
servo no seu modo de falar e de agir, ou seja, nas suas conquistas pacíficas, oposta
às de Ciro (cf. Is 45, 1)”20.
Sendo assim, pouco interessa se o servo é uma pessoa, um grupo ou um
povo. O importante sim é que ele realize a missão de tal forma que todas as nações
conheçam o direito como projeto libertador de YHWH. De fato quando ampliamos
o olhar nos quatro cânticos do servo em Isaías, podemos ver com mais clareza que
20

ANDRADE, 2008, p. 101.
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a missão do servo é algo concreto, é libertador. Devido ao direito de YHWH ser
libertação e, não apenas para Israel, mas a todos os povos.
A humanização do anúncio da mensagem salvífica diviniza o agente
transformador e todas as pessoas pelo simples fato ontológico expresso de modo
especial na literatura profética. Em três momentos: “(a) a erupção de novas ideias
e novos eventos” que incide direto na mudança do status quo, cria-se uma nova
síntese; “(b) intervalos nos quais novas ideias, estruturas e penetrações são
absorvidas pelo povo”; e a grande consequência e risco em Israel de “(c)
[purificação da] sua política e das suas estruturas sociais e abrindo novas
perspectivas”21.
Por isso, não importa quem seja o fiel a quem o servo dirige-se e aonde ele
está. Aliás, o fiel pode estar em qualquer lugar. Se for de Israel será chamado de
“binei” (resto de Israel), se for estrangeiro chamar-se-á “bem-Adam” (filho do
homem). Importa que, em última instância, as nações conheçam o direito e a justiça,
portanto a libertação de YHWH.
A missão do servo é, de fato, universal. Dessa forma, pensamos ter
explicitado elementos que tornam possível a leitura do servo de YHWH com uma
missão em perspectiva universal.

4 A MISSÃO NO NOVO TESTAMENTO

A missão é uma ação que tem como centro o anúncio de Jesus Cristo (cf.
Mt 28, 20). Especificamente pode-se afirmar a missão enquanto “transmissão
consciente e bem planejada das Boas Notícias de Cristo”22. Essa atividade ao longo
da história mostrou que o conhecimento de sua pessoa ultrapassa a condição
histórica dos que conviveram fisicamente. E foi transmitida pelos
O testemunho dos evangelistas tem uma postura de atualizar a
personificação do Verbo. Fazem isso de maneira própria. Escreveram para suas
comunidades e apresentaram “[...] Jesus em função da história do povo de Israel.
21

SENIOR; STHULMUELLER, 2010, p. 473.

22

ANDRADE, 1998, p. 215.
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[...] A referência a Israel significa simplesmente que Jesus fica no centro: toda a
história anterior conduz a ele, e toda ulterior procede dele. [...]”23.
Percebe-se que o conhecimento de Jesus não é um fato, preso ao passado,
estagnado. Ao contrário fez-se presente, atual, “Jesus realiza a sua missão
messiânica precisamente pelo Evangelho [...]; que Jesus é Messias na sua condição
de evangelizador, [...], de Evangelho vivo.”24 A missionariedade é um processo que
se atualiza na Igreja e tem suas projeções e implicações para o futuro.
Iremos tentar perceber a ação de Jesus, da vivência dos seus seguidores e
das comunidades primeiras que assumiram a incumbência de propagar a Boa
Notícia. Vamos analisar alguns trechos dos Evangelhos, os Atos dos Apóstolos e a
literatura Paulina. Dada a amplidão das obras os demais textos serão citados em um
paralelismo que enriqueça o entendimento.

4.1 A MISSÃO NOS EVANGELHOS E NOS ATOS DOS APÓSTOLOS
O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos entre o ano 65 – 72,
período de conflito crescente dentro do Império Romano. Os estudiosos diferem
sobre a precisão da data. O que sabemos com certeza é a convivência deste
evangelista com Pedro, assim atestou Eusébio de Cesaréia 25.
A grande revolta de Jerusalém (66 – 70), tendo culminado com a
destruição do Templo em 70, reforça a datação aproximada do texto. Sua redação
original está em grego. Sobre o local da sua elaboração é bem provável que tenha
sido a cidade de Roma.

23

CONBLIM, 2010, p 54 e 55
CONBLIM, 2010, p. 47.
25
“[...] poder de Simão se extinguiu e foi reduzido a nada, junto com ele mesmo. Em troca, o
resplendor da religião brilhou de tal maneira sobre as mentes dos ouvintes de Pedro, que não ficavam
satisfeitos apenas ouvindo-o uma vez, nem com o ensinamento não escrito da pregação divina, mas
com todo tipo de pedidos importunavam Marcos - de quem se diz que é o Evangelho e que era
companheiro de Pedro - para que lhes deixasse também um memorial escrito da doutrina que de
viva voz lhes era transmitida, e não o deixaram em paz até que o homem o tivesse terminado, e desta
forma tornaram-se a causa do texto chamado Evangelho de Marcos.” (DE CESARÉIA, 2002, XV,
p. 41).
24
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A meta principal desta obra é apresentar a pessoa de Jesus e quem é o
discípulo. Logo no início podemos constatar na afirmação: “princípio do Evangelho
de Jesus Cristo, Filho de Deus” (Mc 1, 1). A escolha das palavras neste versículo é
sintomática ao seu propósito.
O evangelho segundo Marcos apresenta-nos uma curiosidade própria.
Narra no capítulo 6 versículo 30: “os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe
tudo o que tinham feito e ensinado”. Observa-se ser
a única vez em que Marcos usa o termo apóstolos (em grego:
avpo, stoloj – apóstolos), cujo significado literal é enviado. Nas
outras ocasiões, o evangelista se refere aos discípulos mais
próximos de Jesus apenas como os Doze, preservando o sentido
original da palavra “apóstolos” como uma função, ao invés de
considerar um título. 26

O significado da palavra apóstolos que ressaltamos no início e
retomaremos no momento oportuno expressa bem o programa de vida ideal dos que
foram enviados com uma incumbência própria (cf. Mc 6, 7 – 13).
O termo Evangelho ganha força em Marcos e Mateus que o utiliza para
falar sobre o Reino. Associa a necessidade de propagar a todos a salvação; “depois
que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus:
‘Cumpriu-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no
Evangelho’” (Mc 1, 14-15).
No evangelho de Mateus a pregação evangélica de Jesus já vem associada
de maneira imediata aos milagres. Quando ele “percorria toda a Galiléia, ensinando
em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda e qualquer
doença ou enfermidade do povo” (Mt 4, 23). O espaço da pregação começa a ser
mais específico nesse momento às sinagogas locais.
O Lucas prefere a derivação de “Evangelho” que é a expressão “Boa
Notícia” ou “anunciar a Boa Nova”. Fica explícito sobre a pregação de João Batista
que “com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a Boa Nova”

26

tempo.html

http://porcausadeumcertoreino.blogspot.com/2018/07/reflexao-para-o-xvi-domingo-do-
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(Lc 3, 18). E no início da vida pública de Jesus na sinagoga ao recitar e comentar
trecho da Escritura. O evangelista Lucas faz questão que mencionar o profeta Isaías
pelas palavras de Jesus27.
Os verbos “ungiu, enviou, evangelizar, proclamar e restituir” remetem ao
Messias (do hebraico) e Cristo (do grego), em sua missão. Retoma um trecho do
livro de Isaías (61, 1 – 2), ajusta à pessoa de Jesus e sua obra messiânica como
propositor da libertação. O escolhido foi enviado para ser a presença divina em
nosso meio, o próprio Reino de Deus, a auto Basiléia.
No livro dos Atos dos Apóstolos a missão é vista como um “encargo;
serviço (At 12, 25)”28, em vista do “[...] anúncio de um reino de Deus que se
constrói na terra dentro de uma Igreja organizada, dentro da harmonia dos dons
espirituais e sob a vigilância dos apóstolos” 29.
Entendimento este que se liga intimamente ao ministério (substantivo >
diaconia – servidor da mesa e adjetivo > liturgia) 30: “desempenho de um serviço
(At 7, 53), [...] religioso [...] dos levitas, sacerdotes, profetas e apóstolos (1Cor 6,
32; 24, 3; Zc 7,7; At 1, 25), atividade desenvolvida por Jesus [...] (Lc 3, 23)”. Ou
ainda o verbo ministrar: “servir; ajudar (At 19, 22; Rm 15, 27), exercer um
ministério [substantivo]”; e ministro (substantivo e verbo): “servo (Sl 103, 21; Jo
18, 36); empregado (Rm 13, 4); conselheiro; auxiliar (2Sm 8, 18); pessoa designada
para exercer um ministério (1Cor 29, 11; Atos 26, 16)”31. Vamos salientar a
dimensão do servir.
É mais importante ainda observar que Jesus é chamado servo de
Deus (Atos 3, 13, 26; 4, 27-30, pais), o que provavelmente o
identifica com a figura do servo em Isaías; além disso, os
Evangelhos aplicam repetidamente os textos de Isaías sobre o
servo ao ministério de Jesus [...]. Apesar de a instituição grecoromana da escravidão certamente ser uma imagem subjacente em
várias das referências feitas a servos no NT (especialmente
douloi), é provável que o contexto hebraico seja mais importante
27

Lc 4, 17 – 19. Retoma Is 61, 1 – 2 e tem aproximação com Sf 2, 3; Mt 3, 16.

28

DICIONÁRIO DA BÍBLIA DE ALMEIDA, 1999, p 210.

29

COMBLIN, 2010, p. 138.
30
Diaconia (Διακονίας), “o cargo e trabalho de um diakonos” [...] leitourgikos (Λειτουργική), “do
ou pertencente ao serviço, ministério” (VINE; UNGER; WHITE JR., 2002, p. 785).
31
DICIONÁRIO DA BÍBLIA DE ALMEIDA, 1999, p 208 e 209.
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quando o termo G [syn-] doulos é usado para designar os
escritores das epístolas (Rm 1, 1; Fl 1,1; Tt 1,1; Tg 1,1; 2Pd 1,1;
Jd 1; Ap 1,1), os [...] cristãos (1Cor 3, 5; Gl 1, 10; Cl 1, 7.12;
2Tm 2, 24) e [...] em geral (1Pd 2, 16; Ap 2, 20; 6. 17; 7,3;
19,2.5.10; 22, 3.9), uma vez que a idéia de eleição, vocação e
privilégio é mais importante do que o conceito de dever e
submissão [nos termos] servo, escravo: ´amâ (escrava); netînîm
(escravos do templo); ´ebed (servo); siphâ (escrava, serva).32

O movimento conota a ação do servo que saí de sua área de conforto e vai
aonde foi enviado. Até no ato de falar age, pois, “quem diz palavra diz ação,
movimento. A palavra é comunicação de força. Jesus é ação. O Evangelho
apresenta a Jesus como ação, comunicação da força de Deus aos homens.” 33 Ao
prolongar esta visão no evangelho de João podemos afirmar: “os sinais são gestos
que falam. [...] Consta, portanto, que os sinais também revelam.” 34
Iluminada pela ação de Jesus descrita nos evangelhos. Chama a atenção
que “as suas declarações a respeito dos ‘pobres’ revelam óbvia solidariedade para
com os indefesos. [...] parece capaz de descobrir bondade naquelas pessoas
consideradas falidas pela sociedade [...]”35. Nos sinóticos a realização de milagres
destaca-se como um recurso linguístico próprio do divino agindo na pessoa do
Mestre que faz o Reino acontecer.

4.2 A MISSÃO NA LITERATURA PAULINA

É interessante o modo que Paulo estrutura a missão em seus escritos. O
evento fundante é o próprio Jesus Cristo. No projeto universal, “o plano de Deus de
reunir em Cristo, todos os valores e todas as realidades [...], mistério de Deus (Cl 1,
26 – 27; 2, 2; Ef 1, 9; 3, 3)”36. Busca integrar à fé a razão e a emoção.

5 METODOLOGIA

32

VANGEMEREN, 2011, p. 1219.
COMBLIN, 2010, p. 88.
34
Ibidem, p. 91.
35
SENIOR; STUHLMUELLER, 2010, p. 222
36
SENIOR; STUHLMUELLER, 2010, p. 140.
33
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Abordamos o tema através da metodologia bibliográfica. O distanciamento
espacial das fontes primárias dificulta em demasia o contato direto com o objeto de
estudo. A era digital facilitou o acesso a alguns escritos, no entanto, a grande
maioria dos documentos bíblicos precisam ser digitalizados. Devido a tal realidade
buscamos utilizar autores que tiveram contato direto com textos em aramaico,
hebraico, grego e latim. As várias traduções à língua vernácula facilitaram o acesso
a informação necessária. Contudo nossa pesquisa na maioria das obras utilizou
fontes secundárias (traduções ou transliterações) ou terciárias (comentadores). O
mencionado no resumo, na introdução e no início do desenvolvimento endossamos
aqui: analisamos as fontes bibliográficas, nestas ponderamos segundo a exegese
bíblica-histórica e a hermenêutica.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os principais resultados são as constatações do distanciamento da raiz das
palavras missão, apóstolo, enviado, missionário; as consequentes deturpações e
distanciamentos do intuito primeiro da missão segundo a Sagrada Escritura. A
principal discussão está em ressignificar a missão aos moldes bíblicos com o
imenso desafio de atualizar a mensagem ao tempo e ao espaço do missionário
(apóstolo – enviado) e do receptor sem perder o essencial.

7 CONCLUSÕES

A epistemologia das palavras clareara os sentidos primeiros da missão
segundo a Sagrada Escritura. Ao ponto de concluirmos que o distanciamento da
origem missionária deturpa o sentido profundo de ser discípulo e a mensagem
transmitida. Ao longo do discurso sistematiza o próprio anúncio, mantém o
conteúdo. Apresenta como fruto a experiência entre Deus e a humanidade, o Reino
que constitui, dá sentido e muda a atitude do ser humano.
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A realidade volátil exige uma constante atualização na maneira de
anunciar a fé. Um grande desafio é conhecer o que se pregar, quem se anuncia, o
conteúdo, a partir da realidade de quem anuncia e a quem for anunciado. Tal
inquietação faz aflorar questões sobre o sentido primeiro do anúncio. Aí reside a
nossa preocupação. Vincular o significado fundamental na Sagrada Escritura e a
partir dela atualizar a mensagem, o mensageiro e o destinatário hoje.
Ao aproximar a missão do século XXI aos idos da missão bíblica o
processo missionário irá manter o essencial da mensagem de salvação. O contexto
que tais escritos foram elaborados deve ser respeitado e analisado com o devido
senso crítico. Nas linhas gerais acreditamos que conseguimos analisar, interpretar
e ratificar a importância da missão na Bíblica e sua aproximação nos dias atuais.
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NA REFORMA MATRIMONIAL
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RESUMO

O presente atrigo tem por objeto de estudo as causas geradoras da nulidade
matrimonial, seu devido processo canônico como também a análise da reforma
processual que foi promulgada pelo Papa Francisco, tudo isto partindo do estudo de
origem etimológica da palavra matrimônio, de sua concepção judaico-cristã e sua
natureza jurídica. O artigo em tela consiste em uma análise do Código de Direito
Canônico, no que concerne ao Direito Matrimonial, tendo como apoio as Sagradas
Escrituras e o Magistério Pontifício, que enriqueceram a discussão e possibilitaram
um entendimento mais apurado do tema estudado, levando à conclusão que, por ser
um tema espinhoso, deve ser tratado com um olhar de misericórdia, como bem
enfatizou o Papa Francisco na Mitis Iudex Dominus Iesus.
Palavras-chaves: Direito Canônico Matrimonial. Causas de Nulidade. Reforma do
Papa Francisco.

ABSTRACT

The purpose of this present study is to study the causes of matrimonial nullity, its
due canonical process, as well as the analysis of the procedural reform that was
promulgated by Pope Francisco, starting from the study of the etymological origin
of the word matrimony, from its Judeo- and its legal nature. The article on the screen
consists of an analysis of the Code of Canon Law on Matrimonial Law, supported
by the Holy Scriptures and the Pontifical Magisterium, which enriched the
discussion and enabled a more accurate understanding of the subject studied,
leading to the conclusion that , as a thorny theme, should be treated with a look of
mercy, as Pope Francis emphasized in Mitis Iudex Dominus Iesus.
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Keywords: Canonical Matrimonial Law. Causes of Nullity. Reformation of Pope
Francis.

1 INTRODUÇÃO

Dado o crescente número de casamentos que se desfazem em um lapso
temporal não muito longo, muitos questionam a maturidade dos noivos, outros
olham as causas que geraram tal dissolução, mas uma coisa é certa, a dissolução do
vínculo matrimonial é algo corriqueiro nos dias de hoje, seja pela facilitação judicial
dada pelo Direito Civil, seja pelos mutirões de audiências realizadas pelo poder
judiciário.
Porém, ao se tratar do sacramento do matrimônio o vínculo matrimonial
expresso no consentimento dos noivos no dia do ato litúrgico de seu casamento só
é dissolvido pela morte. Mas, existem alguns casos em que o matrimônio, após um
processo, é considerado inexistentes pela Igreja, estes casos são denominados casos
de nulidade matrimonial.
Esta demanda canônica emerge da necessidade de declarar nulos os
matrimônios que não cumpriram as exigências de validade instituídas pela Igreja,
estes processos são o objeto de estudo desta pesquisa que se debruça sobre suas
causas geradoras, suas partes, seu devido curso, como também a análise da reforma
processual que foi promulgada pelo Papa Francisco, que visa a brevidade
processual dos litígios.
Para uma análise apurada de suas causas de nulidade, seus fatos e das
provas testemunhais e documentais, necessita-se de um determinado lapso temporal
para que pudesse chegar a uma certeza moral a respeito do vínculo matrimonial.
Desta forma muitos processos demoram anos para que se possam obter uma
sentença de primeiro grau, como o valor das custas processuais faziam com que
muitas pessoas desistissem de postular o feito em juízo.
Pensando nisso, o Papa Francisco, no dia 08 de dezembro de 2015, na
solenidade da Imaculada Conceição de Maria, promulgou duas Cartas Apostólicas,
a Mitis Iudex Dominus Iesus (Senhor Jesus, manso juiz) que trata diretamente da
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reforma do Código de Direito Canônico do Rito Latino e a Mitis et misericors Iesus
(Jesus, manso e misericordioso), que estabelece as mudança para as Igrejas
Orientais de comunhão com a de Roma.
O propósito do Santo Padre, não é favorecer as nulidades, ou evidenciálas, muito pelo contrário, o Papa Francisco lançou um olhar de misericórdia para
tantos processos e solicitou as Conferencias Espipocais, zelo para com o seu
rebanho. Sua motivação foi um tanto pastoral, pois estava a pensar nas pessoas que
se distanciaram das estruturas judicias igreja devido à distância física ou moral.
Tal estudo se torna importante no campo pastoral, para levar as pessoas
três considerações importantíssimas, a primeira é uma catequese sobre o valor do
matrimônio, sua origem bíblica, se desígnio originário vindo do coração de Deus,
o segundo é desmistificar o processo de nulidade matrimonial que ainda é cercado
de mitos dentro do ambiente eclesial e por fim, apresentar como se dá o devido
processo à luz da reforma do Papa Francisco.
Nesse sentido, o artigo tem como objetivo analisar o Código de Direito
Canônico, no que concerne ao Direito Matrimonial, tendo como apoio as Sagradas
Escrituras, Catecismo da Igreja Católica e o Magistério Pontifício

2 EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 MATRIMÔNIO CONCEPÇÃO JUDAICA E CRISTÃ E SUA NATUREZA
JURÍDICA

A palavra matrimônio, etimologicamente falando, deriva da junção de
duas palavras em latim, mater e manium. Segundo Capperalli (2004, p. 7) esses
vocábulos correspondem ao ofício da mãe e do pai, que dentro do seio familiar
possuem tarefas distintas mais necessárias para o bom andamento da família.
Em nosso vernáculo, a palavra casamento indica a constituição de uma
família, a formação de um lar, a união conjugal entre o homem e a mulher
(CAPPARELLI, 2004 p. 7), união esta que sempre foi agradável aos olhos de Deus.
Na Sagrada Escritura observa-se a presença de inúmeras famílias, gerações, belas
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histórias de amor, como também de crises conjugais, isto, desde os primeiros
capítulos com Adão e Eva até as últimas páginas, com as núpcias do cordeiro
apresentada pelo livro do apocalipse (cf. Exortação Apostólica do Papa Francisco
Amoris Leatitia, 2016, n. 8).
Contudo, se faz necessário distinguir o sentido judeu e cristão do
matrimônio. Para o povo judeu, o matrimônio está relacionado com a ideia de
aliança, a experiência de fé feita pelo povo reflete a experiência libertadora do
êxodo (Ex. 14. 15-31). Ao libertar o povo, Deus faz uma aliança com ele (Ex. 19,
5-6), esta aliança significa que o povo vai permanecer fiel a Deus e Deus fiel ao seu
povo (Dt. 6, 4).
Desta forma, o povo deixa os ídolos de lado para seguir ao verdadeiro
Deus, tendo como caraterísticas marcantes desta aliança, a exclusividade e a
fidelidade (cf. Dt. 6, 5). Com base nesta relação nasce o matrimônio humano que
é reflexo da aliança reflete uma união matrimonial de Deus com seu povo.
Partindo desta concepção matrimonial judaica, o cristianismo concebe o
matrimônio como o amor esponsal de Cristo à Igreja, o novo Povo de Deus (Ef. 5,
29). Desta forma o casamento cristão tem dupla conotação, que consiste no o amor
dos nubentes que reflete o amor de Cristo com a sua Igreja.
Corroborando com este pensamento, o Concilio Vaticano II através da
Constituição Gaudium et Spes em seu nº 48 ensina que:

Cristo Senhor abençoou copiosamente este amor, de múltiplos
aspectos nascido da fonte divina da caridade e constituído á
imagem de sua própria união com a Igreja. E como outrora Deus
veio ao encontro do seu povo com uma aliança de amor e
fidelidade, assim agora o Salvador dos homens e Esposo da
Igreja vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento
do matrimônio.

O matrimônio é algo natural. Afirmar isto significa dizer que o matrimônio
é algo natural do ser humano, um designo do Criador, que não provem de nenhuma
legislação humana e que foi elevada pela Santa Mãe Igreja a categoria de
sacramento. Contudo, esta união possui uma natureza jurídica, sua natureza é
contratual, pois é um ato bilateral que produz efeitos inter partes, feito mediante
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um acordo de vontade (CAPPARELLI, 2004, p. 9), como também, é uma
instituição, para muitos parece com uma ideia de uma empresa ou órgão público,
fazendo uma analogia disto, nota-se que esta ideia de representaria a vida dos
conjugues, suas vontades representadas pelo consentimento, e a autoridade dos
cônjuges. Destarte que esta obra, não deriva dos cônjuges mas da vontade de Deus
(CAPPARELLI, 2004, p. 11).
O matrimônio também é um ato jurídico familiar, como assim apresentam
os civilistas, ou seja, é um ato voluntário, lícito e que tem uma finalidade imediata
e específica, estabelecer entre os cônjuges uma relação jurídica familiar, como
também, criar, transferir ou extinguir direitos dos consortes, com base canônica no
cân. 1.057, §1 (CAPPARELLI, 2004, p. 12).
Por fim, Júlio César Capperalli apresenta como natureza jurídica do
matrimônio sua natureza sacramental, que dentre as demais é a mais importantes,
pois é esta natureza que concede a indissolubilidade ao matrimônio, a não ser com
a morte.

2.2 A IMPORTÂNCIA DO SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO

A vivencia litúrgica eclesial, gira em torno da vivencia sacramental e do
Santo Sacrifício Eucarístico. A Santa Mãe Igreja nos ensina que os sacramentos são
sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos por Cristo e confiados à
Igreja, mediante os quais nos é concedida a vida divina (Cf. Catecismo da Igreja
Católica - CIC, parágrafo 1.114).
São sete os sacramentos da igreja, e estes estão divididos em três grandes
grupos: a) sacramentos da iniciação cristã, composto pelos sacramentos do batismo,
eucaristia e confirmação; b) sacramento da cura, composto pelos sacramentos da
unção dos enfermos e reconciliação; e por fim, c) sacramentos do serviço, composto
pelos sacramentos da ordem e do matrimônio.
O Codice Iures Canonici no cân. 1.055, §1 e 2 declara:
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Cânon 1055 - §1 – O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a
mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua
índole natural ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e
educação da prole, entre batizados foi por Cristo Senhor elevado
à dignidade de sacramento.
§2 – Portanto, entre batizados não pode haver contrato
matrimonial válido, que não seja por isso mesmo sacramento.”

Observa-se na leitura do cânon que o enlace matrimonial realizado entre
batizados é um matrimônio sacramental, pois o sacramento do matrimônio é um
vínculo de amor sublime onde o homem e a mulher, em uma de fé, constituem entre
si uma comunhão para toda a vida (cân. 1055, § 1). Esta aliança recebe da criação
o seu vigor e sua força, bem como é elevada, em favor dos fiéis, a uma dignidade
mais

alta,

pois

está

inclusa

dentre

os

sete

sacramentos

da

igreja

(SACRAMENTÁRIO, 2016, p. 73).
Sendo assim, ressalta-se que o vínculo matrimonial por sua natureza é
indissolúvel, a não ser pela morte. Desta forma não existe divórcio no Codice Iures
Canonici, mas causas, que são exceções à regra e que podem levar um matrimônio
a ser considerado inexistente.

2.3 DAS CAUSAS DE NULIDADE

Destarte como na legislação civil, existem também na igreja normas que
impossibilitam algumas pessoas contraírem núpcias, que tem por efeito tornar a
pessoa inábil para contrair validamente o matrimônio (cf cân. 1.073). O Código de
Direito Canônico apresenta um lastro de dezenove motivos que podem levar um
matrimônio a ser considerado nulo, sendo estes divididos em três grandes
categorias:

a)

Falhas de consentimento (cânones 1057 e 1095-1102):

Para a celebração das núpcias se faz necessário que se haja os nubentes,
pois são eles que celebram o sacramento, o ministro da igreja, que assiste o
matrimônio, e o pacto conjugal, que se trata do consentimento expresso pelos
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cônjuges que se doam e se recebem mutuamente. (SACRAMENTÁRIO, 2016, p.
73).
De acordo com o direito, “é o consentimento das partes legitimamente
manifestado entre pessoas juridicamente hábeis que faz o matrimônio, esse
consentimento não pode ser suprimido por nenhum poder humano” (cân. 1.057 §1º)
O consentimento é este ato de vontade, que expressa o desejo do homem e a mulher
de formar uma família, de se entregarem um ao outro e de constituírem uma família.
(cân. 1.057 §2º).
Por isso, segundo as normas do direito, jamais o consentimento pode ser
suprimido dentro da celebração “pois é o próprio sinal sacramental da entrega de
Cristo a sua Igreja” (cf. Extoração Apostólica de João Paulo II Familiaris Consortio
n. 13).
As falhas de consentimento apresentadas pelo direito Canônico são as
seguintes: 1) Falta de capacidade para consentir (cânon 1095); 2) Ignorância (cânon
1096); 3) Erro (cânones 1097-1099); 4) Simulação (cânon 1101); 5) Violência ou
medo (cânon 1103); 6) Condição não comprida (cânon 1102).

b)

Impedimentos dirimentes (cânones 1083-1094):

Os impedimentos dirimentes, apresentados pelo Direito Canônico, são
proibições legais baseadas em circunstancias pessoais de caráter objetivo que
obstruírem a válida celebração do matrimônio.
Os impedimentos são os seguintes: 7) Idade (cânon 1083); 8) Impotência
(cânon 1084); 9) Vínculo (cânon 1085); 10) Disparidade de culto (cânon 1086,- cf
cânones 1124s); 11) Ordem Sacra (cânon 1087); 12) Profissão Religiosa Perpétua
(cânon 1088); 13) Rapto (cânon 1089); 14) Crime (cânon 1090); 15)
Consanguinidade (cânon 1091); 16) Afinidade (cânon 1092); 17) Honestidade
pública (cânon 1093); 18) Parentesco legal por adoção (cânon 1094).

c)
Falta de forma canônica na celebração do matrimônio (cânones
1108-1123):
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Todas estas causas serão exaustivamente detalhadas e apresentadas no
trabalho monográfico, haja vista serem o cerne deste trabalho, pois toda a pesquisa
gira em torno do estudo destas causas, como também o devido processo de nulidade
matrimonial que elas originam.

2.4 DO PROCESSO DE NULIDADE MATRIMONIAL

Sobre o processo de nulidade matrimonial, o Código de Direito Canônico
no cân 1.671 afirma que “as causas matrimoniais dos batizados competem por
direito próprio ao juiz eclesiástico”. As causas relevantes ao casamento civil ficam
reservadas a justiça comum, neste caso a Vara da Família, salvo se o direito
particular estabelecer que que estas causas, desse que tenham surgido de maneira
incidental ou acessória, sejam conhecidas e decididas pelo juiz eclesiástico (Cân.
1.672).
Com relação a competência do tribunal o Código Canônico no cân. 1673
é claro, se a causa não for reservada ao juízo da Santa Sé, é competente para jugar
o processo de nulidade matrimonial o tribunal do lugar onde o matrimônio foi
celebrado, o tribunal onde estejam domiciliadas as partes ou uma delas e, por fim,
o tribunal onde de fato deve ser recolhida a maior parte do lastro probatório.
No que se refere a impugnação do casamento, de acordo com cân 1.674 §1
são hábeis para fazê-lo os cônjuges e o promotor da justiça, quando a nulidade do
matrimónio já está divulgada, se não for possível ou conveniente convalidar o
matrimônio. Se o matrimônio não tiver sido acusado de nulidade enquanto os
cônjuges estavam vivos, não se pode mais faze-lo após a morte de um ou de ambos,
desde que não venha a ser prejudicial a resolução de alguma questão civil ou
canônica (cân. 1.674 §2). Se um dos cônjuges morrer durante o processo, suspendese a causa e espera-se a manifestação do herdeiro, sucessor ou interessado para que
a lide possa ser reassumida e continuada (cf. cân 1.518 §2º).
Sobre os procedimentos judicias, este podem ser classificados em 12
etapas, que são: a) Postulação; b) aceitação do processo pelo Tribunal Eclesiástico
de Primeira Instância; c) A fixação da fórmula da dúvida; d) A Litiscontestação;
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e)– A instrução com oitiva das partes e testemunhas, apresentação de documentos;
f) A publicação dos Autos; g) A conclusão da causa; h) A elaboração da defesa; i)
Alegações Finais do Defensor do Vínculo; j) Estudo e definição pelo Colégio
Judicante com a posterior elaboração da Sentença; k) A publicação da sentença; l)
O envio dos autos ao Tribunal de Apelação.
Na jurisdição canônica o duplo grau de jurisdição é obrigatório, uma vez
que ao fim do processo em primeiro grau os autos são automaticamente remetidos
pelo Tribunal Eclesiástico de Primeira Instância ao Tribunal de Apelação, ou
Tribunal Eclesiástico de Segunda Instância. Com esta reforma do Papa Francisco,
somente será necessária uma sentença, a menos que seja feita uma apelação. Assim
sendo, caso a sentença do Tribunal de Apelação não seja favorável à nulidade
matrimonial a parte demandante pode apelar ao Tribunal da Rota Romana.

2.5 A REFORMA DE FRANCISCO

Na solenidade a Imaculada Conceição de Maria, do ano de 2015, entrou
em vigor a reforma dos processos de nulidade matrimoniais proposta pelo Papa
Francisco, que entre as características mais importantes do novo processo ressaltou
a maior participação dos bispos, a busca por uma solução breve para resolver o
conflito, como também, a declaração de gratuidade dos processos, tudo isto,
conforme o papa, para a salvação das almas (Carta Apostólica do PAPA
FRANCISCO Mitis Iudex Dominus Iesu, 2015)
A divulgação desta reforma se deu através da promulgação da Carta
Apostólica em forma de Motu próprio Mitis Iudex Dominus Iesu, que traduzindo
seria “Senhor Jesus, manso juiz”, que estabelece a reforma no Código de Direito
Canônico do Rito Latino, modificando a redação dos cânones 1.671 ao 1.691, e a
Mitis et misericors Iesus (Jesus, manso e misericordioso), que estabelece as
mudanças para as Igrejas Orientais de comunhão com a de Roma.
Papa Francisco ao apresentar os critérios fundamentais da reforma,
apresenta o Bispo Diocesano como juiz, para se seja “traduzido na prática o
ensinamento do Concílio Vaticano II num âmbito de grande importância,
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estabeleceu-se evidenciar que o próprio Bispo na sua Igreja, da qual está constituído
pastor e chefe, é por isso mesmo juiz no meio dos fiéis a ele confiados” (Carta
Apostólica do PAPA FRANCISCO Mitis Iudex Dominus Iesu, 2015).
O Bispo deve velar para os processos de nulidade respeitem a ordem
moral. Cada diocese terá seu tribunal diocesano (cân. 1.673 §2º), com a presença
de um juiz, geralmente um clérigo nomeado pelo Bispo (cân. 1.673 §3º), assim o
Prelado contará com a ajuda do Tribunal Eclesiástico e Interdiocesano, como
também de seu próprio tribunal (cân. 1.673 §2º).
Sobre a brevidade os processos, outra novidade apresentada por Francisco
é que sendo o magistrado do pleito o Prelado, este contará com o auxílio de dois
consultores, que devem ser peritos e ciências jurídicas e humanas, com os quais
discutirá a certeza moral sobre os fatos para a nulidade, se após a deliberação houver
uma certeza moral dos fatos, o Bispo emitirá a decisão ou remeterá o processo a
quem lhe couber por direito (cân. 1.673 §4º).
Sobre o beneplácito da gratuidade judiciária, o Papa Francisco na Mitis
Iudex Dominus Iesu encarecidamente pede que:
Juntamente com a proximidade do juiz, as Conferências
Episcopais cuidem, tanto quanto possível, que, sem prejuízo da
justa e digna retribuição dos operadores dos tribunais, seja
assegurada a gratuidade dos processos, para que a Igreja,
mostrando-se aos fiéis mãe generosa, numa matéria tão
estreitamente ligada à salvação das almas, manifeste o amor
gratuito de Cristo pelo qual todos fomos salvos.

Este trecho apresenta todo o objetivo da reforma proposta por Francisco,
pois na introdução da Mitis Iudex Dominus Iesu, o Santo Padre ressalta que os
ajustes “não favorecem a nulidade dos matrimônios, mas a prontidão no processo
(...) em vista da salvação dos fiéis (...)” (Carta Apostólica do PAPA FRANCISCO
Mitis Iudex Dominus Iesu, 2015).

3 CONCLUSÃO

Nos dias atuais, muitas pessoas contraem núpcias sem compreender o real
sentido deste ato litúrgico. Muitas vezes se esquecem de que o matrimônio é um
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compromisso para a vida toda, um ato de amor que gera e forma uma família cristã.
A respeito disto, o Papa Francisco na Exortação Apostólica Amoris Laettia, em
número 72, adverte toda a igreja ensinando que:

O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um
rito vazio ou o mero sinal externo dum compromisso. O
sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos
esposos, porque «a sua pertença recíproca é a representação real,
através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a
Igreja. Os esposos são, portanto, para a Igreja a lembrança
permanente daquilo que aconteceu na cruz; são um para o outro,
e para os filhos, testemunhas da salvação, da qual o sacramento
os faz participar

Ante o exposto se faz necessário uma profunda catequese a respeito do
valor do matrimônio, para que os nubentes ao desejarem formar uma família,
possam ter sólida consciência do sacramento que celebram e assumam por toda a
vida o sacramento que celebraram.
O processo de nulidade matrimonial ainda é uma questão espinhosa que
precisa ser vista com um olhar misericordioso por se tratar muitas vezes de histórias
sofridas, de sonhos frustrados mas, como o matrimônio é um sacramento de vinculo
indissolúvel até a morte, as causas de nulidade devem ser bem analisadas, pois
diferentemente da legislação civil onde existe o divórcio, a Igreja reconhece, após
o devido processo do Tribunal Eclesiástico, que na verdade nunca houve o
matrimônio.
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RESUMO

O artigo trata de escritos antigos denominados de Evangelhos Apócrifos, inclusos
no rol da Literatura Cristã primitiva. O trabalho está baseado nos estudos
desenvolvidos pelos autores teólogos Philipp Vielhauer e Ramón Trevijano sobre a
temática aqui proposta. O texto tem introdução voltada para o entendimento do
significado do termo “apócrifo” e a sua utilização pela Igreja primitiva. Já no
desenvolvimento do artigo é analisado os vários aspectos referentes a história de
cada um dos seis evangelhos, escolhidos pelo próprio articulista, por entender como
os mais representativos. Aborda-se, assim, questões acerca da descoberta, do
caráter literário, dos gêneros e, quando possível identificar, o teor teológico. O
trabalho é concluído apontando-se a importância histórica para os pesquisadores da
Igreja, porquanto fornecedores de informações valiosas sobre as tendências e
costumes vivenciados na Igreja antiga.
Palavras chaves: Cânon. Escritos. Igreja.

ABSTRACT

The article deals with ancient writings called the Apocryphal Gospels, included in
the roll of the primitive Christian Literature. The work is based on the studies
developed by the theologian authors Philipp Vielhauer and Ramón Trevijano on the
subject proposed here. The text has an introduction aimed at understanding the
meaning of the term "apocryphal" and its use by the early Church. Already in the
development of the article is analyzed the various aspects referring to the history of
each of the six gospels, chosen by the writer himself, as the most representative.
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Thus, questions about the discovery, the literary character, the genres and, where
possible, the theological content can be identified. The work is concluded by
pointing out the historical importance for the Church's researchers, as they provide
valuable information on the trends and customs experienced in the ancient Church.
Key-words: Canon. Writings. Church.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem por finalidade apresentar uma sugestão de leitura das
narrativas dos Evangelhos Apócrifos por intermédio de sua colateralidade, em
forma e situação, aos escritos neotestamentários legitimados pela autoridade
Eclesial e, assim, descortinar mesmo que de maneira breve, um gênero complexo
de produtos literários.
Ao longo de todo o texto, manteremos dialogo implícito com dois autores
que se propuseram a estudar mais amiudamente a matéria em duas boas obras:
Ramón Trevijano Etcheverría, em A Bíblia no Cristianismo Antigo: Pré-nicenos.
Gnósticos. Apócrifos., aqui no Brasil, incluso na coleção Introdução ao Estudo da
Bíblia da editora Ave-Maria, volume 10, e Philipp Vielhauer, em História da
Literatura Cristã Primitiva: Introdução ao Novo Testamento, aos apócrifos do Novo
Testamento e os Pais Apostólicos, da Academia Cristã.
Não tinha que se imaginar, que concluída a escrita dos livros atribuídos
aos quatros evangelistas, fosse vedada a produção de literatura análoga. Até porque,
a própria e longa indefinição do cânon do Novo Testamento contribuiu para o
surgimento e divulgação dessas obras. Pode e deve-se, no entanto pensar, que antes
da delimitação por parte da Igreja

daqueles quatro evangelhos como textos

sagrados, os demais escritos fossem aceitos pelas respectivas comunidades como
evangelhos válidos e transmissores dos ensinamentos de Jesus Cristo.
Após a definição dos livros canônicos, a produção de evangelhos foi
cessada e a literatura dita evangélica, considerada doravante, apócrifa, foi
drasticamente destruída em sua quase totalidade. Daí se dispor, hoje, apenas de
resíduos fragmentários. Segundo Vielhauer (2015, p. 642) esse tipo de material
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dificulta a verificação da estrutura e do caráter literário da obra como um todo e,
por isso, não é possível analisar até onde um evangelho apócrifo apresenta
“parentesco” com um evangelho ou outros precedentes, ou, ainda, se se trata de
criação própria.
Mas, apesar do pouco disponível é inconteste a sua relevância histórica,
porquanto, fornecedores de informações na construção do mosaico da Igreja
primitiva, refletindo aspectos religiosos, usos e costumes daquela época. Nessa
literatura estão inseridas as lendas cristãs mais antigas e os contos novelescos que
obtiveram êxito em lugares variados por sua temática chamativa. Trevijano (2009,
p. 299) ensina que a influência dessas obras – retocadas inclusive por eclesiásticos
– perdurou por séculos, notadamente na Idade Média e que se encontram vestígios
delas, por exemplo, “na pregação popular (Sermonários), na hagiografia (Lenda
dourada de Jacó de Voragine), na poesia (Divina Comédia) e nas artes (pinturas
renascentistas, iconografias e esculturas)”.
É bem verdade, que sob a égide da apologia, a Igreja sempre destacou as
diferenças existentes entre a historiografia apócrifa e os livros canônicos do Novo
Testamento, com o intuito, inclusive, de ressaltar a veracidade dos textos sagrados.
Aqui, contudo, de se deixar que os evangelhos apócrifos narrem sua própria
história.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O entendimento da literatura apócrifa sempre pendeu para uma
interpretação de cunho depreciativo ou carregada de sentidos duplos. A própria
expressão “apócrifo” foi significada como sendo algo espúrio, inautêntico e até
mesmo herético. Em sua obra, Trevijano (2009, p. 294) propõe uma descrição
“clássica” e evolutiva desses sentidos:
a)
Secreto – inacessíveis ao uso pelo público comum da Igreja; não
podiam ser conhecidos por todos; mantidos escondidos dos fiéis em geral e
reservados aos iniciados; apareceu, no sec. II., série de livros “apócrifos” atribuídos
a apóstolos e discípulos de Jesus Cristo;
b)
Falso – com a constatação da inveracidade dessas atribuições, o
termo passou a ser percebido como inautêntico e rejeitado;
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c)
Técnico – com o advento da literatura patrística surge um terceiro
sentido, aqueles que por sua temática ou autoria foram colocados ao lado dos
canônicos, com a denominação mais precisa de não-canônico.
De todo modo, o termo “apócrifo” termina por ser identificado,
normalmente, com uma conotação pejorativa e sua vinculação relacionada a obras
dúbias e lendárias. Nem por isso, os apócrifos neotestamentários deixaram de ter
classificação diferenciada dos escritos do Novo Testamento, foram igualmente
divididos em: Evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipses.
Dentro do eixo temático do artigo, necessário se ater, aos evangelhos
propriamente ditos. Um tanto quanto difícil é tentar estabelecer as motivações que
deram origem aos evangelhos apócrifos. Mas, admite-se compreender, que possa
se tratar de obras que, à parte dos sinóticos, tiveram acesso as mesmas antigas
tradições. Tais escritos, por vezes, foram reelaborados por hereges com o intuito de
dar credibilidade às suas doutrinas. Conforme Trevijano (2009, p.297), “a maioria
dos evangelhos representam doutrinas peculiares heréticas e são obras destinadas a
fazer propaganda das heresias”. Outros, foram idealizados com o fito de combater,
justamente, as heresias e com tantas narrativas, impossível inibir o surgimento de
exemplares lendários dos relatos históricos neotestamentários.
Antes de tentar classificá-los adequadamente, oportuno entender a
formação desse gênero literário tão genuinamente cristão. Se convencionou como
critério de inserção no corpus evangélico os escritos formados pela utilização,
transmissão e interpretação das tradições de e sobre Jesus de Nazaré, canônicos ou
não. A revelação, tanto no Judaísmo bíblico e no Cristianismo, se deu baseada em
eventos históricos, fatos e palavras inicialmente interpretados oralmente e só depois
por escrito. O anúncio de Jesus como cumprimento das Escrituras foi o fator
determinante para a composição dos evangelhos cristãos primitivos. O pioneirismo
de Marcos consistiu em escrever um evangelho composto por histórias sobre Deus
atuando em Jesus e este nos homens. Evidenciou-se, assim, que o gênero evangélico
atendia ao anseio de uma escritura distintivamente cristã. Trevijano (2009, p.341)
diz que:
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O gênero literário dos evangelhos, o querigma biográfico ou a
biografia querigmática, é um fenômeno singular na literatura da
Antiguidade tardia. Ficou restrito ao âmbito cristão e teve sua
origem nas necessidades da pregação e do culto. Tomaram-se
algumas formas literárias do mundo ambiente, tanto do
helenístico como do judaico, mas os evangelhos em si são uma
criação cristã.

Dada a fundamental importância que ocuparam os evangelhos canônicos
no seio da Igreja, não de todo absurdo que surgissem escritos com a mesma
denominação – apesar de diferentes em construção e conteúdo - no meios heréticos.
Agora, retomando a ideia de classificação dos evangelhos apócrifos,
aceita-se, comumente, distribui-los em três grupos identificados: 1) os que
acompanham a tradição sinótica, quer pela utilização de suas fontes, quer pelo uso
dos canônicos, aqui incluso os Judeo-cristãos; 2) os que procuram completar os
canônicos, notadamente com narrações sobre a infância e a paixão e 3) os
fragmentos de evangelhos e os “ditos” de Jesus.
O exame dos documentos que se segue está determinada, primeiramente,
pela tradição oral ou coleção de ditos (Evangelho de Tomé e o Evangelho dos
Egípcios), depois pelo material narrativo dos fragmentos intitulados (Evangelho de
Pedro) e por fim pelos evangelhos Judeo-cristãos (Nazarenos, Ebionitas e dos
Hebreus). A lista fixada foi opção do próprio articulista, que defende tratar-se dos
escritos mais representativos. As considerações abaixo expendidas amparam-se em
Philipp Vielhauer (2015).

2.1 O EVANGELHO DE TOMÉ

Descoberto em 1945/6 na cidade de Nag Hammadi no Egito, em um
pequeno texto de não mais de 20 páginas que se revelou como “O Evangelho de
Tomé” (= EvTo), despertou interesse por se tratar de um novo “evangelho” e de
composição completa. Não contém narrativas sobre Jesus, mas, uma compilação de
ditos de Jesus.
A datação do manuscrito remonta ao ano de 400 aproximadamente, no
entanto, estudos paleográficos apontam ser, na realidade, uma cópia de original
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copta ainda mais antigo. Os editores dividiram o texto em 114 logia (ditos) de
acordo com as fórmulas introdutórias: “Jesus disse” ou “Ele disse” e ainda, por
vezes: “Os discípulos disseram”. Consta que alguns desses log. já circulavam desde
meados do sec. II, assim, esse documento pode ter integrado material muito
primitivo, quiçá espécie de versão oriental dos ditos “Q”.
Baseado no início do Evangelho: “Estas são as palavras secretas, ditas pelo
Jesus vivo e que Dídimo Judas Tomé registrou” (grifo nosso), Vielhauer (2015, p.
650) entende que se poderia deduzir tratar-se “de uma instrução esotérica, e que
Tomé exerce a função de portador e fiador dessa tradição secreta”. Alega, também,
ser “controvertido se com o ‘Jesus vivo’ o autor tem em mente o Ressuscitado ou
Jesus terreno”. Se for a primeira situação, o EvTo enquadrar-se-ia na “série de
escritos revelacionistas gnósticos, ou seja, aqueles formados de diálogos entre Jesus
e discípulos que transmitem ensinamentos secretos” e que é nesta categoria que o
EvTo é costumeiramente enquadro. Mas, desenvolve seu raciocínio defendendo que
a predicação “o vivo” significa o “que possui e doa a vida” e que nada no Evangelho
aponta para uma “situação pós-pascal”, ao contrário, as situações existentes
referem-se, todas, “à vida terrena de Jesus”. Ademais, a ausência das características
de estilo observadas nos escritos revelacionistas, a exemplo da estruturação no
modelo de perguntas e respostas, bem como a diferenciação quanto ao conteúdo das
revelações secretas – acredita que são ditos codificados – leva-o a afirmar que: “o
gênero do EvTo nada tem a ver com aqueles escritos revelacionistas gnósticos”
mas, que, transmite de fato, “ditos que Jesus proferiu ou teria proferido durante sua
vida terrena e é, nesse sentido, um paralelo a Q”.
Composto por coleções de origens diferenciadas, o EvTo contém em sua
quase metade ditos que tem paralelos próximos aos dos sinóticos. A outra metade
consiste em parte por “ágrafos” (ditos de Jesus que não constam nos evangelhos
canônicos) conhecidos anteriormente e outros totalmente desconhecidos. Nesse
grupo encontram-se ditos que poderiam constar nos sinóticos por forma e conteúdo
e outros do tipo não-sinótico, cujo teor é claramente gnóstico. Para melhor percebêlos, toma-se exemplos citados em Trevijano (2009, p. 324):
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a) Próximo aos sinóticos: “Jesus disse: Talvez os homens pensem que vim
trazer a paz sobre o mundo. Não sabem que vim lançar divisões sobre a
terra, fogo, espada, guerra. Com efeito, haverá cinco em uma casa; três
estarão contra dois e dois contra três: o pai contra o filho e o filho contra
o pai. Eles se manterão entre si como se fossem solitários” (log. 16);
(alíneas e grifos nossos)
“Jesus disse: Àquele que tenha alguma coisa em sua mão, lhe será dado,
mas daquele que não tem nada, o pouco que tem lhe será tirado” (log. 41);
b) Estilo aos dos sinóticos: “Jesus disse: Eu vos darei o que os olhos não
viram e o que os ouvidos não ouviram e o que as mãos não tocaram e o
que não subiu ao coração do homem” (log. 17);
“Jesus disse: Os fariseus e os escribas receberam as chaves do
conhecimento e as esconderam. Eles não entraram e não deixaram entrar aqueles
que queriam entrar; mas vós sede prudentes como as serpentes e inocentes como as
pombas” (log. 39);
c) Criação gnóstica: “estes são os ditos secretos que Jesus, o Vivente, disse
e escreveu Dídimo Judas Tomé. E disse: aquele que encontrar a
interpretação dessas palavras não provará a morte” (log. 1);
“Os discípulos perguntaram a Jesus: diz-nos como será o nosso fim. Jesus
disse: o que conheceis em relação ao princípio para que estejais à procura do fim?
Com efeito, onde se encontra o princípio aí estará também o fim. Feliz aquele que
permanecer no princípio, pois há de conhecer o fim e não provará a morte” (log.
18).
Por ser amplamente estratificado, Vielhauer (2015, p 660) qualifica o
EvTo como complexo e “por isso resiste a uma caracterização teológica”, da mesma
maneira é inexistente uma “cristologia explícita”, mas, que o “significado salvífico
de Jesus é inegável”, em que pese Jesus não ser “a pessoa histórica e, sim, o
Revelador atemporal”. Assim, a salvação estaria oculta em suas ‘palavras secretas’
e para encontrá-las dependeriam de correta interpretação.

2.2 O EVANGELHO DOS EGÍPCIOS

Descoberto no Egito por volta do início do sec. II, deve sua constituição a
um grupo antigo de encratistas egípcios (abstinentes, pregavam o rigor e o domínio
de si) e está intitulado de acordo com os seus usuários. A sua existência está bem
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atestada por testemunhos de Clemente de Alexandria, Orígenes e Hipólito, dentre
outros, mas de todo o seu conteúdo restaram apenas algumas citações por Clemente,
que não possibilitam quaisquer conclusões quanto a estrutura da obra, senão,
pequenas pistas de características literárias e tendências teológicas.
Os fragmentos de Clemente que foram preservados, contém diálogos
formulados em perguntas feitas pela discípula Salomé e respostas dadas por Jesus.
Os questionamentos são esotéricos e geralmente referentes a temas escatológicos e
antropológicos que tipificam o EvEg estilisticamente aos do diálogos gnósticos.
Possíveis de percepção quer pela negação radical da sexualidade, quer pela rigorosa
exigência de ascese sexual. Para melhor observar, se extrai citação contida em
Vielhauer (2015, p. 690):
a) Negação da sexualidade: “Quando Salomé perguntou: ‘por quanto
tempo a morte terá poder?’ o Senhor disse...:’enquanto vocês mulheres
derem à luz’”. (alíneas e grifos nossos)
b) Ascese sexual: “Quando Salomé perguntou quando se há de reconhecer
aquilo que ela perguntou, disse o Senhor: ‘Quando vocês calcarem aos
pés o vestido da pudicícia e quando os dois se tornarem um e o
masculino com o feminino, e quando não haverá nem masculino nem
feminino’”.
Esses são dois dos seis fragmentos clementinos preservados, mostram uma
tendência encrática que nada tem a ver com o Novo Testamento e a proclamação
de Jesus, ou seja, pertence a esfera da gnose.

2.3 O EVANGELHO DE PEDRO

Descoberto em 1886/87, na sepultura de um monge cristão em Akhmim
no Egito, foi divido em 60 versículos por A. Harnack e logo publicado em 1892. O
achado foi muito comemorado, já que vinha confirmar as evidências existentes, de
um EvPe na tradição da Igreja, por observações de Orígenes e Eusébio.
Trata-se um fragmento que contém a história da paixão e da ressureição.
Por iniciar com uma cena já em andamento e ser concluído com frase incompleta,
quer parecer, que o próprio copista não possuía texto mais amplo ou completo.
Vielhauer (2015, p. 670) resume a cena inicial: “como ninguém dos judeus, nem o
‘rei Herodes’, nem alguém dentre ‘seus juízes’ quis lavar as mãos, Pilatos teria
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encerrado a sessão e Herodes teria dado a ordem para execução de Jesus” (1s). O
relato pressupõe uma narrativa precedida acerca do interrogatório de Jesus. Já o
final, incompleto, pressuponha-se de autoria do próprio Pedro: “Eu, porém, Simão
Pedro e André meu irmão, pegamos nossas redes e fomos ao mar, estava conosco
Levi, o filho de Alfeu ao qual o Senhor...” (59). De se destacar no fragmento, sob o
ponto de vista literário, o surgimento do “eu”, visto que expressão semelhante não
é encontrada nos Evangelhos mais antigos, levando-se a crer que o EvPe é um
produto relativamente tardio.
Segundo Vielhauer, o grande ato da crucificação (10-20) guarda traços
coincidentes com os relatos dos Evangelhos canônicos, ele destaca, porém, duas
singularidades importantes: a primeira, referente ao completo silêncio de Jesus
durante todo o desenrolar dos acontecimentos: “Ele, porém, silenciou, como se não
sentisse nenhuma dor” (10) e, a segunda, quanto ao teor da exclamação de Jesus no
momento da morte: “Força minha, força minha, tu me abandonaste” (19).
Na sequência narrativa, repletas de minuciosidades, denota-se o interesse
do autor do EvPe pela ressureição de Jesus. De se checar a perícope, transcrita de
Vielhauer (2015, p.671):

fez-se ouvir uma voz alta no céu 36. e viram o céu aberto, e dois
homens descendo de lá numa intensa luz e aproximaram-se da
sepultura. 37. Aquela pedra, que fora colocada na entrada de
sepultura, começou a rolar por si mesma e se afastou para o lado,
a sepultura se abriu e os dois jovens entraram. 38. Quando
aqueles soldados viram isso, acordaram o comandante e os
anciãos – pois também esses estavam presentes na vigília – 39. E
enquanto contavam o que havia acontecido, veem saindo de novo
da sepultura três homens e os dois apoiando aquele outro, e
seguindo-lhes uma cruz 40. e viram a cabeça dos dois alcançarem
até o céu, mas a cabeça do que era guiado por eles pela mão
passando além dos céus. 41. E ouviram uma voz do céu
clamando: ‘Pregaste aos falecidos?’, 42. e da cruz soou a
resposta: ‘Sim’.43. Aqueles agora ponderaram entre si irem para
contarem isso a Pilatos. 44. E enquanto ainda deliberavam, vê-se
novamente o céu se abrindo e um homem descendo e entrando
na sepultura.

Lamenta-se, a impossibilidade de deduzir o caráter teológico do EvPe pelo
que se tem do fragmento preservado, a não ser alguma tendência para o miraculoso
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e mitológico, como não se tem, também, a possibilidade de mensurar seus efeitos
históricos.

2.4 O EVANGELHO DOS NAZARENOS

O lugar do descobrimento é incerto, mas pode ter como indicativo a região
da Beréia Celessíria (Alepo), local onde o EvNa estava em uso entre cristãos
judaicos de fala aramaica ou síria, na época de Epifânio e Jerônimo. Por isso,
inclusive, poder-se-ia datá-lo para o início do sec. II.
O EvNa não tinha um título definido, era identificado por perífrases: “o
Evangelho usado pelos nazarenos”, estes, por sua vez, não tinham necessidade de
formalidades denominativas, já que o único Evangelho usado. A propósito,
Epifânio e Jerônimo mencionam um Evangelho redigido em língua semita que
estava em uso pelos nazarenos.
Em volume e caráter literário, se enquadra no tipo sinótico, dada a sua
semelhança com o Evangelho de Mateus, principalmente, quanto as narrativas que
vão da tentação até a paixão. Historicamente, o EvNa em seu todo, carrega
impressão secundária em relação a Mateus. Segundo Vielhauer (2015, p. 679), o
EvNa não deve ser entendido como uma retradução do Evangelho de Mateus, em
função das “ampliações novelísticas, novas formações, reduções e correções”.
Afirma, ainda, que “literariamente o EvNa poderia ser caracterizado como
reprodução no estilo targum do Mateus canônico”.
Desperta a atenção a história do jovem rico, já que no EvNa são dois os
jovens ricos e não um só, como em Mt 19,16-24, – interessante notar que Mateus
duplica a figura dos cegos em 20,30 – cada um deles dialoga com Jesus, mas,
preservada somente a conversa com o segundo, que é transcrita conforme Vielhauer
(2009, p. 678):
Como podes dizer: cumpri a Lei e os Profetas? Ora, na Lei está
escrito: ama a teu próximo como a ti mesmo; e eis que muitos de
teus irmãos, filhos de Abraão, estão emporcalhados de sujeira e
morrem de fome e tua casa está repleta de muitos bens, e nada
sai dela para eles!
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Da mesma maneira verificada no EvPe, aqui, também, não se pode extrair
dos fragmentos conservados quaisquer deduções opinativas quanto a linha teológica
específica.

2.5 EVANGELHO DOS EBIONITAS

Descoberto, presumivelmente, na metade do sec. II., em local de
surgimento incerto, tem como indicativo a Transjordânia vez que local da sede
central dos Ebionitas.
A exemplo do EvNa, Epifânio relata a utilização, pela seita judaica-cristã
dos ebionitas, de um Evangelho que se configurava em espécie similar reduzida e
mutilada de Mateus, razão esta, que o diferenciava em relação ao usado pelos
nazarenos em versão semita completa.
O que assegura a existência do EvEbion são os fragmentos das sete
citações feitas por Epifânio. Apesar do reduzido número é possível indicar traços
literários e teológicos. A familiaridade com os três sinóticos, sem preferências
individualizadas, tendem a mostrar um texto de origem mista do tipo sinótico.
Sempre, segundo Vielhauer (2015, p. 681), o EvEbion começa com a descrição do
Batista, portanto, sem pré-história, ou relatos da infância e conclui com as cenas da
paixão e páscoa. Tendo em conta essa dependência dos sinóticos, deve ter sido
escrito em grego.
Bem interessante é a narrativa da vocação dos apóstolos, reproduzida, a
seguir, da fonte acima referenciada:

Apareceu em público certo homem, de nome Jesus, mais ou
menos trinta anos, que nos escolheu. E quando chegou a
Cafarnaum, entrou na casa de Simão, que tinha o cognome Pedro,
abriu sua boca e disse: quando ia andando à beira do lado de
Tiberíades, escolhi João e Tiago, os filhos de Zebedeu, e Simão
e André, e Tadeu e Simão, o zelote, e Judas, o iscariotes, e chamei
a ti, Mateus, que estavas sentado na alfândega, e tu me seguistes.
Agora quero de vocês que sejam doze apóstolos, para testemunho
de Israel.

542

Vielhauer92015) pede atenção para duas peculiaridades estilísticas
reveladas no texto: a narrativa da vocação sendo realizada por Jesus, “emoldurada
por um relato dos apóstolos no estilo ‘nós’”. Que esse detalhe do “nós” evidencia a
tentativa de se colocar o EvEbion “sob a autoridade dos doze apóstolos e
provavelmente se quer caracterizar Mateus como seu autor”. Diz, por último, que a
citação final da perícope indica o caráter cristão-judaico do Evangelho.

2.6 EVANGELHO DOS HEBREUS

Utilizado pelos judeu-cristãos egípcios e por ter sido no Egito denominado,
presume-se que foi lá que surgiu em meados do sec. II., assevera, essa teoria, o fato
de que as duas principais testemunhas do escrito são os alexandrinos Clemente e
Orígenes.
Dentre os evangelhos Judeo-cristãos, o EvHb é o mais citado e o único
detentor de um título fixo, caracterizado não por sua língua, mas, por seus usuários.
Não transparecem parentesco com quaisquer dos evangelhos canônicos. Apresenta,
no entanto, elementos sincretistas gnósticos que definem o caráter herético dos seus
utilizadores.
O Espírito Santo é reconhecido com a Mãe de Jesus, encarnação da
potência celeste e o mesmo Espirito é identificado com o Arcanjo Miguel, conforme
as informações constantes no início do livro. De se verificar o texto, segundo versão
contida em Vielhauer (2015, p. 684): “Quando Cristo quis vir à terra para junto dos
homens, o Deus-Pai escolheu no céu uma força poderosa, chamada Miguel, e
confiou Cristo a seus cuidados. E a força veio ao mundo e foi chamada Maria, e
Cristo esteve em seu ventre por sete meses”.
Outra passagem a ser destacada é a aparição do Ressuscitado a Tiago,
exposta, a seguir, da mesma fonte indicada acima:
Quando, porém, o Senhor havia entregado ao servo do sacerdote
o pano de linho, dirigiu-se a Tiago e lhe apareceu. Pois Tiago
tinha jurado que não mais comeria pão desde a hora em que havia
bebido do cálice do Senhor, até que o visse ressurgido dentre os
mortos. E logo depois disse o Senhor: tragam uma mesa com pão!
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E imediatamente é acrescentado: ele tomou o pão e partiu e o deu
a Tiago, o Justo, e lhe disse: meu irmão, come teu pão, pois o
Filho do Homem ressurgiu dentre os mortos.

Vielhauer entende, que se trata de uma lenda pessoal independente, uma
vez que o escopo da perícope é a absolvição de Tiago do seu voto de abstinência e,
não, a realidade da ressureição. Diz, ainda, que o relato da ceia se tratava de uma
lenda “etiológica cúltica que foi transformada em lenda pessoal para a glorificação
de Tiago”. Por isso, enquadra o EvHb em um cristianismo judaico de cunho
teológico singular, em que o elemento mais conhecido é o papel de Tiago e que a
sua posição destacada

na comunidade primitiva “o torna a primeira e mais

importante testemunha ocular da ressureição. Contudo, essa posição não é
fundamentada historicamente, mas, mitologicamente”. Daí deduzir que a
concepção teológica do EvHb pertence a um judaísmo cristão fortemente gnósticomitológico.

3 METODOLOGIA

A pesquisa foi bibliográfica. Adotou-se o método dialético e com
abordagem não linear. Seu início ocorreu mediante a organização e levantamento
da literatura em nível específico a ser tratado, seletivo, ou seja, utilização das obras
dos dois autores, ao final referenciadas, que deram suporte ao artigo. Para a opção
dos escritores foi levada em consideração algumas razões: são teólogos renomados;
filiados a denominações cristãs distintas, o protestante Philipp Vielhauer e o
católico Ramón Trevijano; além dos poucos que possuem obras publicadas sobre o
tema na língua portuguesa.
Na sequência, realizou-se a coleta e o tratamento dos dados de todo o
material pesquisado. Por fim, a elaboração do artigo, revisão do texto e submissão
do trabalho.
O foco central da pesquisa foi tentar trazer à tona a história e formação dos
principais evangelhos apócrifos. Abordou-se questões quanto aos aspectos
literários, gêneros e conteúdo teológico.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura apócrifa envolve escritos literários que foram tradicionalmente
entendidos como produtos de imitação bíblica, quer pela compilação dos seus
enredos, quer pela utilização de pseudonímia a personagens bíblicos.
Os escritos apócrifos circularam em grupos esotéricos como livros
secretos, abolidos do uso público da Igreja e reconhecidos como falsos. A
divulgação se fazia em semelhança a dos livros canônicos. Podiam ser distinguidos
entre os que eram impulsionados pela propagação herética e aqueles desejosos de
suprir as lacunas e omissões dos relatos canônicos, com intenções, quiçá, virtuosas.
O uso de fontes comuns ou a própria dependência literária fez com que
alguns evangelhos apócrifos fossem relacionados com os canônicos, especialmente
os Judeo-cristãos, pelo conteúdo e orientação teológica. As tradições evangélicas e
os escritos evangélicos possuem sementes tanto da heresia como da ortodoxia.
Segundo Trevijano (2009, p.299): “somente o preconceito dogmático pode afirmar
que os escritos canônicos tem ligação exclusiva com a origem apostólica e que,
portanto, possuem prioridade histórica”. Diz, na sequência, que a diferença central
fica na inserção do cânon:

A canonicidade é uma decisão da Igreja. Em que lugar se deve
reconhecer a verdade como uma Escritura canônica é um
elemento fundamental da economia cristã, na qual a verdade
passa por um testemunho que se junta a uma recepção ativa e
produtora. A verdade proposta pelo Cristianismo é irredutível e
intrinsecamente histórica.

Hoje, se reconhece que essas obras são da maior importância para os
historiadores eclesiais e, como mencionado no início deste artigo, fornecedores de
informações valiosas sobre as tendências e costumes que adornaram a Igreja
primitiva.
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RESUMO

Os juízos apocalípticos registrados no livro da revelação escrito por João,
especificamente em Ap. 6.1-8, apresentam quatro personagens, comumente
conhecidos como os quatro cavaleiros do apocalipse, montados em cavalos de cores
diversas, como sendo responsáveis pela execução dos juízos advindos da abertura
dos selos pelo cordeiro. O artigo pretende analisar o texto em questão, relacionando
a outros do Antigo Testamento, as caraterísticas dos cavalos e cavaleiros, suas
cores, ornamentos e missões. A análise será feita a partir uma revisão da literatura
apocalíptica e seus paralelos. Concluindo que, o oráculo divino pós-diluviano
promete não mais castigar a Terra, visto que a maldade intrínseca no coração do
homem e as diretrizes divinas das suas escolhas norteiam a destruição da
humanidade.
Palavra-Chave: Apocalipse. Cavalos. Cavaleiros. Cordeiro. Juízos. Domiciano.

ABSTRACT

The apocalyptic judgments recorded in the book of Revelation written by John,
specifically in Rev. 6: 1-8, present four characters, commonly known as the four
horsemen of the apocalypse, riding on horses of different colors, as being
responsible for the execution of such judgments that comes up with the opening of
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the seals by the Lamb. The article intends to analyze the mentioned text relating it
to others of the Old Testament characteristics of the horses and knights its colors,
ornament and missions. The analysis will be done based on literature apocalyptic
review and its parallels. Concluding that the post-flood divine oracles promisse not
to punish the Earth anymore, considering that the intrinsec evil in the human Heart
and the divine directions of his choices surround the destruction of the humankind.
Key words: Apocalypse. Horses. Knights. Lamb. Judgments. Domitian.

1 INTRODUÇÃO

Os quatros cavaleiros do apocalipse apresentados em Ap 6,1-11, são parte
dos sete selos abertos pelo cordeiro e eles representam quatro juízos, previstos sobre
a humanidade em geral, ou tão somente sobre cada indivíduo tem sido alvo de
diversas intepretações religiosas.
A hermenêutica sobre o que venha a ser tais juízos, ou mesmo, a análise
temporal de cada um é importante para se evitar distorções na aplicação do mesmo.
Este artigo pretende investigar o texto a partir uma revisão da literatura apocalíptica
no que se refere aos quatro cavaleiros e os quatro cavalos, tendo como escopo suas
caraterísticas, suas cores, seus ornamentos e missão de cada um. Na ordem de
chamada aparecem primeiro os cavalos e em seguida os cavaleiros. Tais cavalos se
apresentam com cores diversas (branco, vermelho-fogo, preto e esverdeado) e os
cavaleiros também se apresentam com ornamentações, objetos e missões diversas.
É necessário analisar a releitura joanina, a literatura do Antigo Testamento,
especificamente dos livros de Zacarias 1,8-10; 6,1-7 e de Ezequiel 5,12; 14,21, os
quais fornecem os elementos que alimentaram a terceira visão do apocalipse
neotestamentário, passando-se por uma consideração sobre os seres viventes
responsáveis pela convocação dos cavalos, pois, isto desnuda que a autorização
dada aos cavalos e cavaleiros provém do trono de Deus, que os envia à toda terra
(Ap. 6,1). Os primeiros quatro selos (Ap. 6,1-8) tratam de quatro calamidades que
assolam a terra, ou dos quatro juízos sobre a terra, ou apenas sobre seus habitantes
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que na coletividade, ou na individualidade, irão sofrer, ou mesmo já as tenham
sofrido.
Na leitura de Mesters e Orofino (2013, p.189), alguns desses juízos já eram
conhecidos pelos leitores de João, pois segundo ele, os quatro selos foram
vivenciados no período anterior ao imperador Domiciano, sendo que o quinto selo
se daria na era desse imperador, o sexto num futuro pós Domiciano e o sétimo selo
seria o fim.
Para Champlin, (1988, p.461) todas as profecias do apocalipse terão seu
cumprimento nos primeiros meados do século XXI. Contrapondo essa visão
Osborne, (2013, p.304) diz que os juízos são dinâmicos em consequência dos
próprios atos da humanidade.
Somente uma análise minuciosa pode fornecer elementos que possam
elucidar melhor as intenções do autor do Apocalipse no texto em análise, ou seja,
Ap 6,1-11.
O objetivo do artigo é analisar o texto confrontando-o com os demais
textos do Antigo Testamento e com as demais literaturas apocalíticas, buscando
uma interpretação racional sobre o mesmo.
O tema torna-se relevante diante das diversas interpretações para os quatro
cavaleiros do apocalipse, como portadores de quatro julgamentos sobre a
humanidade, ou sobre os indivíduos especificamente.
A identificação de cada cavaleiro não tem sido uma tarefa fácil, visto em
virtude das diversas interpretações37 das escolas religiosas quanto a identidade deles
no decorrer da história da teologia bíblica.
Havendo divergência nas leituras de algumas interpretações futuristas
protestantes, pois geralmente para alguns o personagem montado sobre o cavalo
branco é Jesus, enquanto outros aludem que seja Lúcifer. Portanto, entre ambos
estaria a responsabilidade do derramamento dos juízos sobre a Terra.

37

Os protestantes se dividem em interpretações escatológicas: Preterista, historicista, Futurista e

Idealista.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os cavalos e cavaleiros do apocalipse são partes do texto do livro de João,
o vidente, precisamente no seu sexto capítulo que trata especificamente da abertura
dos selos pelo Cordeiro. O Apocalipse é um livro que faz parte da literatura
apocalíptica. As literaturas apocalípticas são escatológicas. Elas abordam a
questões dos tempos do fim. O período da literatura apocalíptica remonta ao período
entre 165 a.C. e 120 d.C. A essência da escrita é o seu propósito, que é o de revelar.

Na literatura judaica esse conceito já era conhecido antes de João
escrever o Apocalipse. Pois mesmo usando o termo em grego ele
já fora traduzido antes na própria literatura judaica, visto que a
Septuaginda (LXX)38 usou o verbo apókalypto para traduzir os
termos hebraicos galah (Ex.20,26 e ISm 2.27) e rasaf (Sl.29,9 e
Is 47,2). Ambos no sentido de descobrir a nudez, ou os olhos (Nm
22,31), ou ainda para falar sobre a manifestação de Deus a
alguém (como em I Sm 3,21). Também o livro de Daniel também
utilizou o verbo apokalypto no sentido de revelar mistérios (Dn
2,29) (ANDRADE, 2012, p.14).

No propósito de revelar para o homem, o livro escrito por João, apresenta
aquilo que Deus sabia a respeito deles. Um dos atributos divino é a onisciência, Ele
sabe todas as coisas, mesmo antes que elas venham a acontecer. É possível perceber
essa característica na experiência dita por Caim, naquela ocasião, o oráculo divino
para Caim dizia que o seu semblante, sua aparência seria fruto de sua escolha
conforme exposto no livro de Gênesis 4.6,7:
Então o SENHOR abordou Caim: “Por que estás furioso? E por
qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não
é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe
que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te; cabe a ti
vencê-lo!” (GÊNESIS 4.6,7).

38

A mais antiga tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento, feita para uso da

comunidade de judeus do Egito no final do séc. III a.C. e no II a.C.; teria sido realizada por 72
tradutores, donde o nome (por simplificação: LXX, em latim)
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Na literatura apocalíptica Deus conhece todas as coisas do passado, do
presente e do futuro, nada escapa ao seu conhecimento o profeta Isaias afirma:
“Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não
acontecera. Eu afirmo: O meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que
me apraz” (Is.46.10).
O escritor dos Provérbios afirma: “O Além e o Inferno estão abertos diante
do SENHOR, quanto mais os corações dos homens!” (Pv.15.11).
Seguindo a mesma linearidade das obras apocalípticas, Deus teria
desvelado ao vidente João que o homem irá colher toda maldade plantada por ele
mesmo.
No entanto, Apocalipse fora escrito num período de muitas dificuldades
quanto a liberdade de expressão, visto que o todo o povo do Oriente Médio estava
subjugado ao domínio romano expresso, no momento, na figura déspota do
imperador Domiciano.
Para Andrade (2012, p.17), “a literatura apocalíptica nasce em contexto de
perseguição, opressão e sofrimento”.
Os escritores da Patrística, como alguns atuais afirmam que o contexto do
apocalipse Joanino está inserido na administração do governo de Domiciano. Um
dos pais da igreja, Ireneu, que viveu na Ásia Menor ainda primeira metade do século
II, tornando-se mais tarde bispo de Lyon, pressupõe, em seu escrito Contra os
Hereges, que Apocalipse era de conhecimento geral: “Na verdade, não faz muito
tempo que ele foi recebido em visão, foi quase ainda no tempo em que vivemos,
pelo final do governo de Domiciano” (1995, p.600).
Não existe um consenso com relação a data em que o livro de Apocalipse
tenha sido escrito. Para Mesters e Orofino (2013, p.23), João teria escrito entre os
anos 70 e 90 (p.189); Pohl afirma que o livro foi escrito no período descrito por
Irineu, durante o governo de Domiciano entre os 86 e 90. Bortoloni (1994, p.95)
data o ano de 95 como referência a escrita do Apocalipse; Para Andrade (2012,
p.96) o livro Apocalipse foi escrito num quadro de grandes perseguições sofridas
durante o governo de Domiciano entre os anos de 81 e 96. Pelo exposto, observa-
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se que o período atribuído a escrita do livro encontra-se no período entre 70 a 96
d.C.
Diante das perseguições a liberdade de expressão, geralmente, é cerceada
para aqueles que se posicionam contrários as classes dominantes. Isso dificulta a
comunicação verbal e escrita entre as pessoas. No contexto do apocalipse os cristãos
estavam sob perseguição direta do Imperador Domiciano. Ele inseriu grandes
campanhas a todos que não aceitasse sua divinação.
Domiciano que exigia dos súditos romanos algo impossível de ser
praticado por um cristão, ou seja, sua própria veneração. A Fé deles estava firmada
no primeiro mandamento das do decálogo mosaico, onde somete Deus era digno de
adoração.
Domiciano foi o primeiro imperador romano a exigir ser venerado como
deus ainda vivo. Mas é bem verdade que desde a criação romana dos césares isto
era uma tendência. Os historiadores dos primeiros séculos descrevem sua trajetória
de vida a ponto se exigir tal veneração e as muitas violências empregadas por ele
para obter o reconhecido de divino por seus súditos.
Arens e Mateos (2004, p.80) apresentam muitas referências sobre a má
índole de Domiciano por meio de citações de historiadores antigo.
Na opinião de Suetônio, Domiciano “estava longe de ser um
homem de boa índole, desde a juventude; pelo contrário, era
presunçoso e imprevisto em suas atitudes e palavras” (Dom.12.3)
Seu gênio tirano já era conhecido quando, em 69, governou
Roma, por algum tempo, em nome do pai Vespasiano, então no
Egito: “Mostrou toda a sua índole tirânica, aproveitando de sua
alta posição, com tamanha desordem, que já na época manifestou
que tipo de homem seria” (Dom.1.3). Quando seu pai morreu, já
tinha feito planos contra seu irmão Tito (Suetônio, Tit. 9.3;
Dom.2.3; Tácito, Hist.4.54)
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Os historiadores39 costumam afirmar que ele era temido e odiado e que foi
assassinado e quando morreu o Senado romano, mandou retirar seu nome de onde
estivesse gravado.
Irineu (1995, p.600) o identifica como a personificação do anticristo
dizendo que não incorreria no erro de pronunciar o nome do anticristo; pois se fosse
necessário que seu nome fosse revelado nos tempos presente, ele teria sido
anunciado por aquele que contemplou a visão apocalíptica. Isso porque foi visto há
pouco tempo, quase nosso tempo, já no final do reinado de Domiciano.
Arens e Mateos (2004, p.80) ainda registra outra citação do historiador
Plinio como Domiciano sendo o símbolo máximo da crueldade.

Em seu Panegírico, Plinio, amigo íntimo de Tácito, descreveu o
palácio de Domiciano como “um lugar... esse monstro medonho
construiu suas defesas com indivisíveis terrores e por onde
vagueava entre catacumbas para ou sugar o sangue dos familiares
assassinados ou planejar o massacre e a destruição de seus mais
distintos súditos. Ameaça e terrorismo eram as sentinelas de suas
portas...” Segundo Plínio, Domiciano praticava” a crueldade de
um tirano e os excessos de um déspota. (2004.p.80).

Todas essas citações de historiadores antigos mostram quanto cruel foi
Domiciano e isto satisfaz a ideia de que João escreveu todo seu livro de revelação
para desmitificar a divindade de Domiciano e que o mesmo exigia dos súditos tal
veneração.
De acordo com Arens e Mateos (2004, p.80), o historiador Leonard
Thompson apresenta um Domiciano imperador não tão cruel, mas apenas tão
somente igual aos demais imperadores romanos. Mesmo havendo alguns aplausos
quanto a positiva administração Domiciana em Roma e que foi um marco de
recuperação da economia romana, seus atos de crueldade superaram tais memórias.
A violência sofrida por meio de perseguições em qualquer aspecto é,
geralmente, fruto de escolhas por parte daquele que ora sofre. Domiciano, ou outro
personagem qualquer antes de ser instrumento enviado por Deus, ele foi mera
39

Historiadores contemporâneos dos padres da igreja tais como: Suetônio, Tácito, Plínio. Arens e

Mateos, São Paulo, 2004, p.80
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escolha humana. Ora! Os romanos que o escolheram como imperador aclamaram
primeiro seu pai Vespasiano como imperador, depois seu irmão Tito, o qual ele
substituiu, e eles próprios sofreram todo tipo de perseguição política. Assim, a
escolha de uma posição política pode definir o quanto a pessoa poderá sofrer, ou
não.
Portanto, há plausibilidade na ideia do sofrimento ora sofrido pelo escritor
do apocalipse e sua comunidade, mas tais castigos podem ser observados como
consequência advinda das escolhas humanas.
De fato, a concupiscência do homem tem norteado o próprio sofrimento
da humanidade; a maldade egocêntrica intrínseca à própria natureza humana e sua
ambição pelo poder. Tal previsão faz parte do oráculo divino para Noé., “O
SENHOR sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: Jamais
amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente
inclinado para o mal, desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres
nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez.” (Gn 8,21).
O texto bíblico citado acima corrobora com a visão dinâmica da própria
depravação humana como semente dos juízos que pelo homem foi e serão ceifados
e Osborne faz referência ao afirmar:

Os primeiros quatro selos concentram atenção na depravação
humana..., a progressão dos quatro selos passa pela ambição
humana pela conquista (primeiro selo) à guerra civil (segundo
selo), a fome (terceiro selo) e, finalmente á praga e a morte
(quarto selo). Esta é a progressão natural da desumanidade do
homem com seus semelhantes. Em outras palavras, Deus
simplesmente permite que o pecado humano complete o próprio
ciclo, voltando-se contra si e se autodestruindo (2014, p.304).

A imagem dos quatros cavaleiros extraída dos textos de Zacarias 1,8-10;
6,1-7 é de quatro carruagens que são puxadas por cavalos vermelhos, pretos,
brancos e baios (ou cavalos: vermelho, vermelhos, marrons e brancos em 1.8). Em
Zacarias as carruagens percorrem toda a terra, e a encontra tranquila, e em descanso
contrastando com os cavalos e cavaleiros de João, que saem para guerrear, propagar
epidemias sobre a humanidade. Além do que, também, há uma diferenciação entre
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as cores dos animais, e na tradução da Septuaginta eles são direcionados aos quatro
cantos da terra.
Segundo Osborne (2014, p.304) diz que tanto em Zacarias, Jeremias 15.2
e Ezequiel os temas são os mesmos: cativeiro, espada, fome e morte e suas ações
são representações das ações humanas responsáveis pela maldada gerada, portanto
ele afirmar que:

Esses quatro cavaleiros andam juntos, medida que a ação passa
da ambição pela conquista para a guerra civil e a fome, chegando
até a praga e a morte. Nesse sentido, Deus está permitindo que a
depravação deles complete o próprio ciclo, mais do que
derramando o juízo sobre a terra.

Entende-se como análise detalhada, a visão de cada elemento que
acompanha o cavalo e o cavaleiro. A cor do cavalo, ou seja, o branco do primeiro
cavalo garante ser o mesmo cavalo apresentando por João no capítulo 19 do seu
livro? A identidade do cavaleiro do cavalo branco neste texto é a mesma do cavalo
do capitulo 19?
O arco presente, sem a presença das flechas, representa os Partos? Povos
contemporâneos de João, que eram temíveis por suas habilidades no uso deste
instrumento.
Assim, o cordeiro seria não somente o ordenador dos juízos, mas também
o executor de tais juízos. Ou por outro lado tem-se uma parceria entre o cordeiro e
o anticristo, sendo o cordeiro o ordenador e o executor seria o anticristo.
O Genesis, 8.21,22 apresenta o Criador isentando-se completamente de
uma intervenção por meio de juízos sobre a terra.

O SENHOR sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a
si mesmo: “Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem,
porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal,
desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos
quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a
terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e
noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. (Gn. 8.21,22).
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É possível observar pelo texto de apocalipse 6.1,8 que o próprio cordeiro
está abrindo os selos e assim não poderia também está, ele mesmo, sendo chamado
pelo ser vivente (animal) sob seu comando e que tem a prerrogativa de chamar os
cavalos. Então, como ele, o cordeiro, poderia está ao mesmo tempo sentado no
cavalo e ordenando a Ele mesmo? O texto de Apocalipse 6.1 diz: “Observei quando
o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes
exclamar com voz de trovão: “Vem!”. Isto elimina a participação do Cordeiro como
cavaleiro do cavalo branco.
Lopes (2005, p.173) faz um comparativo das diversas interpretações sobre
o cavaleiro do cavalo branco, conforme demonstrando no Quadro 01.
Quadro 01 – Interpretações sobre o cavaleiro do cavalo Branco
Autores

Interpretação

Adolf Pohl e Warren Wirsbe

Anticristo

William Barclay

As conquistas militares.

Edward McDowell

Todo individuo que se empenha para em
conquistar o mundo.

Simon Kistemaker e Georg Ladd

A pregação do evangelho em dimensões
universais

William Hendriksen e Martyn Lloyd- Jesus Cristo
Jones
Fonte: Adaptado de Lopez (2005, p.173)

Andrade (2012, p.36) diz que o cordeiro é o Servo de Deus, Senhor da
história, que rompe os selos e revela o que era imperceptível. Jesus está no
comando, abrindo os selos e não sentado no cavalo.
Mas, a opinião de que o cavaleiro do cavalo branco em Ap.6.1-2, seja
Cristo é popular, determinavelmente do tempo de Irineu (202 d.C.), passando por
Albert Magno (1.200 d.C.).
Assim, deve-se compreender que a pesquisa deve frisar no máximo a
análise do primeiro cavalo e do primeiro cavaleiro, visto que os demais cavalos e
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cavaleiros são acontecimentos sucessivos, ou seja, a causa primeira que
desencadeará os demais juízos.
Também observa-se que na ótica da depravação humana como resultados
dos próprios males humanos até no olhar do materialismo histórico e dialético
também atribui ao interesse da dominação do homem, ou seja, a ânsia pelo poder,
o primeiro juízo trazido pelo cavalo branco, como consequência dos demais males.
No entanto, o apocalipse é um livro de esperança, onde a vitória está
prometida, e para Andrade (2012, p.40), os fiéis devem enfrentar as dificuldades do
presente com ânimo para poderem participar do Reino de Deus.

3 METODOLOGIA

O procedimento metodológico foi desenvolvido em 2 fases: (i)
levantamento da pesquisa bibliográfica e, (ii) análise do texto em consonância com
a visão do profeta.
Para a primeira parte foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre a
literatura apocalíptica em diversas fases, confrontando as diversas visões. Na
segunda fase, foi realizada uma análise do texto apocalíptico, buscando confrontar
o texto profético e suas interpretações.

4 ANÁLISE DO TEXTO

Da mesma forma que o próprio texto, objeto de análise, deve ser visto em
suas formas detalhadas, sempre usando uma hermenêutica que possa ajudar com
clareza o desvendamento destes cavalos e cavaleiros registrados por João, o vidente.
A hermenêutica sobre o que venha a ser tais juízos, ou mesmo, a análise
temporal de cada um, é uma análise do próprio texto e da representação dos quatro
cavalos e cavaleiros. Tais cavalos se apresentam com cores diversas (branco,
vermelho-fogo, preto e esverdeado) e os cavaleiros tem ornamentação, também
diversas. Uma investigação precisa sobre quem são estes cavalos e cavaleiros, suas
mensagens, os objetos e a natureza da sua conquista elucida uma abordagem
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diferenciada da interpretação futurista protestante. Pois, nesta ótica também há
divergência quanto ao cavaleiro sentado sobre o cavalo branco variando entre Jesus
e o anticristo.
Os primeiros quatro selos (Ap. 6.1-8) tratam de quatro calamidades que
assolam a terra, ou dos quatro juízos sobre a terra, ou apenas sobre seus habitantes
que na coletividade, ou na individualidade, irão sofrer, ou mesmo já as tenham
sofrido.

4.1 PRIMEIRO SELO

Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Em
seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão:
“Vem!”. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu
cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa; e
ele cavalgava altaneiramente, como vencedor, determinado a
vencer” Ap 6.1,2.

Quando João, o autor do texto diz “Observei”, ele escreve aquilo que
percebeu. Tal percepção pode ter sido por meio de uma visão mística, ou ainda,
através de um êxtase da alma, como em Ap.4.1,2 e 5, ou mesma através elevação
do seu espírito saindo do corpo, e transportados para lugares celestiais como em
Ap.1.101. Essa mesma expressão de percepção do autor também aparece ainda
nesse texto e em outros capítulos do livro, como 6.5,8; 14.1,14 e 19.11.
Observa-se claramente quem tem o poder para abrir o Selo, o Cordeiro, o
qual o autor fez referência como o Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro
(Ap.5.1-4). João também identifica Jesus como o cordeiro no seu evangelho
(João.1.29) . Assim, os juízos que advinha sobre a terra, colhidos pelos homens na
coletividade e individualidade, estão sujeitos a vontade permissiva do Cordeiro.
O convite para a vinda do cavalo e cavaleiro vem de um dos seres viventes.
Esse convite expresso pelo Ser Vivente usando voz de trovão, uma representação
da voz do divino, convida o cavalo e o cavaleiro e não o Cordeiro que estava abrindo
o selo. Não foi um convite ao Cordeiro, nem ao vidente João, isto isenta a
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possibilidade de uma alusão ao Cordeiro como sendo o mesmo cavaleiro montado
no cavalo Branco.
Em muitas culturas o cavalo é símbolo de impetuosidade e impulsividade
relacionado com os desejos humanos além de ser associado com água e fogo por
serem muitas vezes incontroláveis.
Também o cavalo é um símbolo da velocidade usada na comunicação, pois
se pode observar em Zacarias onde com bastante brevidade os cavaleiros
percorreram toda a terra. A cor branca é uma alusão a realiza, ao poder, ao domínio,
a vitória.
O arco pode ser uma referência aos partos, povos com bastante habilidade
no uso do cavalo de guerra e geralmente tinha um arco de flecha em suas mãos e
geralmente eram precisos nas suas pontarias, por isso havia certo temor dos
romanos por esse povo. O poder devastador dos Partos seria uma representação do
poder estabelecido pela classe dominante. Eles eram os inimigos mais temíveis do
império romano. Eles eram uma esperança de libertação para todos os povos que
viviam subjugados ao império romano.
Quanto a divergência entre os protestantes adeptos da interpretação
futurista sobre o personagem montado no cavalo branco, Pohl (2001, p.173), afirma
que aqueles que acreditam que é o próprio Cristo, o cordeiro, aludem uma
semelhança com o cavaleiro de Ap.19.14 e aqueles que identificam tal cavaleiro
com o anticristo descartam a ideia de que Cristo não traria mal algum para a
humanidade:

Desde a Antiguidade este cavaleiro branco também foi
interpretado como sendo Cristo, de acordo com a passagem
muito evidente de Ap.19.11-16. Aquele cavaleiro branco, porém,
distingue do pressentimento analisado pelo seu séquito
totalmente diferente (Ap. 19.14), que lidera seus colegas
vermelho, negro e pálido. Cristo jamais traz guerra, fome e peste.
Sua arma igualmente jamais é o arco, mas sempre a espada de
juiz que lhe sai da boca (Ap.1.16; 2.12;16;19.15,21). E
finalmente, nesta leitura da visão, Cristo estaria presente ao
mesmo tempo como Cordeiro (v.1) e como cavaleiro branco,
dando ordem a si própria para vir (2001, p.173).
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No entanto, ao aludir o anticristo como sendo o cavaleiro do cavalo branco
dar-se-á e ele a representação do contraposto de Cristo, então ao fazer a leitura em
Ap 13.7, observa-se que o anticristo tem a mesma capacidade de vitória como a do
presente trecho. Na verdade, desde o princípio ele se apresenta como vencedor
coroado para também repetida e irresistivelmente conquistar a vitória. Quem sabe
seja essa a explicação para mostrar que tanto Cristo como o anticristo têm
seguidores. “Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? (Ap 13.4).
E o arco na mão do cavaleiro pode ser relacionado a um dos dois capítulos sobre o
anticristo no A.T, a saber, em Ez. 39, texto acolhido por João em Ap 19.17-21!
Onde o arco aparece também na mão do inimigo de Deus.
Também a cor branca repetidamente desempenha uma função quando
surge o anticristo. Contudo, ela não é apenas a cor da vitória, mas de acordo com
Ap 1.14; 3.4,5,18; 14.4 simultaneamente a cor da pureza e da luz. Nesse caso, tratase de uma inocência encenada, fingida, de uma luz falsa: o anticristo é um
deslumbrador.
E se o próprio Cordeiro é quem chama o cavaleiro branco para fora: (v.
1,3,5,7). Dessa forma, no entanto, torna-se claro que não é Cristo quem aparece
como causador imediato de guerra, fome e epidemia. Pelo contrário, como se alude
a entrada do mal a serpente, (o diabo), o anticristão, tudo seria obra dele.
No entanto, há como associar a visão futurista negativa com uma
abordagem de esperança para comunidade, desde que se acredite que a influência
maligna exercida desde o Éden na humanidade seja associada a tal interpretação.
Champlin (1998, p. 462) diz que há aqueles que pensam que isso simboliza a guerra,
de modo geral, com a ideia que a história humana será repleta de tortura da guerra,
devido aos atos pervertidos dos homens.

4.2 O SEGUNDO SELO
Quando Ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente
bradar: “Vem!”. Então, partiu outra cavalgadura, um cavalo
vermelho; e ao seu cavaleiro, foi concedido o poder de tirar a paz
da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhes
foi entregue também uma grande espada. Ap.6.3,4.

560

O primeiro cavalo e cavaleiro é a base da compreensão dos demais
cavaleiros visto na abertura dos selos seguintes. Os demais cavaleiros montados nos
cavalos vermelho, preto e pálido fazem parte do séquito do deslumbrador branco.
Champlin (1998, p. 464) alude o Cavalo Vermelho pode ser uma
representação de Marte, o planeta vermelho, que era o deus da guerra na concepção
dos antigos. O vermelho é a cor do sangue, dando a entender derramamento de
sangue. E a grande espada subentende a mesma coisa.
Parece haver uma indução para o entendimento dos males previstos nestes
juízos, representados pelos selos, pois o cavalo vermelho, representado guerra,
induz o entendimento de que o exercício do poder trazido pelo cavalo branco e seu
cavaleiro gerou condições caóticas em geral, as agitações civis e uma anarquia em
vasta escala entre todas as nações. Visto que o ego humano afasta a influência do
Espírito Santo e conduz os homens exibirem a sua verdadeira natureza, como feras
que são e sem Deus e sem consciência.

4.3 O TERCEIRO SELO
Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser
vivente convocar: “Vem!”. Então, reparei e eis um cavalo preto
e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então, ouvi o
que parecia uma voz grave, vinda dentre os quatro seres viventes,
exclamando: “Um quilo de trigo por um dinheiro, e três quilos de
cevada também por um dinheiro, mas não destruas o azeite e o
vinho!”. Ap.6.5,6.

Não será equivocada a interpretação do cavalo negro como sendo a fome
(cf. v. 8b

40

e Lm 4.841). De acordo com o profeta Ezequiel em Ez. 4.10,11,1642 a

balança aponta para o racionamento com consequência da guerra. Ter de comer o
pão mediado por balança significa sofrer carências. A palavra explicativa que João
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No próprio texto de Apocalipse 6.8 a fome será causadora da morte.

41

O profeta Jeremias em Lm. 4.8 apresenta um quatro de sofrimento e morte entre o povo de Israel

gerado pela fome.
42

O profeta Ezequiel apresenta um racionamento em Israel como consequência da guerra.
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percebe, solidifica este resultado. Um quilo de trigo por um dinheiro era um preço
aumentado de oito a doze vezes. Consumia-se todo o salário de um dia (Mt 20.2)43
com a necessidade básica diária de um trabalhador. Este preço significava fome se
fosse necessário suprir uma família com alimento, roupa e abrigo.
Os seres viventes exclamaram: Um quilo de trigo por um dinheiro e três
quilos de cevada por um dinheiro. Exceto em regiões pobres, a cevada era dada
como comida para cavalos e burros. Agora via-se na mesa da família pão inferior
de cevada. Será que esta epidemia de fome pode ser explicada com colheitas
frustradas? É o que a terceira frase poderá esclarecer.
Mas não destrua o azeite e o vinho. Nas oito vezes em que ocorre, o vinho
é sempre usado como um conceito negativo. Nos textos de Ap 14.8; 17.2; 18.3, 44 o
vinho é uma metáfora para a vida luxuosa, imoral. Fazem parte deste contexto
também Ap 14.10; 16.19; 19.15. E em Ap 18.13 arrola vinho e azeite entre os
artigos de luxo dos ricos. Consequentemente, parece que está sendo aludido à
circunstância de que os ricos como sempre sabem garantir o seu luxo, enquanto a
população passa fome. Eles têm suas fontes de abastecimento, não precisando abrir
mão de nada. Talvez até fosse possível conseguir alimento suficiente para todos;
ninguém teria de sofrer fome, mas a indiferença, o egoísmo e a corruptibilidade
corroeram e destruíram a responsabilidade social. À fome associa-se a ódio.

4.4 O QUARTO SELO

Quando Ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente
clamar: “Vem!”, Olhei, e diante de mim estava um cavalo
amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o lugar dos
mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto
de toda a terra, a fim de que matassem à espada, pela fome, por
meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Ap.6.7,8.

43

Uma referência do evangelista Mateus apresentando que o salário de trabalhador. E este

certamente devia alimentar toda a família, mas observa-se aqui o trabalhador irá trabalhar apenas
para alimentar a si próprio.
44

Referências paralelas em Apocalipse que fazem apresentam o vinho como artigo de luxo.
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A cor do cavalo amarelo é a cor do cadáver, fazendo lembrar a aparência
doentia, contrastando decisivamente com o frescor da vida. A observação
subsequente não deve levar à ideia de dois cavaleiros, de modo que se chegaria ao
número de cinco cavaleiros apocalípticos. E o seu cavaleiro, sendo este chamado
Morte; e o Inferno o estava seguindo. “Morte e Hades” representam também em Ap
1.18; 20.13 um pleonasmo para uma única realidade. De certa maneira, João vê a
morte e sua sombra ou a morte e sua mão direita. Naturalmente ambos estão sendo
imaginados como pessoas, como também em Os 13.14 (cf. 1Co 15.55). Eles
manuseiam o ferrão e o aguilhão como se fossem boieiros.
O quarto cavaleiro representa o flagelo da Antiguidade, a peste. Ela
disseminava medo e pavor e era mais forte que imperadores e exércitos. Justamente
em tempos de guerra os soldados e sua bagagem introduziam germens de toda sorte
de epidemias, e as pessoas tornavam-se especialmente vulneráveis por estarem
subnutridas. Deste modo a morte ceifava em abundância. E foi-lhe dada autoridade
sobre a quarta parte da terra. Um dado numérico que representa grande parte da
população atingida com medida punitiva.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

São diversas as interpretações sobre o livro de apocalipse, especialmente
na tentativa de se encontrar um sentido racional para o capítulo 6. A abertura dos
selos, anunciando os diversos flagelos que seriam lançados sobre a humanidade.
Diversas são as interpretações, nem sempre de forma harmonizada, da
representação dos cavalos e seus cavaleiros. Desde os pais da igreja, surgiram
algumas escolas buscando expor suas visões sobre o texto apocalípticos. No
entanto, essas escolas desenvolveram de forma individual, visões preterista,
historicista, futurista e idealista na tentativa de contextualização dos fatos narrados
por João no Apocalipse.
No entanto, ao referir-se aos selos do apocalipse como castigos advindos
sobre os homens por forças externas, parece ser um ato de pusilanimidade onde há
uma negação da responsabilidade humana sobre seus atos praticados. Não seria
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Deus, numa representação do seu Cordeiro, sentado sobre o cavalo branco, nem
mesmo o anticristo estaria usando o arco para lançar flechas malignas sobre a
humanidade. Nenhum parece ser responsáveis pela presença dessas calamidades
trazidas ao mundo pelos cavalos e cavaleiros descritos por João. Então, observarse que o mal, ou bem colhido pelo homem, incluindo juízos temporais, ou
duradouros, são frutos das ações humanas
Na observação mais detidamente constata-se uma correlação significativa
para o pensamento bíblico, entre o pecado e punição. Deus não retira o castigo de
um lugar qualquer, como se fosse imposto ao pecado como um segundo fator. Pelo
contrário, o próprio pecado volta-se contra, acha o pecador, tornando-se assim o
castigo dele. Deus faz com que as atitudes do pecador recaiam sobre sua própria
cabeça, de modo que há uma identidade entre pecado e castigo. É nesse sentido que
a palavra profética inevitavelmente fala de guerras e consequências de guerras
como pragas de Deus para um mundo anticristão, sendo que em momento algum se
deve pensar que Deus começa a introduzir estes fenômenos no mundo. As guerras
não se originam do mundo dele, mas do nosso. Guerras ferem todos os Dez
Mandamentos de Deus e são malignas. Contudo, quando o mal exerce seu domínio,
a razão é que Deus está presente como juiz permitindo que o homem colha seu
próprio juízo. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para
praticarem coisas inconvenientes.
Por fim, as análises revelam que o oráculo divino não descarregará sobre
a terra a maldade, morte e flagelo, tendo em vista que a maldade intrínseca no
coração do homem e as diretrizes das suas escolhas norteiam a destruição da
humanidade.
Apesar de trazer respostas relevantes, a pesquisa abre espaço para os novos
estudos, como, por exemplo:
a) Avaliar o texto profético à luz do contexto social, como nova ordem
presente; e,
b) Avaliar o texto profético à luz da degeneração da humanidade no atual
contexto;
REFERÊNCIAS

564

ANDRADE, Aila Luzia Pinheiro de. Eis que faço novas todas as coisas: teologia
apocalíptica. São Paulo: Paulinas, 2012.

ARENS, Eduardo; MATEOS, Manuel Diaz. O Apocalipse a fora da esperança.
Edições Loyola. São Paulo, 2004.

BÍBLIA King James Atualizada. SBIA & Abba Press no Brasil. São Paulo: 2012.

BORTOLINI, José. Como ler o apocalipse: resistir e denunciar. São Paulo:
Paulus, 2014.

CHAMPLIM. Russell Norman. O Novo Testamento Interpretado: versículo por
versículo. São Paulo: Milenium, 1988.

LIÃO, Irineu de. Contra as Heresias. Coleção Patrística. São Paulo: Paulus, 1995.

LOPES, Hernandes Dias. Apocalipse: O futuro chegou. São Paulo: Hagnos, 2005.

MESTERS, Carlos; OROFINO, Francisco. Apocalipse de João. 2ª ed. São Paulo.
Fonte Editorial/Santuário, 2013.

OSBORNE, Grant R. Apocalipse: comentário exegético. São Paulo: Vida Nova,
2014.

POHL, Adolf. Apocalipse de João 1: comentário esperança. Curitiba: Editora
Evangélica Esperança, 2001

565

566

567

