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APRESENTAÇÃO 

 

A perspectiva multidisciplinar do I Congresso Nacional de Ciência e Educação 

abordou, no período de 27 a 31 de maio de 2019, na cidade de Mossoró-RN, o tema: 

"educação e humanização: poética da condição humana". A temática central ressalta a 

educação como processo de humanização em busca de transformar o homem a partir da 

apropriação de conhecimentos científicos com o intuito de perpetuar tais conhecimentos 

por gerações, a fim de que conheçam técnicas e se apropriem para conduzir cultura e fazer 

história, no espaço e tempo em que se vive, dentro da comunidade.  

Entender a ideia de humanização é pensar o conhecimento em sentido amplo, é 

entender a conjuntura do homem como um ser biopsicosossial capaz de transformar o 

ambiente em  que vive, sendo protagonista de sua formação pautada na ética. Ressalte-se 

que esse evento é um dos grandes momentos de nossa vida acadêmica, consolidando-se 

como um espaço de reflexão e construção de saberes. 

O I Congresso Nacional de Ciência e Educação, com enfoque na iniciação 

científica, confirma o nosso desejo de diálogo com outros saberes, considerando que o 

diálogo é o caminho mais viável para os processos de autoafirmação e reconhecimento 

das diferenças, elementos essenciais para a convivência em um mundo cada vez mais 

plural. 

Os grupos temáticos deram sustentação ao tema geral, promovendo 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, apontando as diretrizes para o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos 

e científicos apresentados nos artigos deste livro. 

 

Organizadora. 
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MOVIMENTO HUMANO, EXERCÍCIO FÍSICO, SAÚDE E 
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NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA EM PACIENTES COM 

LESÃO MEDULAR 
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RESUMO 

A Lesão Medular é uma agressão à medula espinhal, que pode causar perda parcial ou 

total da motricidade voluntária e/ou da sensibilidade, além de comprometimento nos 

sistemas urinário, intestinal, respiratório, circulatório, sexual e reprodutivo. A fisioterapia 

é uma grande aliada no tratamento deste tipo de patologia. Dentro dos tratamentos 

fisioterapêuticos há a FNP - Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, que são técnicas 

desenvolvidas com os objetivos específicos definidos, sendo realizadas desde a fase 

inicial do tratamento até a fase final da reabilitação. Com isso, o presente estudo tem 

como objetivo analisar os benefícios da aplicação do método FNP no tratamento de 

pacientes vítimas de lesão medular. Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura de 

artigos científicos por meio de busca nas bases de dados: BVS, LILACS, SCIELO, 

Revista Neurociências e Caderno de Ciências Biológicas e da Saúde, publicados entre os 

anos de 2005 e 2016. As técnicas de FNP auxiliam o indivíduo no processo de reabilitação 

ou na melhora da sua condição física, exigindo do paciente maior aprendizagem motora 

e desempenho, flexibilidade e aumento da amplitude de movimento, fortalecimento 

muscular e coordenação motora. A aplicação do método tem como objetivo facilitar o 

processo de reeducação funcional e aquisição de habilidades motoras, que proporcionará 

ao paciente uma melhora em sua qualidade de vida, dando-lhes autonomia e 
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independência para que possam executar as tarefas da vida diária, além de poder se 

reinserir no contexto social. 

Palavras-chave: lesão medular. FNP. fisioterapia. 

 

ABSTRACT 

Spinal Cord Injury is an aggression to the spinal cord that can cause partial or total loss 

of voluntary motor and/or sensitivity, as well as impairment of the urinary, intestinal, 

respiratory, circulatory, sexual and reproductive systems. Physical therapy is a great ally 

in the treatment of this type of pathology. Within the physiotherapeutic treatments there 

is the PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, which are techniques developed 

with the specific objectives defined, being carried out from the initial phase of the 

treatment until the final phase of the rehabilitation. Thus, the present study aims to 

analyze the benefits of applying the PNF method in the treatment of patients with spinal 

cord injury. This work deals with a literature review of scientific articles by means of 

searching the databases: BVS, LILACS, SCIELO, Neuroscience and Biological Sciences 

and Health Sciences, published between the years 2005 and 2016. Techniques of PNF 

assist the individual in the rehabilitation process or in the improvement of their physical 

condition, requiring the patient greater motor learning and performance, flexibility and 

increased range of motion, muscle strengthening and motor coordination. The application 

of the method aims to facilitate the process of functional re-education and acquisition of 

motor skills, which will provide the patient with an improvement in their quality of life, 

giving them autonomy and independence so that they can perform the tasks of daily life, 

reinserted in the social context. 

Key-words: spinal cord injury. FNP. physiotherapy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um aumento gradativo e significante vem ocorrendo em nossa sociedade em 

relação ao aumento do número de casos de doenças crônicas não transmissíveis 

(CAIXETA; SILVA, 2015). A urbanização desenfreada tem contribuído para a 
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determinação desse quadro, visto que a violência urbana e o crescente índice de acidentes 

de trânsito e de trabalho se traduzem na elevação do número de casos de lesão medular, 

as quais aumentam a cada ano (ALBUQUERQUE; FREITAS; JORGE, 2009).  

A LM - Lesão Medular é uma agressão à medula espinhal, que pode causar perda 

parcial ou total da motricidade voluntária e/ou da sensibilidade (tátil, dolorosa, profunda), 

além de comprometimento nos sistemas urinário, intestinal, respiratório, circulatório, 

sexual e reprodutivo (BRUNOZI et al., 2011). É definida como uma condição clínica da 

medula espinhal, de caráter temporário ou permanente, que acarreta em grandes danos na 

qualidade de vida de suas vítimas, tendo como causa os acidentes automobilísticos, 

quedas, agressões por arma branca, mergulhos em águas rasas, entre outros incidentes. 

Quando se tem um trauma na medula espinhal, os impulsos nervosos acabam sofrendo 

certas interferências na condução nervosa motora e sensorial, podendo ocasionar em uma 

lesão completa, onde não ocorre nenhum estímulo sensorial ou motor nos miótomos e 

dermátomos abaixo do nível da lesão, isso ocorre quando a medula é totalmente rompida. 

A lesão incompleta é caracterizada quando apresenta uma função sensorial ou motora 

abaixo do nível da lesão, incluindo segmentos sacrais (RODRIGUES et al., 2012; 

DANTAS; SILVA; SILVA, 2013). 

Umas das sequelas mais graves que a lesão medular pode causar é a tetraplegia 

(perda total das funções motoras dos membros superiores e inferiores, incluindo os 

músculos da respiração), paraplegia (perda total da função dos músculos inferiores) ou 

tetraparesia e paraparesia (perda parcial das funções motoras). Devido a essas sequelas, a 

vítima apresenta uma dificuldade motora simples ou até mesmo uma dependência total 

nas suas atividades de vida diária, causando um impacto emocional (DANTAS; SILVA; 

SILVA, 2013). 

Neste momento, não só os profissionais de saúde, mas a família e a sociedade 

devem estar preparadas para proporcionar ao indivíduo todo apoio que auxilie no 

enfrentamento desta nova condição, para que este possa sentir o desejo de seguir a vida 

em frente, mesmo diante das novas limitações e perspectivas. O apoio da família é uma 

condição importante para a readaptação do indivíduo na reconstrução da vida, pois 
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embora somente este possua deficiência, todos os membros da família são afetados pela 

deficiência (SCHOELLER et al., 2012). 

A fisioterapia é uma grande aliada no tratamento deste tipo de patologia, 

inclusive no fortalecimento muscular, mobilidade no leito, e no rolar (DANTAS; SILVA; 

SILVA, 2013). Assume um papel importante tanto na assistência aguda do paciente 

quanto no atendimento de reabilitação ambulatorial e orientação domiciliar, promovendo 

maior independência e qualidade de vida possível ao indivíduo portador da lesão medular 

(SARTORI, 2009). Até pouco tempo o tratamento fisioterapêutico em lesões medulares 

era restrito a reabilitação intensiva, mas com o avanço da ciência, novas técnicas foram 

surgindo com o passar do tempo, aumentando a qualidade de vida e a independência 

funcional. A FNP - Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva surgiu em 1954 

desenvolvido pelo doutor Hermen Kabat, são técnicas desenvolvidas com o objetivo 

específicas definidos, para obter força, resistência, coordenação, relaxamento muscular, 

velocidade de contração, aumentar a estabilidade articular e a amplitude de movimento 

(ADLER; BECKERS; BUCK, 2007). 

As técnicas de FNP são realizadas desde a fase inicial de tratamento, quando 

exercícios isométricos são adequados até a fase final da reabilitação. Possuem uma 

abordagem global, onde o tratamento é direcionado para o indivíduo como “um todo” 

levando em consideração a sua forma física e seu emocional. As técnicas trabalham 

usando os movimentos nas diagonais e em espiral, usando padrões de escapula e pelve, 

MMSS e MMII (ADLER; BECKERS; BUCK, 2007). Seu objetivo é direcionado para 

adquirir funções através dos movimentos tridimensionais como rolar, sentar, elevar 

tronco superior, ajoelhar, engatinhar, semiajoelhar, assumir bipedestação e deambular 

(DE ALENCAR et al., 2011). 

O método de FNP está entre as opções de tratamento fisioterapêutico, 

fornecendo a este profissional ferramentas necessárias para ajudar o paciente com lesão 

medular a atingir uma função motora eficiente. Com isso, o presente estudo tem como 

objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, os benefícios da aplicação do 

método FNP no tratamento de pacientes vítimas de lesão medular, principalmente na 

melhora da expectativa de vida e o aumento da independência desses pacientes. 
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Essa revisão bibliográfica torna-se de grande importância para a academia pois 

através desta pode-se adquirir e/ou ampliar os conhecimentos sobre o método FNP no 

tratamento de pacientes com Lesão Medular, além de contribuir para o campo de 

pesquisas nessa área. Acadêmicos e Profissionais da saúde que atuam diretamente nessa 

área, munidos desse conhecimento, poderão atuar de forma mais ampla na promoção de 

saúde desses pacientes. Consequentemente, o estudo traz benefícios para a sociedade, 

principalmente para pacientes com lesão medular, que poderão ter uma melhora em sua 

qualidade de vida ao aderir a tratamentos que utilizam essa proposta terapêutica. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura, por meio de pesquisas 

bibliográficas. Para tanto, o desenvolvimento foi divido em 4 etapas, assim distribuídas: 

 

1ª Etapa - Fontes: 

A) Artigos científicos sobre a temática foram acessados nas bases de dados BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), Revista 

Neurociências e Caderno de Ciências Biológicas e da Saúde, publicados entre os anos de 

2005 e 2016. Foram utilizados artigos, todos em Língua Portuguesa, disponíveis online e 

em texto completo. Os seguintes descritores foram aplicados: Técnicas de Facilitação 

Neuromuscular, Lesão Medular e FNP e Fisioterapia.  

B) Foi utilizado o livro Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva – Um Guia 

Ilustrado, 2ª edição. Autores: Adler, Susan S. Beckers, Dominiek – Buck, Math. 

Publicado em 2007 pela editora Manole. Linguagem: Português.  

Para a seleção das fontes foram usados como critérios de inclusão artigos que 

abordassem a temática proposta, que se encontrassem na integra e como critério de 

exclusão artigos que não estivessem na Língua Portuguesa ou que se apresentassem 

apenas em resumo. A partir dos dados coletados, serão apresentadas e consequentemente 

realizadas as discussões desse trabalho. 
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2ª Etapa - Coleta de Dados: 

A) Leitura Exploratória de todo o material selecionado (leitura rápida que 

objetiva analisar se a obra em questão responde aos questionamentos do trabalho); 

B) Leitura Seletiva (leitura aprofundada das partes de maiores interesses); 

C) Registro das informações extraídas das fontes em instrumento específico 

(autores, ano, método, resultados e conclusões). 

 

3ª Etapa - Análise e Interpretação dos Resultados: 

Foram realizadas leituras analíticas para ordenar as informações das fontes, para 

que se desenvolvesse a pesquisa. 

 

4ª Etapa - Discussão dos Resultados: 

As categorias encontradas na etapa citada anteriormente foram discutidas a partir 

do referencial teórico sobre a temática do assunto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A lesão medular é conhecida como um dos quadros incapacitantes mais graves, 

pois um traumatismo na medula espinhal debilita e limita a pessoa, afeta suas funções 

sensitivas e motoras, além de comprometer a funcionalidade dos membros e das funções 

orgânicas, pois a medula espinhal funciona como via de comunicação entre várias partes 

do corpo e o cérebro, assim controlando a forma sistêmica do organismo (DAL BERTO; 

BARRETO, 2011). 

De acordo com Adler, Beckers e Buck (2007), o FNP é um conceito de 

tratamento, no qual sua filosofia baseia-se na ideia de que todo ser humano, incluindo 

aqueles portadores de  deficiência, tem um potencial a ser explorado e, levando em conta 

essa filosofia, certos princípios são fundamentais no FNP, sendo que o primeiro é o 

tratamento global, onde cada tratamento é direcionado para o ser humano como um todo 

e não para um problema ou segmento corporal específicos; o segundo princípio é o 
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enfoque positivo do terapeuta com o paciente explorando seu potencial físico e 

psicológico; e por último diz que o objetivo primário de todo o tratamento é fazer com 

que o paciente consiga alcançar o seu mais alto nível funcional. 

O método FNP é uma abordagem ao exercício terapêutico que utiliza padrões 

específicos de movimento em diagonal e espiral, assim como estímulos aferentes para 

provocar um desencadeamento do potencial neuromuscular, obtendo melhores respostas 

em todo sistema musculoesquelético (CRUZ-MACHADO; CARDOSO; SILVA, 2007). 

O método teoriza que a função motora deve ser corrigida através da via neuromuscular 

pela estimulação dos proprioceptores localizado nas articulações, nos tendões e nos 

músculos, utilizando para isso a contração muscular voluntária, pois quanto maior o 

estimulo sensitivo da periferia maior a quantidade de estímulo que chegará ao Sistema 

Nervoso Central (DINIZ, 2012). Uma das propostas do método FNP é obter a contração 

muscular na extremidade contralateral, princípio este denominado de irradiação ou 

educação cruzada, no qual se utiliza a aplicação de técnicas de tratamento no lado íntegro 

para atingir o membro contralateral comprometido, através da movimentação ativa do 

sujeito contra uma resistência apropriada. Além disso, pode, através de exercícios com 

padrões de tronco, promover um aumento na descarga de peso nos membros inferiores 

(ECHER; OLTRAMARI, 2016). 

Ferreira (2016), cita em seu estudo que manipular um lado do corpo provoca 

mudanças nos músculos sinérgicos ipsilaterais e no movimento do lado oposto. Afirma 

ainda que apesar dos trabalhos existentes e do atual conhecimento relacionado à 

irradiação de força muscular, os mecanismos responsáveis por estes princípios ainda não 

são totalmente conhecidos.  

Para Meningroni et al. (2009), O FNP, utilizando técnicas de irradiação de força 

muscular, tem o objetivo de melhorar/facilitar o desempenho do sistema neuromuscular 

através da estimulação de proprioceptores musculares e articulares. Afirma que pelo 

princípio da irradiação, a estimulação de grupos musculares fortes e preservados produz 

a ativação dos músculos lesados e fracos, facilitando assim a ativação muscular. 

Segundo De Alencar et al. (2011), as técnicas de facilitação auxiliam o indivíduo 

no processo de reabilitação ou na melhora da sua condição física, exigindo do paciente 
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maior aprendizagem motora e desempenho, flexibilidade e aumento da amplitude de 

movimento, fortalecimento muscular e coordenação motora. No mesmo estudo, foi 

realizado um relato de caso de um paciente do sexo masculino, possuindo 18 anos de 

idade, que apresentava como diagnóstico lesão medular cervical incompleta ao nível de 

C3-C4 com déficits motores e sensoriais. Foram realizadas três avaliações funcionais, 

sendo aplicadas em três períodos distintos. A primeira antes da intervenção 

fisioterapêutica, a segunda após sete sessões de atendimento e a terceira após dezoito 

atendimentos. Foi utilizado o método da facilitação neuromuscular proprioceptivo e após 

a primeira avaliação foi visto que o paciente utilizava cadeira de rodas como meio de 

locomoção e o mesmo era dependente com assistência elevada para banhos, asseios, 

transferências na cama, dependência com assistência moderada para alimentação, como 

também para vestir parte inferior do corpo, e déficits no controle vesical e de esfíncter 

anal, além da dependência com assistência mínima para vestir a parte superior do corpo. 

Ao final dos 25 atendimentos observou-se que deambulava com apoio de muletas 

canadenses para grandes distancias e sem apoio para pequenas distâncias, porém com 

dificuldades. Este estudo concluiu que o FNP é eficaz na recuperação da função e tem o 

intuito de facilitar o processo de educação funcional e aquisição de habilidades motoras, 

proporcionando uma maior autonomia e independência do paciente com lesão medular. 

No estudo de Rodrigues e Romero (2008), foi feita uma análise comparativa 

entre dois pacientes que possuem diagnóstico clínico de lesão medular em nível torácico 

e diagnóstico fisioterapêutico de paraplegia espástica incompleta. Esses se submeteram a 

tratamentos de fisioterapia neurofuncional convencional, porém o Paciente 1 se submeteu 

junto a fisioterapia neurofuncional convencional à tratamentos de hidroterapia, com 

protocolo e técnicas do Método Bad Ragaz e o Paciente 2 tratamento com o Método de 

Facilitação Neuromuscular Proprioceptivo. Foi realizada uma avaliação e reavaliação 

após 12 atendimentos. Os autores afirmam que o paciente de número 1, que recebeu como 

tratamento adicional a hidroterapia obteve uma melhora significativa em 56,7%. Afirmam 

ainda que os efeitos terapêuticos na água estejam relacionados à: alívio de dor, espasmos 

musculares, manutenção ou aumento da amplitude de movimento das articulações, 

fortalecimento dos músculos enfraquecidos e aumento na sua tolerância aos exercícios, 
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reeducação dos músculos paralisados, melhoria da circulação, encorajamento das 

atividades funcionais, manutenção e melhoria do equilíbrio, coordenação e postura. Já o 

paciente 2, em que foi utilizado o método FNP, que são diagonais direcionadas com o 

objetivo da melhoria da funcionalidade e reeducação muscular do paciente, manteve-se 

na média esperada, em que os resultados subiram de 48.6% para 54%. Concluiu-se que, 

em relação às terapias oferecidas de hidroterapia e FNP, para os dois pacientes que 

fizeram parte da amostra, há uma contribuição conjunta de forma efetiva no tratamento 

do lesado medular. 

Medina, Borato e Oliveira (2012), desenvolveram um estudo de caso de uma 

paciente do sexo feminino, com lesão medular a nível torácico com paraplegia. Após a 

avaliação, os objetivos a serem alcançados eram: prevenir deformidades; evitar 

consequências do imobilismo; melhorar a força muscular; inibir movimentos 

indesejáveis; promover o realinhamento biomecânico; restabelecer padrões 

neuromusculares normais; melhorar o equilíbrio estático e devolver a funcionalidade. 

Como conduta foram utilizados alongamentos passivos de MMSS e MMII, mobilização 

articular em tornozelo, patelo-femoral, quadril e cintura escapular, o fortalecimento com 

a utilização de carga dos músculos do manguito rotador e toda a musculatura do MMSS. 

Ao final do tratamento foi observado uma melhora cinético-funcional em MMII devido 

ao aumento da força muscular, assim como o fortalecimento de tronco e MMSS, 

possibilitando a sedestação da paciente em maior parte do tempo. 

Diante dos estudos analisados é perceptível que o método FNP tem uma ação 

primordial no tratamento de pacientes com lesão medular, pois apresenta resultados 

satisfatórios quando aplicado nos pacientes, apresentando grande avanço na condição 

física, conscientização corporal, flexibilidade, coordenação motora e, consequentemente, 

melhora na qualidade de vida. É evidenciado que o método FNP quando associado a 

outros recursos fisioterapêuticos, pode auxiliar de forma mais ampla no desenvolvimento 

do paciente, pois cada técnica possui finalidade terapêutica e estímulos diferentes, que 

ocasionarão em um melhor desenvolvimento do paciente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A utilização do método FNP é efetiva no tratamento de um paciente que possui 

como diagnóstico a lesão medular. A aplicação do método tem como objetivo facilitar o 

processo de reeducação funcional e aquisição de habilidades motoras, que 

consequentemente proporcionará ao paciente uma melhora em sua qualidade de vida, 

dando-lhes autonomia e independência para que possam executar as tarefas da vida diária, 

além de poder se reinserir no contexto social. 
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RESUMO 

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae que 

afeta primariamente a pele e o sistema nervoso periférico. A agressão, pelo M. leprae, na 

matriz extracelular, provoca a disrupção entre a lâmina basal e a célula de Schwann, de 

forma que provoca alterações nas funções fisiológicas e neuronais, às vezes, irreversíveis. 

O comprometimento do sistema nervoso periférico pode gerar alterações sensitivas, 

motoras e autonômicas que evoluem com tipos e graus variados de incapacidade física, o 

que acarreta na diminuição da qualidade de vida desses pacientes. As úlceras plantares, 

ou também chamada de mal perfurante plantar, é umas das formas de incapacidade, e 

pode ser brevemente definida como qualquer interrupção na solução de continuidade do 

tecido cutâneo-mucoso. São de difícil manejo, envolve a família, e profissionais de saúde, 

ocasionando ao paciente problemas sintomáticos, e também psicológicos, que envolve 

desde a rejeição do portador da doença na sociedade até os problemas de serviços de 

saúde, e os custos para a família e o próprio doente. Diante disso, o presente estudo 

consiste em uma revisão bibliográfica onde através de pesquisas em banco de dados da 

área da saúde e de dados publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil, objetivou-se 

expor a importância da atuação do fisioterapeuta no tratamento da úlcera plantar em 

pacientes com hanseníase. Como resultado, além de identificar as principais 

técnicas/recursos utilizados pelos fisioterapeutas no tratamento da referida doença, são 

evidenciados possíveis casos de subnotificação por parte do Ministério da Saúde do Brasil 

nos dados divulgados sobre a Incidência da hanseníase no município de Mossoró/RN. 



 

27 

Palavras-chave: hanseníase. doença do sistema nervoso periférico. fisioterapia. úlcera 

plantar. 

 

ABSTRACT 

Leprosy is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae that primarily 

affects the skin and peripheral nervous system. The aggression, by the M. leprae, in the 

extracellular matrix, It causes disruption of the basal lamina and Schwann cell, so that it 

causes physiological changes in neural function and sometimes irreversible. The 

commitment nervous system peripheral can generate sensory changes, motor and 

autonomic that evolve with types and varying degrees of physical disability, which results 

in decreased quality of life of these patients. The ulcers plantar, or also called of evil 

perforating plantar it is one of shapes of inability, and can be briefly set any as the 

interruption in the solution of the continuity of tissue cutaneous-mucosal. Are of difficult 

management, involves the family, and professional of health, causing to patient problems 

symptomatic, and too psychological involving from the carrier rejection the disease in 

society until problems of servicing of health, and the costs to the family and the own sick. 

Thus, the present study is in a literature review where through of database of research area 

the health and data published by the Ministry of Health of Brazil, it is aimed expose the 

importance the performance the physiotherapist in treatment of plantar ulcers in patients 

with leprosy. As result, beyond to identify the main techniques/resources used by 

physiotherapists in treatment of said disease, are highlighted possible cases of 

underreporting by the Ministry of Health of Brazil in the data disclosed about the 

incidence the leprosy in city of Mossoró/RN. 

Key-words: leprosy. disease of system nervous peripheral. physiotherapy. ulcer plant. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, causada por uma bactéria 

denominada Micobaterium leprae, que atinge pessoas de todas as idades e acomete 

principalmente a pele e os nervos periféricos. Além disso, o M. leprae pode também se 
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manifestar de forma sistêmica, comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e 

outros órgãos. Devido ao seu alto poder incapacitante, a doença torna-se de grande 

importância para a saúde pública. A transmissão ocorre por meio de uma pessoa doente, 

sem tratamento, que pelas vias áreas superiores (mucosa nasal e orofaringe) elimina o 

bacilo para o meio exterior, com isso infectando outras pessoas suscetíveis (NUNES; 

OLIVEIRA; VIEIRA, 2011). 

A epidemiologia da hanseníase, particularmente sua distribuição geográfica, 

apresentam numerosas lacunas e enigmas. Várias das principais áreas – historicamente – 

endêmicas no mundo encontram-se sob clima tropical, elevadas temperaturas e 

precipitações pluviométricas. Em regiões de clima temperado e frio, entretanto, a 

hanseníase também já apresentou incidências altas, não obstante fosse eliminada sem uma 

explicação definitiva. Estima-se que em 2007, 80% dos casos novos concentram-se em 

países localizados na faixa intertropical: Índia; Brasil; Myanmar; Madagascar; Nepal; e 

Moçambique (MAGALHÃES; ROJAS, 2007). No Brasil, há tendência de redução da 

endemia, mas ainda com alta concentração nas regiões Norte e Centro-Oeste. No ano 

2011, o coeficiente de prevalência pontual de hanseníase foi de 1,54 casos por 10 mil 

habitantes, o que corresponde a 29.690 casos em tratamento. Nesse ano, o coeficiente de 

detecção de casos novos da doença foi de 17,65 a cada 100 mil habitantes, 

correspondendo a 33.955 casos novos (ROCHA et al., 2015; BRASIL, 2012). 

Os portadores de Hanseníase podem ser classificados em paucibacilares, com 

imunidade celular preservada, baciloscopia negativa, com até cinco lesões de pele e um 

nervo atingido. E os multibacilares, possuem imunidade específica ao bacilo reduzido ou 

ausente, baciloscopia positiva, mais de cinco lesões de pele e mais de um nervo atingido. 

Dessa forma, a hanseníase promove a instalação de deficiência e deformidades físicas, 

que resultam em graves incapacidades, desajustes e até em marginalização e isolamento 

do portador (SOUSA et al., 2011). Dentre as incapacidades causadas pela hanseníase, 

uma das principais é a Úlcera Plantar ou também chamada de Mal Perfurante Plantar. 

As úlceras plantares são decorrentes da perda da sensibilidade na componente 

plantar do pé, ou seja, pequenas pressões que são mantidas por um certo intervalo de 

tempo causam as úlceras. Estas são responsáveis por uma diminuição do movimento, 
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perda da sensibilidade dos locais acometidos, diminuição do volume do mesmo, e 

inflamações que podem variar de acordo com os cuidados do paciente (MARQUES; 

MOREIRA; ALMEIDA, 2003). O nervo tibial posterior é responsável pela sensibilidade 

em toda região plantar dos pés e sua perda pode acarretar o desenvolvimento de úlceras 

plantares. Existem também as Úlceras Calcâneas, que frequentemente, são de origem 

traumática, causada por objetos (prego ou pedra) no sapato e caminhadas rápidas que 

aumentam as forças de fricção. A orientação do tipo de sapato adequado, vistoria dentro 

do calçado antes de usá-lo e caminhadas cuidadosas, diminuem a incidência dessas 

úlceras na região calcânea (LEITE et al., 2010). Todas essas lesões devem ser abordadas 

e devidamente prevenidas, pois constituem como porta de entrada para infecções que 

podem se agravar e conduzir o paciente a complicações graves e até mesmo à amputação 

(GOMES; FRADE; FOSS, 2007). 

Para tratar as úlceras plantares, devem ser abordados além dos tratamentos 

medicamentosos, a prevenção e o tratamento das incapacidades e deformidades, com 

orientação de autocuidado e fisioterapia (RODINI et al., 2010). A atuação fisioterapêutica 

no tratamento das consequências da hanseníase é de fundamental importância, desde a 

prevenção até a reabilitação do paciente, visto que o fisioterapeuta é apto para utilização 

de recursos que auxiliam no processo de reparo de úlceras, prevenção de deformidades e 

amputações, fortalecimento muscular e sendo capaz de estimular este paciente às novas 

condições físicas.  

Considerando a importância da atuação fisioterapêutica no tratamento dos 

pacientes portadores da Hanseníase, em especial os acometidos pela Úlcera Plantar, o 

presente estudo tem como objetivo, expor as principais técnicas/recursos utilizados pelos 

profissionais fisioterapeutas no tratamento da referida doença. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo consiste em um estudo exploratório, por meio de pesquisas 

bibliográficas, sobre a atuação do fisioterapeuta e as técnicas/recursos utilizados no 

tratamento de pacientes com Úlcera Plantar, decorrente da Hanseníase. Artigos científicos 
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sobre a temática foram acessados nas bases de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), 

LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e SCIELO - 

Scientific Eletronic Library Online, e na Revista Amazônia: Science & Health, 

publicados entre os anos de 2005 a 2015 e um publicado no ano de 1962. Foram utilizados 

artigos, todos em Língua Portuguesa, disponíveis online e em texto completo. Os 

seguintes descritores foram aplicados: Hanseníase, Úlcera Plantar em Hanseníase e 

Tratamento Fisioterapêutico em Úlcera Plantar. Foram utilizados também dados 

publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil, como Manual de Condutas para Úlceras 

Neurotróficas e Traumáticas, levantamento de dados e incidência da hanseníase no Brasil, 

inclusive o Boletim Epidemiológico 2013, disponíveis online. Estes dados contêm 

informações de pesquisas sobre a Hanseníase desde o ano 2000 a 2015. Foi utilizado 

também o Boletim Epidemiológico Hanseníase - N° 01/2011 publicado pela Prefeitura 

Municipal de Mossoró/RN. Para a seleção das fontes foram usados como critérios de 

inclusão artigos que abordassem a temática proposta, que se encontrassem na integra e 

como critério de exclusão artigos que não estivessem na Língua Portuguesa ou que se 

apresentassem apenas em resumo. Totalizando com isso 31 referências. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

3.1 A HANSENÍASE 

 

Desde a antiguidade, a Hanseníase tem sido considerada contagiosa, mutilante e 

incurável e, como consequência disso, provoca uma atitude preconceituosa de rejeição e 

discriminação ao seu portador, normalmente um excluído da sociedade. Recentemente, 

ferramentas de genômica comparativa foram aplicadas para dar suporte a hipótese de que 

a doença tenha tido origem na África oriental, de onde se espalhou para o resto do mundo 

seguindo as rotas migratórias das primeiras populações humanas (PREVEDELLO; 

MIRA, 2007; SANTOS; CASTRO; FALQUETO, 2008). A Hanseníase é transmitida 

principalmente por meio do convívio com os doentes do tipo virchowiano ou dimorfo que 

ainda não foram diagnosticados e não iniciaram tratamento. Esses indivíduos possuem 
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carga bacilar suficiente para favorecer a transmissão. As principais fontes de bactérias 

são provavelmente as mucosas das vias aéreas superiores. O bacilo de Hansen tem a 

capacidade de infectar grande número de indivíduos, no entanto, poucos adoecem. Essa 

propriedade não é função apenas das características intrínsecas da bactéria, mas depende, 

sobretudo, de sua relação com o hospedeiro e do grau de endemicidade do meio 

(SANTOS; CASTRO; FALQUETO, 2008). 

O Mycobacterium leprae possui algumas características únicas, dentre elas 

destaca-se: a altíssima especificidade por seus alvos celulares, os macrófagos e as células 

de Schwann do sistema nervoso periférico (PREVEDELLO; MIRA, 2007). A penetração 

do M. leprae nas células de Schwann se dá através da ligação inicial com a laminina alfa 

2 da membrana basal, e daí com a alfa-dextroglicana da membrana da célula de Schwann, 

permitindo assim a invasão celular (OLIVEIRA; PIMENTAL, 2014). Outro estudo 

mostra que a ligação do Mycobacterium leprae e as células de Schwann, ocorre de tal 

modo que induz à desmielinização, e há evidências de que esta ligação ocorre na lâmina 

basal da matriz extracelular. Portanto, no caso da hanseníase, a lâmina basal, de nenhum 

modo, representa barreira protetora à entrada da microbactéria. Pelo contrário, é através 

de seus componentes estruturais que ocorre a invasão. A integridade das fibras nervosas, 

no sistema nervoso periférico, é mantida pela adesão ou ligação da lâmina basal às células 

de Schwann. A agressão, pelo Mycobacterium leprae, na matriz extracelular, provoca a 

disrupção entre a lâmina basal e a célula de Schwann, de tal sorte que provoca alterações 

nas funções fisiológicas e neuronais, às vezes, irreversíveis (CHACHA, 2009). 

Os sinais clínicos da hanseníase, inicialmente, manifestam-se através de lesões 

de (na) pele, com diminuição ou ausência de sensibilidade, sem evidência de lesão 

nervosa troncular. Estas lesões podem ser vistas em qualquer região do corpo, com maior 

frequência na face, orelhas, braços, pernas, costas e nádegas. Podem, também, acometer 

os olhos e seus anexos, além das mucosas nasais e orais (BRASIL, 2002). A lesão nervosa 

determina alterações sensitivas e motoras que levam a instalação de graus variados de 

incapacidade física, e podem interferir na vida social e econômica dos pacientes, 

resultando no estigma e discriminação dos mesmos. Dentre as incapacidades graves e 

socialmente relevantes, estão as úlceras cutâneas. A região plantar é abordada como o 
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local comumente acometido por úlceras, devido a alterações biomecânicas e diminuição 

da sensibilidade ocorridas no paciente. A alteração biomecânica ocorre a partir de 

amiotrofias, fraquezas musculares e deformidades que contribuem diretamente para o 

desarranjo ósseo do pé. Esse desarranjo faz com que o paciente realize uma marcha 

desajustada e provoque novos pontos de pressão em regiões do pé não apropriadas. Além 

disso, o hanseniano possui diminuição ou abolição da sensibilidade, o que reflete na 

diminuição da proteção fisiológica necessária para a prevenção de inúmeras lesões 

cutâneas (GOMES; FRADE; FOSS, 2007). 

Em 2007, OMS - Organização Mundial da Saúde considerava a hanseníase uma 

doença eliminada como problema de saúde pública quando a prevalência é menos de um 

caso entre 10 mil pessoas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). Segundo o 

Manual de Prevenção e Incapacidades, publicado pelo Ministério da Saúde do Brasil no 

ano de 2008, a hanseníase representa ainda um grave problema de saúde pública no Brasil. 

Além de ser uma doença com agravantes inerentes às doenças de origem socioeconômica 

e cultural, é também marcada pela repercussão psicológica gerada pelas deformidades e 

incapacidades físicas decorrentes do processo de adoecimento (BRASIL, 2008). No 

Brasil, aproximadamente 23% dos pacientes com hanseníase apresentam algum tipo de 

incapacidade após a alta (GONÇALVES, SAMPAIO; ANTUNES, 2009). 

O Boletim Epidemiológico da Hanseníase no Brasil, publicado pelo Ministério 

da Saúde do Brasil no ano de 2013, expõe que a eliminação da hanseníase como problema 

de saúde pública no Brasil apresenta aspectos facilitadores que incluem: a decisão política 

de eliminação da hanseníase; a hanseníase no contexto do Plano Brasil Sem Miséria; a 

inserção da hanseníase em todas as pactuações do SUS - Sistema Único de Saúde e a 

existência de ampla cobertura de unidades básicas de saúde com potencial para 

diagnosticar e tratar a doença até a cura. Por outro lado, apresenta como dificuldades ou 

aspectos negativos: regiões de extrema pobreza como condição de perpetuação da doença, 

com dificuldade de acesso a serviços de saúde, principalmente nas áreas mais endêmicas; 

atraso na adoção de estratégias essenciais ao processo de eliminação que levou à 

implantação da PQT padrão pela OMS e à descentralização de serviços somente na 

década de 1990, sistema de referência e contra referência pouco estruturado em algumas 
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regiões do país, ainda que formalmente normatizado (BRASIL, 2013). Diante disso, 

torna-se necessário que o Ministério da Saúde do Brasil aprimore ainda mais os 

programas de atenção à hanseníase e elabore estratégias para atenuar a situação da doença 

como problema de saúde pública.  

 

3.2 A EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE 

 

No início de 2007, o Brasil apresentou taxa de prevalência acima de 2 

pacientes para cada 10 mil habitantes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015), 

porém em 2012 esse coeficiente era de 1,51 caso/10 mil habitantes, o que mostra uma 

redução de 12% em relação ao valor do coeficiente no ano de 2004, onde eram 1,71 

caso/10 mil habitantes (BRASIL, 2013). O Brasil vem mantendo uma média de 47 mil 

novos casos de hanseníase anualmente no último quinquênio, com um parâmetro alto de 

endemicidade, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (BRASIL, 

2007).  

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Hanseníase Volume 44 Nº 11-

2013, observa-se, na Figura 1A, que os estados de Mato Grosso, Maranhão e Tocantins 

apresentaram coeficiente de prevalência alto (entre 5 e 9,99 casos por 10 mil habitantes), 

enquanto todos os estados da região Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, na 

região Sudeste, somados ao Rio Grande do Norte, no Nordeste, alcançaram a meta de 

eliminação da hanseníase enquanto problema de saúde pública (BRASIL, 2013).  

 

Figura 1 - Coeficiente de prevalência de hanseníase por 10 mil habitantes nas 

Unidades da Federação (a) e municípios (b). Brasil – 2012. Disponível em: Boletim 

Epidemiológico Volume 44 N°11-2013 
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FONTE: Sinan/ SVS - MS; Dados disponíveis em 24 de abr. 2013. 

 

Na Figura 1B, observa-se um padrão espacial de concentração da prevalência de 

hanseníase por municípios. Aqueles de endemicidade mais elevada estão localizados 

entorno da Amazônia brasileira, especialmente em Rondônia, Mato Grosso, oeste de 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Tocantins e sudoeste do Pará. Por outro lado, 

parte da região Nordeste e a maioria dos municípios das regiões Sul e Sudeste apresentam 

baixa endemicidade. Quanto ao coeficiente anual de detecção por 100 mil habitantes 

(Figuras 2A e 2B), observa-se o mesmo padrão espacial do coeficiente de prevalência. 

 

Figura 2 - Coeficiente geral de detecção de hanseníase por 100 mil habitantes 

nas Unidades da Federação (a) e municípios (b). Brasil – 2012 Disponível em: Boletim 

Epidemiológico Volume 44 N°11-2013. 

FONTE: Sinan/ SVS - MS; Dados disponíveis em 24 de abr. 2013 
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O coeficiente de prevalência de hanseníase do Brasil vem sofrendo redução 

progressiva nos últimos anos. Isso decorre da diminuição no número de casos novos da 

doença, da redução do tempo de tratamento com a poliquimioterapia (PQT) e da melhoria 

da qualidade das informações, com atualizações sistemáticas nos bancos de dados 

(BRASIL, 2013). Segundo pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde, no ano de 2012 

o Nordeste obteve uma taxa de prevalência de hanseníase de 2,31 casos a cada 100 mil 

habitantes, 13.896 novos casos onde destes foram avaliados 11.743 casos (BRASIL, 

2012). Em comparação com o ano de 2013 a taxa de prevalência teve uma redução de 

0,09 casos por 100 mil habitantes onde também houve uma redução de 620 casos novos 

e 475 casos avaliados (BRASIL, 2013). 

Segundo dados publicados pela Prefeitura de Mossoró/RN, no Boletim 

Epidemiológico do ano de 2011 nº1, o aspecto epidemiológico do município de Mossoró 

no ano de 2009 foi um total de 94 casos e no ano de 2010, 92 novos casos notificando 

assim uma redução de 2,12% (MOSSORÓ, 2015). Em contrapartida a esses dados, o Data 

Sus apresenta uma redução mais significativa, conforme mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Comparativo dos casos de hanseníase entre os anos de 2009 e 2010 

notificados pelo Data SUS e pela prefeitura de Mossoró/RN. 

Ano Data SUS Prefeitura de Mossoró 

2009 91 94 

2010 75 92 

Total de Redução (%) 17,5 2,12 

FONTE: Prefeitura Municipal de Mossoró, 2015. 

 

Observa-se que o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Mossoró 

(MOSSORÓ, 2011) tem como fonte o Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação - Sinan Net, porém analisando os dados informados por ambas 

podemos evidenciar e fazer a análise comparativa dos dados onde vemos que em alguns 
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momentos nos deparamos com informações que podem ser consideradas controvérsias, o 

que nos leva a acreditar em uma possível subnotificação por parte do Ministério da Saúde.  

O Município de Mossoró vem apresentando, nos últimos anos, coeficientes de 

detecção anual da hanseníase em torno de quatro a cinco casos para cada 10.000 

habitantes, o que torna urgente a necessidade de expandir-se a busca de casos e aumentar 

a cobertura do programa de controle na cidade, a fim de diminuir a transmissão e a cadeia 

epidemiológica, num futuro próximo. 

O monitoramento da proporção de cura é essencial para medir a efetividade dos 

serviços de saúde no tratamento e cura dos casos diagnosticados. Indivíduos 

diagnosticados e não curados inflam a prevalência e demonstram que os serviços de saúde 

não estão seguindo adequadamente o protocolo terapêutico padronizado de tratamento 

com a PQT. Há também a possibilidade de que os casos estejam sendo tratados conforme 

recomendado, mas os serviços apresentam defasagem temporal no envio de informação 

relativa à cura dos pacientes (DIAS; DIAS; NOBRE, 2005).  

Na busca por dados e informações para que pudéssemos evidenciar a 

epidemiologia da hanseníase no Brasil, ao fazermos a análise comparativa dos dados, em 

alguns momentos nos deparamos com informações que podem ser consideradas 

controvérsias, o que nos leva a acreditar em uma possível subnotificação por parte do 

Ministério da Saúde. Com isso identificamos a necessidade da realização de outros 

levantamentos e estudos onde os dados e informações destes possam estar em sintonia 

e/ou apresentarem baixa margem de erros. 

 

3.3 A ÚLCERA PLANTAR 

 

A Úlcera pode ser definida como qualquer interrupção na solução de 

continuidade do tecido cutâneo-mucoso, que acarreta alterações na estrutura anatômica 

ou função fisiológica dos tecidos afetados. De acordo com o Manual de Condutas para 

Úlceras Neurotróficas e Traumáticas 2012, as úlceras podem ser classificadas em: 

Cirúrgicas e não cirúrgicas; Agudas e Crônicas (segundo o tempo de reparação); E em 

Graus (I, II, III e IV) (BRASIL, 2002). Pacientes com hanseníase podem apresentar 
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úlceras neurotróficas e também outros tipos de úlceras, como a venosa, arterial, 

hipertensiva, mista (arterial e venosa), diabética e de pressão. A hanseníase pode resultar 

em seus portadores, lesões primárias tais como: mão em garra, pé caído em anquilose; e 

secundárias como: paralisias musculares, fissuras, lesões traumáticas e úlceras plantares 

(BRASIL, 2002). A úlcera plantar se dá basicamente quando há uma perda de 

sensibilidade protetora ou uma completa anestesia no território do nervo tibial (BRASIL, 

2008). Existem diversos fatores que também influenciam e aumentam os riscos de seu 

surgimento em graus diferentes. Tais fatores podem ser vistos na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Fatores que predispõem a úlcera plantar. 

FATORES QUE PREDISPÕEM A ÚLCERA PLANTAR 

Pele Anidrótica 

- Lesão da inervação autonômica; 

- Impossibilita a sudorese e lubrificação da pele; 

- Induz a formação de fissuras; 

- Passagem para bactérias entrarem nos tecidos do pé. 

Paralisia dos Intrínsecos 

- Deformação dos artelhos; 

- Artelhos não participam na sustentação e distribuição do peso 

corpóreo, passando toda essa pressão para a cabeça dos 

metatarsianos. 

- Pode classificar a deformidade dos artelhos em três graus: 

- Grau I: a ponta dos artelhos entra em contato com o chão, 

permitindo pressões anormais neste local, criando calos e 

mesmo ulceração; 

- Grau II: quando os artelhos estão bastante estendidos, de modo 

que a polpa não toca o chão; 

- Grau III: quando as articulações metatarsofalangeanas (MTF), 

já estão completamente deslocados dorsalmente. 

Perda do Coxim 

- Acolchoamento sob a cabeça dos metatarsianos; 

- Quando os artelhos estão hiperestendidos devido a paralisia 

intrínseca, este coxim se traciona distal e dorsalmente junto com 

a fáscia plantar; 
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FONTE: Dados de pequisa. 

 

A Úlcera Neurotrófica ocorre em decorrência de algumas patologias como: 

diabetes mellitus, alcoolismo, hanseníase e outros. As pessoas que portam essas 

patologias, principalmente a hanseníase, têm maior facilidade de desenvolver lesões das 

fibras autonômicas (a pele irá ressecar e perder sua elasticidade devido à diminuição ou 

produção de suas secreções e favorecendo o risco de infecção), sensitivas (falta de 

sensibilidade sendo ela térmica, venosa e tátil), motoras (compromete a função leva a 

deformidades por causa da fraqueza e paralisia dos músculos).  

A úlcera plantar pode surgir através de um pequeno ferimento, provocado por 

um espinho, ou uma pedra afiada, em alguém andando descalço, ou até mesmo por uma 

unha num sapato. Se o indivíduo não possui sensibilidade no pé, ele não vai perceber o 

trauma inicial, e assim continuará a caminhar e consequentemente, o surgimento de uma 

infecção profunda com formação de abcessos e, posteriormente se apresentará uma úlcera 

infectada e profunda. Outro caso pode ser por pequenas pressões quando mantidas por 

- Cabeça dos metatarsianos desprotegidas, contribuindo para a 

causa das úlceras plantares. 

 

Perda de Volume dos Músculos 

Intrínsecos 

 

- Atrofia secundária a paralisia de todos os músculos intrínsecos 

do pé; 

- Perda de volume de partes moles, que auxiliam no 

acolchoamento da sola do pé. 

Distúrbios Circulatórios 

- Má circulação; 

- O comprometimento neural dentro do túnel do tarso, 

frequentemente, leva à compressão arterial, determinando a 

estase localizada no pé. 

Forças de Fricção 

- Causa mais responsável pela criação de úlcera plantar, quando 

os outros fatores já estão presentes; 

- Forças mais fortes durante a deambulação e a fase de propulsão; 

- A ruptura de tecido profundo, edema, inflamação e a formação 

de abscesso e ulceração podem ser causadas por caminhadas 

rápidas, passadas longas e corridas, por conta que aumenta a 

força de fricção. 
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muito tempo sobre uma mesma área, podendo causar necrose tecidual e úlceras. Um 

sapato, um curativo, ou um gesso muito apertado pode causar úlcera em um pé sem 

sensibilidade. A maior parte das úlceras plantares se dá enquanto o indivíduo caminha 

normalmente, durante suas atividades do dia a dia, no trabalho ou em casa. A repetição 

do trauma em uma mesma área do pé, eventualmente vai comprometer também tecidos 

mais profundos, dando início a uma necrose onde irá formar abcesso e ulceração da pele 

seguida por edema e assim tenderá a concentrar as pressões. Entretanto, um pé normal 

que tenha apenas a perda de sua sensibilidade, raramente desenvolverá úlcera plantar caso 

não seja submetido a forças anormais como longas caminhadas, passos muito longos ou 

corridas (DUERKSEN; VIRMOND, 1997). 

De acordo com o livro Cirurgia Reparadora e Reabilitação em Hanseníase 

(DUERKSEN; VIRMOND, 1997), as Úlcera Plantares podem se apresentar em 3 tipos: 

Úlcera da borda lateral do pé: É um tipo de úlcera não muito comum, quando se encontra 

presente, está ligada com o pé caído total. A presença de úlcera da borda lateral é o que 

leva a realizar o exame de força muscular. Então irá a identificar que existe 

enfraquecimento dos músculos fibulares, mesmo que não tenha pé caído à amostra. A 

presença de uma posição em varo do pé é outro fator que predispõe para este tipo de 

úlcera (Figura 3). Úlcera do calcanhar: Passa a existir por causa dos septos serem muito 

espessos, assim o tecido próximo não consegue contrair para firmar o fechamento desse 

tipo de úlcera, com isso terá um nódulo ou cicatriz muito grande, sendo fácil o 

reaparecimento da úlcera (Figura 4). Úlcera da região calcânea: É um tipo de úlcera rara, 

o que torna o seu tratamento mais difícil. Geralmente ela é de origem traumática, podendo 

ser causada por uma pedra ou prego no sapato. Passos muito longos ou caminhados 

rápidas aumentam o esforço na área do calcanhar, na fase de impacto, como também 

aumentam as forças fricção. Tais fatores podem dar início à formação de úlceras. Este 

tipo de úlcera pode ser observado com frequência em indivíduos com pé caído. Porque 

estes pacientes enquanto caminham, atiram o pé em dorsiflexão para evitar que os dedos 

toquem o chão, e logo após apoiam com muita força o calcanhar no chão (Figura 5). 
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Figura 3 - Úlcera da borda 

lateral do pé 

 

Figura 4 - Úlcera de calcanhar 

 

Figura 5 - Úlcera da região 

calcânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FONTE: Dados de pequisa. 

 

As úlceras, ainda de acordo com o livro Cirurgia Reparadora e Reabilitação em 

Hanseníase (DUERKSEN; VIRMOND, 1997), podem ser graduadas em 4 graus, 

podendo ser observados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Graduação das Úlceras Plantares 

GRADUAÇÃO DAS ÚLCERAS PLANTARES 

Grau I 

- Perda da sensibilidade protetora; 

- Pré-úlcera; 

- Artelhos em garra móveis; 

- Edema local, calor, eritema. 

Grau II 

- Úlcera superficial; 

- Artelhos em garra móveis. 

Grau III 

- Úlcera profunda; 

- Artelhos em garra fixos. 

Grau IV - Úlcera complicada; 
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- Artelhos em garra rígidos; 

- Pé deformado por Charcot. 

FONTE: Dados de pesquisa 

 

As úlceras plantares são responsáveis por um alto índice de morbidade e 

mortalidade. É uma situação de difícil manejo para os indivíduos acometidos, bem como 

para os familiares e profissionais da área da saúde (MARQUES; MOREIRA; ALMEIDA, 

2003). Diante disso, surge a necessidade de o paciente passar por acompanhamento com 

profissionais de saúde, em especial, acompanhamento do fisioterapeuta, para que possa 

receber orientações de autocuidados e também tratamento, caso necessário. 

 

3.4 INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NAS ÚLCERAS PLANTARES 

 

As úlceras plantares são de difícil manejo, envolve a família, e profissionais de 

saúde, ocasionando ao paciente problemas sintomáticos, e também psicológicos, que 

envolve desde a rejeição do portador da doença na sociedade até os problemas de serviços 

de saúde, e os custos para a família e o próprio doente (MARQUES; MOREIRA; 

ALMEIDA, 2003). De acordo com o Guia para Controle de Hanseníase (BRASIL, 2002), 

publicado pelo Ministério da Saúde no ano de 2002, o diagnóstico de hanseníase é 

realizado através do exame físico, onde se deve fazer uma avaliação dermatoneurológica, 

procurando identificar casos clínicos da doença. É ideal que diante de uma suspeita de 

hanseníase exista uma avaliação bem detalhada, compondo: anamnese, avaliação 

dermatológica, avaliação neurológica, diagnóstico dos estados reacionais; diagnóstico 

diferencial e classificação do grau de incapacidade física (BRASIL, 2002; TAVARES, 

2013). 

Para realizar o tratamento é ideal que o paciente esteja classificado 

paucibacilares ou multibacilares. Os paucibacilares estão doentes, mais não contaminam 

as pessoas, já os multibacilares, sem o tratamento correto eliminam bacilos e podem 

contaminar outras pessoas. A medicação utilizada por estes grupos depende da gravidade 

do problema, isso fará com que mude a dosagens dos remédios, no geral os medicamentos 
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utilizados são: associação de rifacimina, que é bactericida, dapsoma e clofacimina, que é 

considerada bacteriostática ou bactericida fraca, este tratamento tem o nome de PQT - 

poliquimioterapia e possui um efeito bastante eficaz nos pacientes com hanseníase 

(XAVIER, 2011). A PQT é uma forma simples e eficaz de tratamento, ela é barata e 

bastante benéfica ao paciente prevenindo reincidentes patógenos através de 

medicamentos, interrompendo a cadeia de transmissão, fazendo com que seja possível a 

eliminação e a cura da doença, pode ser administrada em consultórios, por pouco tempo 

para que a partir disto a incidência da doença diminua (CÔRTES, 2010).  

Há uma grande dificuldade com relação ao tratamento de pessoas que são 

acometidas pelas úlceras plantares, estes precisam mudar toda sua rotina, e seu modo de 

vida para que obtenha um sucesso no tratamento. Precisam adotar medidas como 

hidratação e lubrificação do local acometido, a utilização de sapatos fechados, estes 

devem ter uma sola forte e rígida mais elástica, suficiente espaço para o pé, devem ter 

espaços para usar palmilhas, e não devem ser usados por muito tempo. O paciente deve 

ainda higienizar bem o pé, evitar o contado do pé com o chão, deixando o pé em repouso, 

seja na cama, gessado, ou usando muletas, para possa prevenir incapacidades maiores, 

além disto, deve-se controlar as infecções e deformidades como pé caído. Os profissionais 

da saúde devem atuar também na parte educativa, explicando o que é a úlcera plantar, o 

porquê do surgimento e o tratamento, além do acompanhamento durante todo o 

tratamento (DUERKSEN; VIRMOND, 1997). Os profissionais que podem atuar são os 

médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, e em alguns casos os psicólogos.  

A contribuição do fisioterapeuta no tratamento de portadores de hanseníase e 

feita por técnicas fisioterapêuticas como mobilizações ativas livres e ou passivas, 

deslizamento tendinoso e alongamento mio neural, coligado a um plano de exercícios 

favorecem manutenção ou melhora do trofismo, resistência muscular e reeducação da 

propriocepção de membros superiores e inferiores, além da comprovação de que a maior 

parte dos pacientes descreve melhoria expressiva e consequente satisfação com os 

resultados (TAVARES et al., 2013). Além da Cirurgia (procedimento médico), existem 

alguns recursos na fisioterapia que auxiliam e antecipam o processo de dissipação de 

úlceras plantares. Alguns destes são: massagens manuais superficiais, terapia 
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ultrassônica, a laserterapia de baixa intensidade, a radiação ultravioleta, a radiação 

infravermelha e eletroestimulação pulsada de alta e baixa voltagem.  

A massagem manual superficial, umas das formas de cicatrização, age na 

evolução da circulação sanguínea e linfática no local lesionado, está faz com que 

rapidamente células responsáveis pelos efeitos inflamatórios cheguem ao local, fazendo 

com que o tratamento tenha um efeito benéfico rápido. A massagem deve ser aplicada 

corretamente no ponto certo, pois a localização é essencial para que a técnica obtenha 

êxito, portanto é preciso que haja uma habilidade por parte do fisioterapeuta. A massagem 

é feita com a ponta do polegar envolta do local acometido, aumento a cicatriz, prevenindo 

a fragilidade e adesões entre pele e tecidos ósseos (MARQUES; MOREIRA; ALMEIDA, 

2003).  

A radiação infravermelha também é utilizada no tratamento da úlcera plantar, 

sendo esta é um agente usado para o de alívio da dor e é responsável por dar rigidez aos 

locais sensibilizados pela úlcera, ou seja, favorece a regeneração de lesões nos tecidos 

moles, problemas na pele, aumentando assim a mobilidade articular, este tratamento é 

realizado através do calor superficial. Atua ainda na remoção de secreções indesejáveis, 

promove restauração das feridas pela desidratação da pele do calor (MARQUES; 

MOREIRA; ALMEIDA, 2003). 

A radiação ultravioleta é um recurso utilizado para o aumento da circulação, 

estimula a melhora do eritema ou rubor, pois promove a vasodilatação periférica, destrói 

bactérias superficiais que estão no local da úlcera. Essa terapia deve ser usada com 

cautela, o fisioterapeuta deverá evitar queimaduras, principalmente porque o local 

acometido está bastante sensibilizado. Outro método de cicatrização de feridas utilizado 

é a terapia ultrassônica, este possui efeitos térmicos que não podem ser usados em feridas 

abertas, porém empregados de maneira correta diminui rapidamente a cicatriz do tecido 

afetado, aumentando a resistência do local sensibilizado. A frequência usada varia de 

acordo com as lesões, se estiver mais profunda usa-se 1MHz e mais superficial é de 

3MHz, ambas possuem um efeito muito eficaz para a cicatrização (MARQUES; 

MOREIRA; ALMEIDA, 2003). O tratamento com Luz Ultravioleta é uma das 

alternativas de controle da úlcera plantar, sendo no ano de 2005, segundo estudo 
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publicado no mesmo ano, a terapia mais utilizada. O uso de psoralênicos sistêmicos mais 

radiação Ultravioleta A (PUVA) para tratamento da psoríase foi introduzido em 1974 e 

sua efetividade no clareamento da psoríase tem sido extremamente documentada e 

confirmada por estudos clínicos nos Estados Unidos e Europa (SIQUEIRA, 2007). 

A laserterapia de baixa intensidade promove um processo de cicatrização natural 

do organismo, controlado através de laser, que emite ondas de luz que tem efeitos 

fisiológicos próprios. Na laserterapia ainda há muitas dúvidas em relação aos parâmetros 

utilizados, como: a dosagem, comprimento de onda, a frequência, o número de sessões e 

repetições. Os benefícios que o laser ocasiona são: a migração fibroblastos, formação de 

colágeno, promovendo assim a vasodilatação, estimulando a síntese de DNA, e ainda um 

aumento nas atividades das células epiteliais basais. A eletroestimulação pulsada de baixa 

e alta voltagem também é uma técnica de cicatrização, porém está e utilizada nas feridas 

abertas. De todas as técnicas está é considerada de maior eficácia na cicatrização 

(MARQUES; MOREIRA; ALMEIDA, 2003). Mesmo sendo um método bastante eficaz, 

existem algumas contraindicações no tratamento na laserterapia, são estas: neoplasias e 

processos tumorais, processos bacterianos e infecções agudas, epilepsia, aplicação em 

áreas hemorrágicas com ênfase em hemofílicos, irradiação sobre glândulas, linfonodos e 

glândulas mamárias, tratamentos do tórax em pessoas com problemas cardíacos, 

principalmente se possuir marca-passo, e deve-se evitar usar próximo aos olhos 

(XAVIER, 2011). 

Há casos de úlceras ativas que é indispensável à intervenção cirúrgica, como 

quando há lesão óssea. A cirurgia é indicada na fase quiescente a fim de corrigir as 

distorções paralíticas e sequelas do mal perfurante plantar (REGINATO, 1962). O 

método utilizado na cirurgia é o Debridamento, o mesmo é a remoção do tecido 

desvitalizado presente na ferida. Pode-se usar anestesia local ou não, de acordo com cada 

caso. O paciente deverá estar acomodado de forma que seu pé fique alto na mesa de 

cirurgia, não necessita a utilização do torniquete. É bastante complicado o uso do 

torniquete em um membro inferior sem anestesia. A úlcera pode ser desbridada por conta 

da rotura na face plantar do pé, sendo drenada por uma incisão dorsal, no fato de existir 

osteomielite ou artrite (DUERKSEN; VIRMOND, 1997). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Com a realização desse trabalho, concluímos que a atuação do fisioterapeuta no 

tratamento das consequências da hanseníase, desde a prevenção até a reabilitação do 

paciente, é de fundamental importância, pois o fisioterapeuta além de ser apto a utilizar 

técnicas/recursos que irão auxiliar no processo de reparo das úlceras, poderá também 

estimular o paciente a novas condições físicas. As medidas de prevenção e tratamento 

adequadas deverão ser realizadas após a avaliação de cada caso, visto que as úlceras 

plantares podem ser graduadas de I a IV, deve-se avaliar as características da lesão e se 

há presença de deformidades associadas. Desta forma, cada paciente deverá receber uma 

conduta direcionada as suas principais características fisiopatológicas. 

Além disso, foi identificado, em alguns momentos durante a realização desse 

trabalho, que a incidência da hanseníase no município de Mossoró/RN não está sendo 

notificada de forma correta, pois quando comparados dados publicados pela Prefeitura 

Municipal de Mossoró/RN e dados do Ministério da Saúde do Brasil, percebe-se uma 

possível subnotificação por parte do último citado no número de casos de pacientes com 

hanseníase no município. Com isso, surge a necessidade de se fazer outros 

estudos/levantamentos acerca dessa temática, para que com isso, além de identificar o 

número real da incidência da hanseníase, os futuros profissionais da saúde e também a 

sociedade possam adquirir conhecimento sobre a temática, que além de se tratar de uma 

problemática atual e de interesse para a saúde pública, os profissionais munidos desses 

conhecimentos poderão contribuir para a prevenção e promoção da saúde de forma mais 

ampla. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi verificar o entendimento do cidadão acerca das informações 

que são reportadas nos relatórios contábeis, pois pressupõe-se que para ocorrer a 

participação da sociedade no planejamento e acompanhamento das políticas públicas, é 

imprescindível a compreensibilidade das informações que são divulgadas nos relatórios 

contábeis para auxiliá-los na tomada de decisão. Dessa forma, busca-se examinar a 

percepção de cidadãos discentes em Ciências Contábeis sobre a compreensibilidade das 

informações reportadas pela contabilidade aplicada ao setor público. Para isto, foi 

realizada uma pesquisa de campo com os discentes da graduação de ciências contábeis. 

A amostra foi composta por 74 respondentes. Os dados foram coletados por meio de 

questionário constituído de quatorze perguntas utilizando-se de uma escala Likert e de 

uma questão aberta. A pesquisa revelou a concepção dos entrevistados, demonstrando 

que 59% reconhecem a importância da Contabilidade Pública, porém, assevera que 

utiliza-se de linguagem técnica, de difícil compreensão. E, assim, demonstra-se que os 

fatores que induzem o desinteresse pelas informações, preponderantemente decorrem da 

linguagem utilizada (32%), ausência de conhecimento (32%) e excesso de informações 

(23%). Neste diapasão, através dos resultados apresentados, espera-se que a informação 
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seja evidenciada em linguagem de fácil compreensão para o principal usuário – o cidadão, 

e assim amplie a qualidade da compreensibilidade da informação, apresentando de 

maneira a permitir que todos os usuários utilize a contabilidade pública como estímulo ao 

controle social, à maior participação.  

Palavras-chave: contabilidade pública. relatórios contábeis. compreensibilidade. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to verify the citizen's understanding of the information 

that is reported in the accounting reports, since it is assumed that for the participation of 

society in the planning and monitoring of public policies, it is essential to understand the 

information that is disclosed in the reports to assist them in decision-making. Thus, it is 

sought to examine the perception of students in Accounting Sciences about the 

comprehensibility of the information reported by accounting applied to the public sector. 

For this, a field research was carried out with the undergraduate students of accounting 

sciences. The sample consisted of 74 respondents. The data were collected through a 

questionnaire consisting of fourteen questions using a Likert scale and an open question. 

The research revealed the conception of the interviewees, demonstrating that 59% 

recognize the importance of Public Accounting, however, asserts that it uses technical 

language, difficult to understand. Thus, it is shown that the factors that induce disinterest 

in information predominate from the language used (32%), lack of knowledge (32%) and 

excessive information (23%). In this context, through the results presented, it is expected 

that the information will be evidenced in a language that is easy for the main user - the 

citizen, and thus to increase the quality of information comprehensibility, presenting in a 

way that allows all users to use the public accounting as a stimulus to social control, to 

greater participation. 

Keywords: public governance, control, training. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A Constituição Federal de 1988 consagrou a soberania popular como elemento 

estruturante do regime democrático brasileiro. 

Portanto, não há democracia sem a participação popular, sem a opinião pública, 

sem a observância dos anseios do povo como diretriz das políticas públicas. 

E tendo a Contabilidade Pública o objetivo de fornecer os dados necessários para 

os usuários subsidiar os processos decisórios, como também a prestação de contas e 

responsabilização (accountability) daqueles incumbidos da gestão, surge, então, o desafio 

de estruturar os relatórios contábeis de modo a prestar informações confiáveis acerca da 

aplicação dos recursos públicos, e compreensíveis aos usuários, evidenciando os atos de 

gestão da administração pública, para servir de instrumento de avaliação dos recursos 

públicos, e dos resultados alcançados. 

Miranda (2008), comenta que a contabilidade governamental é o elemento 

comunicador entre as entidades governamentais e o cidadão, o qual deve exercer sua 

cidadania através do controle social, avaliando a qualidade das decisões adotadas pela 

gestão. 

Assim, evidencia-se os objetivos central da contabilidade que é fornecer 

informações estruturadas através de relatórios contábeis, para que os usuários dos 

relatórios contábeis através dessas informações possam subsidiar as avaliações da gestão 

pública. 

Mas será que os cidadãos, que são os principais destinatários acerca das 

informações que são reportadas nos relatórios contábeis do setor público, compreendem 

a linguagem utilizada nos relatórios contábeis da gestão pública, permitindo-lhes 

avaliarem a atuação dos agentes públicos? 

Para tanto, esta pesquisa objetiva verificar a percepção de cidadãos discentes em 

Ciências Contábeis sobre a compreensibilidade das informações reportadas pela 

contabilidade aplicada ao setor público. 

Essas são as linhas gerais que permeiam a verificação da compreensibilidade da 

informação contábil. A relevância do tema reside na investigação da abordagem das 

informações geradas pela Contabilidade Pública, se estão sendo evidenciadas de forma 
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clara e compreensível de modo a promover a transparência dos resultados a todos os 

cidadãos. 

A relevância deste estudo, é ressaltar a percepção das informações contábeis, sob 

a ótica de usuários primários, de conhecimento razoável sobre as atividades de entidades 

públicas, e buscar-se-á, portanto, evidenciar se a transparência da gestão pública perpassa 

pela compreensão do cidadão acerca dos dados reportados nos relatórios contábeis. 

Sob este prisma, destaca-se que os resultados da pesquisa possibilitará expandir 

o debate sobre a qualidade da compreensibilidade da informação para a ampliação da 

participação popular na avaliação da instrumentalização do controle social. 

 

2 CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

A Contabilidade Pública visa fornecer os dados necessários para os usuários 

subsidiar os processos decisórios, como também a prestação de contas e 

responsabilização (accountability) daqueles incumbidos da gestão, portanto, é uma 

ciência social que interpreta o patrimônio das entidades, estuda, orienta, registra e 

controla atos e fatos da Administração Pública, tendo como principal objetivo a prestação 

de serviços à sociedade (CARVALHO, 2017). 

Angotti (2009), discorre que a sociedade tem a possibilidade de tornar-se mais 

consciente da necessidade de fiscalização constante, a fim de verificar se os recursos estão 

sendo aplicados conforme os limites estabelecidos pela legislação e se a destinação destes 

é realizada de forma adequada. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o Estado é organizado com a finalidade de 

promover o bem comum, e, para tanto deve-se subordinar-se às necessidades da 

comunidade, ajustar-se às conveniências do todo social e manter-se na conformidade de 

satisfação das necessidades do indivíduo na coletividade (KAHOMA, 2017). 

O primeiro marco normativo da contabilidade pública brasileira se deu mediante 

a publicação do Decreto nº 4.536, de 28 de Janeiro de 1922 que organizou o Código de 

Contabilidade da União estabelecendo que os atos relativos à conta de gestão do 
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patrimônio público, inspeção e registro, fica centralizada no Ministério da Fazenda, sob 

a fiscalização do Tribunal de Contas (BRASIL, 1922). 

Logo após, sancionou-se a Lei nº 4.320/64 que instituiu normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes públicos 

(BRASIL, 1964), e, também o Decreto-Lei nº 200/67 estabelecendo que é de competência 

dos órgãos de contabilização o acompanhamento da execução orçamentária (BRASIL, 

1964). E como mecanismo de controle foi editada no ano de 2000 a Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101, objetivando destacar à transparência e participação 

popular (BRASIL, 2000). 

Em busca de uma maior transparência das informações financeiras e o processo 

de convergência das normas brasileiras aos padrões internacionais, a partir de 2016, foram 

aprovadas as NBC TSP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público. 

A NBC TSP - Estrutura Conceitual foi a primeira norma técnica emitida pelo 

Conselho Federal de Contabilidade totalmente convergente com padrão internacional do 

IFAC. A norma estabelece a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de 

informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público e, além de outros 

aspectos, destaca que os objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil são 

determinados com base nos usuários e suas necessidades de informações (CFC, 2016). 

Portanto, a contabilidade pública não deve ser entendida apenas como destinada 

ao registro das informações contábeis, mas, também, à observação da legalidade dos atos 

da execução orçamentária (KAHOMA, 2017), obviamente, para proceder à verificação é 

imprescindível a necessidade de compreender as informações evidenciadas nos relatórios 

contábeis. 

Monteiro et al. (2004) buscaram evidenciar como a sociedade compreende o 

processo de transparência, e se essa compreensão ajuda no envolvimento quanto à 

fiscalização da gestão pública, por meio de uma pesquisa com estudantes de graduação 

dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Direito. Quanto 

à compreensibilidade das informações acessadas 51% revelaram que as mesmas são 



 

58 

pouco compreensíveis, destacando que a compreensibilidade encontra barreiras culturais 

de conhecimento especifico (linguagem técnica) na assimilação do conteúdo. 

Ainda nesse sentido, Angotti et al. (2009) ao avaliar a política de divulgação das 

informações pelo Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte, de acordo 

com a percepção de alunos de pós-graduação dos cursos de Controladoria e Finanças e 

Auditoria Externa, verificaram a importância da divulgação das informações, porém, 

aduzem que são insuficientes para que possibilitem a conclusão de que os recursos estão 

sendo aplicados de forma adequada. 

Sob esta perspectiva, a Contabilidade Pública pode aprimorar as relações dos 

cidadãos com o estado, tornando a informação contábil acessível à compreensão da 

sociedade geral, demonstrando conteúdo relevante, e principalmente de fácil 

compreensão para qualquer cidadão, não objetivando apenas registrar. 

 

2.1 CARACTERÍSTICA QUALITATIVA DA COMPREENSIBILIDADE DA 

INFORMAÇÃO 

 

O Conselho Federal de Contabilidade, considerando o processo de convergência 

das Normas Brasileiras de Contabilidade aos padrões internacionais, aprovou a NBC TSP 

- Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de 

Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público. 

No capítulo três da Estrutura Conceitual, o CFC estabeleceu as características 

qualitativas da informação, considerando-as como atributos que tornam a informação útil 

para os usuários, sendo elas: a relevância, a representação fidedigna, a 

compreensibilidade, a tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade (CFC, 

2016). 

Sendo, pois a compreensibilidade a qualidade da informação que permite que os 

usuários compreendam o seu significado. 

O problema que surge, portanto, é quando a referida norma prevê que se espera 

que os usuários tenham conhecimento razoável das atividades da entidade, além de serem 

capazes e preparados para lerem os relatórios e analisarem a informação apresentada, 
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pois, menciona que algumas são complexas ou ser difícil para alguns usuários 

compreenderem sem a devida assistência (CFC, 2016). 

Assim, a analise recairá sobre o padrão estabelecido na estrutura conceitual e se 

as informações fornecidas pela contabilidade atendem as necessidades dos usuários 

primários - os cidadãos. 

Gallon et al.(2011) adverte que as pesquisas nacionais têm demonstrado que a 

ciência contábil não está conseguindo alcançar um nível de comunicação satisfatório com 

seus usuários, pois pelo panorama de estudos constataram que as informações geradas 

eram pouco compreensíveis, que os critérios de transparência não são suficientes para o 

alcance do controle popular das ações governamentais, e destacaram algumas 

constatações da incompreensibilidade, quais sejam: a) a terminologia contábil; b) a 

quantidade de informação divulgada; e, c) a capacidade de entendimento. 

Miranda et al. (2008) identificaram que o baixo grau de compreensibilidade das 

informações produzidas pela Contabilidade Governamental já vem sendo objeto de 

estudo por muitos pesquisadores, replicando de forma adaptada vários estudos sobre a 

temática, demonstrando que a complexidade das palavras dificulta a leitura dos relatórios 

e implica em restrições que impedem a participação de quase a totalidade dos cidadãos. 

Referindo-se a análise da compreensibilidade da linguagem contábil, Dias Filho 

(2000), buscou observar se o código linguístico utilizado pela Contabilidade, as 

conclusões obtidas em sua pesquisa indicaram que a contabilidade emprega palavras que 

são desconhecidas para os seus usuários, provocando uma subutilização dos 

demonstrativos contábeis. 

Diante do exposto, não basta divulgar informações, as mesmas tem que 

atingirem seu objetivo de instrumentalizar o controle social. Por isso, considerando que a 

informação contábil é uma mensagem, os cidadãos são os receptores. 

Segundo Santos e Vasconcelos (2006), a compreensibilidade parte da premissa 

que a informação somente terá utilidade para o usuário se ele conseguir entendê-la, ou 

seja, este atributo obedece à clareza e à objetividade na divulgação da informação 

contábil. 
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2.2 USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL NO SETOR PÚBLICO 

 

A NBC TSP - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação 

Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público menciona em seu capítulo 

dois que a informação contábil destina-se aos usuários dos serviços públicos e os 

provedores de recursos e seus representantes (CFC, 2016). 

Ressalta-se, ainda, que a NBC TSP além de listar os usuários primários também 

evidencia os principais usuários das demonstrações contábeis e quais as suas 

necessidades, a saber: Governos e outras entidades do setor público, doadores, credores 

por empréstimos e de outros provedores de recursos para serem utilizados na prestação 

de serviços aos cidadãos e que sirvam de base para a tomada de decisão, ademais, alguns 

usuários dependem das informações para os propósitos de prestação de contas e 

responsabilização (accountability). 

Por último, verificam-se aqueles que financiam e/ou se beneficiam dos serviços 

fornecidos por organizações internacionais, como também, podem fornecer informações 

úteis para outros indivíduos ou entidades para propósitos distintos. 

Portanto, os principais destinatários da informação contábil são os cidadãos. 

Inevitável, assim, que sendo os cidadãos os destinatários das informações 

contábeis traz a necessidade de que o conteúdo evidenciado seja compreensível aos 

mesmos. 

 

2.3 PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO CONTROLE SOCIAL 

 

O controle social decorre da participação do cidadão na gestão pública. 

De acordo com a Cartilha “Controle Social” da Controladoria Geral da União: 

“O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão pública, na 

fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração Pública. Trata-se de 

importante mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania” (CGU, 2012, 

p. 16).  
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Cunha (2003, p. 2) define controle social como “a capacidade que tem a sociedade 

organizada de intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades 

e na elaboração dos planos de ação do município, estado ou do governo federal”. 

Portanto, o papel do cidadão é fiscalizar as ações governamentais. 

E é através da participação que o cidadão pode exercer o controle social da gestão 

pública, e portanto, é imprescindível compreender os relatórios da gestão pública, para 

assim exercer a fiscalização da atividade administrativa. 

A Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988 e denominada 

“Constituição Cidadã” estabeleceu regras e preceitos específicos à Administração 

Pública, principalmente em seus artigos 37 a 41, discorrendo acerca das diretrizes e 

atuação dos agentes administrativos, e da responsabilidade civil do Estado. 

Assim, a constituição federal de 1988 prevê em seu art. 5º, inciso XXXIII que: 

 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado (BRASIL, 1988, [S.P.]). 

 

Ademais, em 18 de Novembro de 2011, regulamentou-se o direito constitucional 

de acesso às informações públicas através da LAI - Lei de Acesso à Informação - Lei nº 

12.527, instituindo mecanismos que possibilitem o recebimento de informações públicas 

dos órgãos e entidades, haja vista, que as informações produzidas ou sob a guarda do 

poder público são públicas, sendo, pois, acessíveis a todos os cidadãos (BRASIL, 2011). 

Sob este prima, inevitável concluir que o povo é o núcleo essencial de todo o 

sistema, assim, não há democracia sem a participação do povo no dia a dia, não só 

legitimando seus mandatários, mas principalmente, fiscalizando o gestor público e 

interatuando nos processos sociais de decisão governativa (RÊGO, 2014). 

A esse respeito, a Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º proclama 

que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988, [n.p.]). 
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Oliveira e Pisa (2014), mostram que nesse contexto, a Constituição concede aos 

brasileiros o direito de exercer o controle sobre a administração pública, de exigir ética, 

transparência e prestação de contas (accountability). E arremata demonstrando que, a 

partir dessas concepções surge a noção de governança pública, dizendo: Refere à 

capacidade do Estado de implementar as políticas necessárias para o alcance dos objetivos 

comuns e pressupõe o aperfeiçoamento dos meios de interlocução com a sociedade, ao 

passo que sejam promovidas ações que garantam a maior atuação do cidadão e 

responsabilização dos agentes públicos. 

O próprio Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo do governo 

federal responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e 

economicidade, em seu “referencial para avaliação de Governança em Políticas Públicas” 

reconhece “que, antes de se avaliar o sistema de governança que envolve uma política 

pública, é essencial que essa política seja bem conhecida pelos avaliadores” (TCU,2014, 

[n.p.]). 

Portanto, sendo um dos objetivos central da contabilidade fornecer informações 

estruturadas através de relatórios contábeis, a NBC TSP - Estrutura Conceitual observa 

que os usuários dos relatórios contábeis precisam de informações para subsidiar as 

avaliações de algumas questões, tais como: (a) se a entidade prestou seus serviços à 

sociedade de maneira eficiente e eficaz; (b) quais são os recursos atualmente disponíveis 

para gastos futuros, e até que ponto há restrições ou condições para a utilização desses 

recursos; (c) a extensão na qual a carga tributária, que recai sobre os contribuintes em 

períodos futuros para pagar por serviços correntes, tem mudado; e (d) se a capacidade da 

entidade para prestar serviços melhorou ou piorou em comparação com exercícios 

anteriores. 

Desta forma, a Contabilidade Pública exerce um papel fundamental como 

ferramenta de controle social, todavia, questiona-se se os relatórios contábeis promovem 

conhecimentos compreensíveis aos usuários em geral que proporcionem fazer um 

diagnóstico da Governança Pública em que se insere a política pública, haja vista, que 

foram elaborados objetivando o fornecimento das informações sobre a entidade do setor 
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público aos usuários dos serviços e dos provedores de recursos para a prestação de contas 

e responsabilização (accountability) e a tomada de decisão. 

Sob este prisma, as informações contábeis devem ser reportadas aos usuários de 

forma compreensível e transparente, e o cerne do problema está em como tornar a 

terminologia da ciência contábil acessível à compreensão do cidadão e por conseguinte 

útil à atividade de controle do administrado sobre o Estado (AUGUSTINHO, 2014). 

Segundo Kohama (2014), a Administração Pública precisa recorrer a vários 

relatórios e análises para poder controlar com eficácia suas operações, proporcionando 

maior proteção contra fraquezas humanas e também reduzir a possibilidade de erros e 

irregularidades, demonstrando cuidado com os recursos públicos e transmitindo a 

população de forma transparente o resultado dos seus atos. 

Nesse ensejo, vislumbra-se que a contabilidade obedece aos regramentos 

técnicos estabelecidos na elaboração e padronização da estrutura das demonstrações 

contábeis aplicadas ao setor público a serem observadas pelos entes públicos, permitindo 

o controle do patrimônio público, porém, é evidente a necessidade de promover aos 

cidadãos capacitação nessa área para que possam compreender o conteúdo dos relatórios 

contábeis, para que assim, possa existir um maior número de usuários aptos a 

compreenderem seu conteúdo e dessa forma atingir a sua finalidade com mais eficiência 

e eficácia de forma ampla na instrumentalização do controle social. 

Dessa forma, é valido verificar não apenas a importância da informação contábil, 

mas à sua compreensão pelo cidadão, de forma a promover uma cidadania mais ativa e 

engajada, pois a participação dos cidadãos não deve se dá apenas nas eleições para a 

escolha dos representantes. E, portanto, deve-se estimular a participação social, 

apresentando mecanismos apropriados para sua análise e intervenção. 

Deflui de tal compreensão, a soberania popular, que deve se consolidar com a 

participação efetiva do cidadão, principalmente acompanhando o desempenho do ente 

público, de modo que, visando facilitar a participação de toda a sociedade no 

acompanhamento das informações sobre a execução orçamentária e financeira editou-se 

a LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, que impõe o controle 

dos gastos dos entes públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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Com efeito, para a instrumentalização do controle social é imprescindível o 

acesso à informação de conteúdo compreensível, já que a mera divulgação, sem 

compreensão, não é transparência.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho constituiu-se de pesquisa do tipo quantitativa, por meio da 

aplicação de um questionário padronizado, com a finalidade de obter as respostas acerca 

da compreensibilidade da informação contábil e da utilização da contabilidade pública 

como instrumento de controle social.  

O instrumento de pesquisa aplicado em abril de 2019 continha perguntas, sendo 

do tipo escala Likert, tendo as perguntas do referido questionário dez possibilidades de 

respostas, com a seguinte pontuação: a) Sendo 1 - pouco importante e 10 - muito 

importante; b) Sendo 1 - nunca e 10 - sempre; c) Sendo 1 - de difícil compreensão e 10 - 

de fácil compreensão, e, duas perguntas com respostas sim ou não, e ainda uma questão 

aberta. 

A pesquisa teve como amostra 74 estudantes do Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis das Séries 3ª e 5ª de uma Instituição de Ensino Superior privada de 

Mossoró/RN. Optou-se por selecionar uma amostra de discentes, por compreender que 

estes já tiveram vivência mínima com a linguagem contábil, tornando-os aptos a 

compreenderem a informação, visando verificar o entendimento dos mesmos acerca das 

informações que são reportadas nos relatórios contábeis e investigar, se a avaliação do 

desempenho da gestão pública é feita com base nessas informações. 

A amostra foi escolhida por acessibilidade, e, pressupõe que representa os 

cidadãos, que já possuem um nível razoável de esclarecimento do assunto.  

O questionário, instrumento da coleta utilizado, foi aplicado presencialmente, e, 

composto inicialmente pelo perfil dos entrevistados, seguido de algumas perguntas 

concernente a percepção do entrevistado acerca da compreensibilidade das informações 

no setor público, devendo atribuir o grau de importância da Contabilidade na gestão 

pública, se as informações contábeis são utilizadas no processo decisório de avaliação da 
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gestão pública, como avalia o interesse pela compreensão dos demonstrativos, 

assinalando os fatores que dificultam a compreensão das informações para os casos em 

que demonstravam desinteresse, e, se as informações contábeis públicas pelos entes 

públicos representam fielmente os atos e fatos ocorridos. 

Para instrumentalizar a percepção dos participantes da pesquisa, foi apresentado 

um “RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária” emitido pela Secretaria da 

Fazenda, do Governo Federal concernente a Janeiro de 2019, extraído do site do Tesouro 

Nacional (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/), seguido de algumas perguntas sobre o 

demonstrativo, buscando investigar se os mesmos conseguem avaliar o desempenho das 

ações governamentais com bases nas informações constantes no relatório, se 

compreendem a finalidade e a estrutura do mesmo, se conseguem compreender o 

resultado evidenciado e o significado dos termos utilizados, e, por fim, se consideram o 

relatório compreensível, se costumam analisar as informações contábeis do setor público, 

e se elas são compreensíveis. As respostas foram armazenadas e tabuladas em gráficos 

para um melhor visualização do resultado obtido.  

Diante disso, a referente análise teve como foco a percepção da 

compreensibilidade das informações contábeis correlacionando às finalidades da 

contabilidade pública, e investigação se atendem às necessidades dos usuários em geral. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A princípio as primeiras questões tiveram o objetivo de traçar um perfil dos 

entrevistados, como sexo, faixa etária e ramo de atuação profissional. Observou-se que 

do total de 74 discentes do curso de Ciências Contábeis entrevistados, 53% são do sexo 

feminino e 47% do sexo masculino, dos respondentes 63% possuem faixa etária entre 21 

a 30 anos de idade, e com atuação profissional preponderante no setor privado (80%). 

Inicialmente, indagou-se sobre a importância que o entrevistado atribui para a 

Contabilidade na gestão pública, e 59% dos entrevistados atribuíram a pontuação 

máxima, evidenciando a relevância da Contabilidade Pública, conforme apresenta-se no 

Gráfico 1. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
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Gráfico 1 - Importância da Contabilidade na gestão pública 

 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Concernente à utilização das informações contábeis para o processo decisório de 

avaliação da gestão pública, verifica-se que 73% dos entrevistados asseveram que se 

utilizam de tais informações para sua tomada de decisão, demonstrando assim que a 

contabilidade gera informações uteis, principalmente visando ao processo de tomada de 

decisão. 

Todavia, no estudo de Miranda et al. (2008) que consistiu em avaliar o 

conhecimento em Contabilidade Governamental dos alunos dos últimos períodos dos 

cursos de graduação de Administração e Ciências Contábeis de uma Universidade Federal 

(UFPE - Universidade Federal de Pernambuco), evidenciou, que contabilidade 

governamental é uma área de conhecimento bem específica, mesmo para quem tem 

instrução em contabilidade, verifica-se que, mesmo entre os que têm maior grau de 

instrução em contabilidade (curso técnico, graduados e pós-graduados), uma proporção 

significativa dos respondentes assinalou ter baixo conhecimento em contabilidade 

governamental. 

Ademais, no referido estudo, Miranda et al. (2008) investigou o grau de 

compreensibilidade das demonstrações contábeis governamentais foi medido pela 

resposta dada a uma pergunta sobre o entendimento dos respondentes, quanto ao que é 

apresentado nos relatórios. Os respondentes também avaliaram a dificuldade da 
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linguagem utilizada no Balanço Orçamentário e a importância atribuída ao 

acompanhamento do orçamento, e apurou que o balanço usa uma linguagem difícil de 

compreender. 

Outro ponto abordado no questionário aplicado, foi a avaliação do interesse pela 

compreensão dos relatórios contábeis, devendo evidenciar os fatores que induzem o 

desinteresse pelas informações, se decorrem da linguagem utilizada, o excesso de 

informações, o layout das informações ou se decorre da ausência de conhecimento, e, 

constatou-se que alguns entrevistados avaliou como pouco importante seu interesse, 

especificando que preponderantemente o fator decorre principalmente da linguagem 

utilizada (32%), ausência de conhecimento (32%) e excesso de informações (23%). 

 

Gráfico 2 - Fatores que dificultam a compreensão das informações 

 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Sob este prisma, a análise mostrou que a maioria dos entrevistados sabem da 

importância dos relatórios contábeis reportados pela contabilidade pública, embora, ainda 

com uso preponderante de uma linguagem técnica, todavia, ao serem indagados da 

confiabilidade das informações que são evidenciados nos demonstrativos contábeis, 81% 

dos entrevistados assinalaram a escala inferior a 5, demonstrando que não visualizam as 

informações contábeis com fidedignidade da atuação da gestão pública. 
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A confiabilidade da informação contábil divulgada pela Contabilidade Pública é 

um fator de preocupação, e requer cautela nessa assertiva em virtude da accountability. 

Sabe-se que tal insegurança decorre dos enormes atos de corrupção revelados nos últimos 

anos e repercutidos na mídia, haja vista que a corrupção ocorre por meio do uso indevido 

dos recursos públicos, e induz o cidadão a questionar os relatórios contábeis dos entes 

públicos. 

Os resultados evidenciados corroboram com o estudo de Campelo et al. (2007), 

que evidencia que o entendimento é requisito indispensável para que as informações 

sejam utilizadas adequadamente pelo usuário no processo decisório, os autores alertam 

que de nada adianta emitir, transmitir e receber uma informação desprovida de atributos, 

como por exemplo, a compreensibilidade, entre outros. 

Contudo, o estudo de Messias (2018) evidencia que alguns entes já buscam 

simplificar a linguagem utilizada nos relatórios para facilitar a compreensão do usuário, 

contribuindo para o enriquecimento da informação contábil. 

Ademais, quando questionados sobre a compreensibilidade do relatório 

“Resumido da Execução Orçamentária” utilizado como exemplo para verificação do 

entendimento das informações reportadas, visando identificar o desempenho da entidade, 

a compreensão da finalidade do relatório, da estrutura, do significado do resultado e dos 

termos descritos, nota-se que 57% dos entrevistados consideraram compreensível as 

informações publicadas. 

Quanto ao costume de analisar as informações contábeis do setor público, 92% 

dos entrevistados responderam “não”. Contudo, 58% dos entrevistados, assinalaram que 

as informações reportadas são de difícil compreensão. 

Souza et al. (2018) procuraram identificar a percepção dos profissionais de 

contabilidade em relação às características qualitativas da informação contábil, e 

descreverem o contexto da prática contábil desenvolvida pelos profissionais, e seus 

resultados revelam uma percepção positiva dos profissionais contábeis e identificaram 

que auxiliam no processo decisório, porém, observaram ainda que estes não detêm um 

total conhecimento teórico e prático ao aplicá-las. 
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Por conseguinte, no tocante a percepção dos participantes da pesquisa em relação 

a compreensibilidade das informações contábeis publicadas pelos entes públicos, 

verifica-se que 58% responderam em pontuação inferior a 5, e 42% em pontuação 

superior a 6, haja vista, que as possibilidades de respostas eram: Sendo 1 - difícil 

compreensão e 10 - fácil compreensão: 

 

Gráfico 3 - Compreensibilidade das informações 

 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

A pesquisa revelou a concepção dos entrevistados, demonstrando que os 

mesmos reconhecem a importância da Contabilidade Pública, porém, utiliza-se de 

linguagem técnica, de difícil compreensão. Deflui de tal compreensão, que não basta que 

as informações estejam revestidas de qualidades (relevância, representação fidedigna, 

comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade) se esta não forem percebidas por 

seus usuários. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve por objetivo geral verificar a percepção de cidadãos 

discentes em Ciências Contábeis sobre a compreensibilidade das informações reportadas 

pela contabilidade aplicada ao setor público. 
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É bem verdade que a democracia participativa não se limita apenas ao 

recebimento das informações, antes pressupõe uma discussão bem mais ampla e 

complexa do entendimento das informações que são postas aos cidadãos acerca do 

desempenho das entidades do setor público que são evidenciados nos relatórios contábeis. 

A pesquisa revelou que a maioria (59%) dos entrevistados reconhecem a 

importância da Contabilidade Pública, embora não costumam analisar as informações 

contábeis do setor público. Por outro lado, quando os respondentes foram indagados da 

compreensibilidade das informações contábeis publicadas pelos entes públicos 58% 

responderam negativamente, revelando como fatores que dificultam a compreensão o uso 

da linguagem técnica e, consecutivamente a ausência de conhecimento. 

Os resultados revelam indicativos que expõem a dificuldade dos cidadãos de 

compreender os relatórios contábeis reportados pela gestão pública. Nesse contexto, 

foram identificados os fatores que dificultam a compreensão das informações contábeis 

públicas. 

Assim, sugere-se proporcionar aos cidadãos capacitação nessa área para que 

possam compreender o conteúdo dos relatórios contábeis, para que assim, possa existir 

um maior número de usuários aptos a compreenderem seu conteúdo e dessa forma atingir 

a sua finalidade com mais eficiência e eficácia de forma ampla na instrumentalização do 

controle social. 

Pois, atualmente, observa-se que as demonstrações contábeis não apresentam a 

informação de maneira que corresponda às necessidades e à base de conhecimento dos 

usuários, do contrário, utiliza-se de terminologias técnicas própria da Contabilidade 

Pública. Portanto, inevitável, promover esclarecimentos dos resultados alcançados nos 

relatórios contábeis do setor público, proporcionando a interpretação das informações em 

uma linguagem acessível a compreensão de todo e qualquer cidadão, facilitando o 

entendimento da prestação de contas, de modo a proporcionar a população a segurança 

sobre o trato das políticas públicas. 

Nesse contexto, o cerne do problema está em como tornar a terminologia da 

ciência contábil acessível à compreensão do cidadão e por conseguinte útil à atividade de 

controle do administrado sobre o Estado. 
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Demonstra-se nesse aspecto, que a utilização de termos técnicos nos relatórios 

contábeis sem a evidenciação da interpretação dos dados, dificulta a efetiva participação 

do cidadão na promoção das diretrizes estatais, sendo por vezes, um desestimulador dessa 

participação, tornando o relatório contábil tão somente um instrumento legitimador das 

atividades do gestor público. 

Porém, espera-se que promovam estudos para que a informação seja evidenciada 

em linguagem de fácil compreensão para o principal usuário - o cidadão, e assim amplie 

a qualidade da compreensibilidade da informação, apresentando-o de maneira a permitir 

que todos os usuários utilizem a contabilidade pública como estímulo ao controle social, 

à maior participação, desenvolvendo demonstrativos complementares de divulgação dos 

atos da gestão pública, para que a linguagem utilizada se ajuste à capacidade de 

compreensão de todos os cidadãos, independentemente do grau de instrução, permitindo 

o acompanhamento da efetivação das políticas públicas. 

Por fim, destaca-se a limitação da presente pesquisa que consiste no tamanho da 

amostra, haja vista, que as informações obtidas na análise corresponde a percepção de um 

pequeno número de cidadãos discentes em Ciências Contábeis, entende-se que deve ser 

submetido um novo estudo a fim de identificar se as informações são compreensíveis aos 

cidadãos de um modo geral, abrangendo uma análise de todos os demonstrativos e 

relatórios contábeis exigidos na legislação pátria.   
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RESUMO 

Ética sempre esteve no centro das relações entre pessoas, empresas, governo, etc. dado a 

sua importância na atividade profissional, este estudo teve como objetivo verificar a 

percepção dos alunos de ciências contábeis quanto à ética profissional e suas perspectivas 

profissionais. Foram aplicados questionários junto aos discentes das instituições de 

ensino objeto do estudo, onde resultou uma amostra de 136 respondentes ou 72,3% do 

total de alunos. Os dados referentes ao perfil dos alunos foram tratados com estatísticas 

descritivas e, nas questões relativas a percepção foram aplicados testes e confiabilidade e 

normalidade com uso do aplicativo SPSS Statistics. Como resultados temos que a maioria 

é do gênero feminino, são solteiros, trabalham e estão na faixa etária até 25 anos. Quanto 

a ética profissional as respostas foram positivas, sendo as mais utilizadas o “concordo” e 

o “concordo muito”. Quanto a percepção do futuro profissional, as respostas foram mais 

equilibradas, já que a proposição “discordo” teve destaque. Neste contexto, o trabalho 

procura contribuir com o tema, trazendo novos dados e informações para um melhor 

entendimento do assunto. 

Palavras-chave: ética. ética profissional. profissão contábil. contador. 

 

ABSTRACT 

Ethics has always been at the center of relations between people, companies, government, 

etc. given its importance in professional activity, this study aimed to verify the students' 
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perception of accounting ethics regarding professional ethics and their professional 

perspectives. Questionnaires were applied to the students of the educational institutions 

that were the object of the study, which resulted in a sample of 136 respondents or 72.3% 

of the total students. The data regarding the profile of the students were treated with 

descriptive statistics, and in the questions related to perception were applied tests and 

reliability and normality using the SPSS Statistics application. As results we have that the 

majority are female, are single, work and are in the age group up to 25 years. Regarding 

professional ethics, the answers were positive, being the most used the "I agree" and the 

"I agree a lot". As for the perception of the professional future, the answers were more 

balanced, since the "disagree" proposition was highlighted. In this context, the paper 

seeks to contribute to the theme, bringing new data and information to a better 

understanding of the subject. 

Keywords: ethics. professional ethics. occupation accounting. accountant. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Falar de ética não é fácil, afinal todos temos nossa visão do que deve ser ético, e 

a profissão contábil exige de seu profissional respeito a legislação, transparência e 

honestidade. 

Estudos demonstram que a corrupção, fraudes contábeis e fiscais, e ilícitos nos 

ambientes corporativos e governamentais, constantemente anunciados pela imprensa, 

aumentam a responsabilidade dos profissionais de contabilidade em alinhar-se a preceitos 

éticos e transparentes, considerando sua importância no fornecimento de informações 

para tomada de decisões das organizações (FAHL; MANHANI, 2006; NASCIMENTO 

et al., 2011; SOUZA et al., 2017). 

Neste contexto, o estudo se justifica pela ética sempre estará no meio das 

discussões, permeando todos os fatores da vida em sociedade e principalmente na 

atividade profissional. 

Para nortear pelos preceitos éticos, a profissão de contador possui seu próprio 

código de ética que deve ser respeitado e cumprido pelos profissionais da área, o código 
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tem por objetivo fixar a conduta do contador, quando no exercício da sua atividade e nos 

assuntos relacionados à profissão e à classe contábil (DAL MAGRO; SILVA; 

ZONATTO, 2017; CFC, 2019). Ou seja, a ética está intrinsecamente ligada à profissão 

contábil considerando que a atuação do profissional é conduzida por um conjunto de 

normas, leis que norteiam sua atuação, bem como regulam as empresas, organizações, 

governo, dentre outros. 

Ademais, quando se fala da profissão contábil, a formação do aluno definirá sua 

atuação profissional. Para o graduado em Ciências Contábeis abre-se um leque de 

oportunidades, podendo exercer várias atividades como: auditoria, perícia, empresário 

contador, contador de empresas e órgãos públicos, consultor, etc., portanto, este trabalho 

se justifica pela importância da ética na atividade contábil, considerando o arcabouço 

normativo e legal que a profissão está envolvida. 

Neste contexto, vem a seguinte problemática: qual a percepção dos discentes de 

ciências contábeis quanto a ética e a profissão contábil? Para responder a problemática o 

presente estudo tem como objetivo geral identificar a percepção dos alunos em relação a 

ética profissional e a profissão de contador. Este objetivo visa avaliar o entendimento dos 

alunos com relação ao tema. Como objetivos específicos: identificar o perfil 

socioeconômico dos alunos; investigar a compreensão dos discentes sobre a ética 

profissional e analisar o olhar dos alunos quanto a profissão contábil. 

O estudo visou duas instituições de ensino superior em Mossoró, junto aos 

graduandos de ciências contábeis, que de um total de 188 alunos, 136 responderam ao 

questionário. As instituições foram escolhidas pela proximidade geográfica, do setor 

privado e pela facilidade de acesso para a aplicação da pesquisa. 

Com isto, pretende-se contribuir com o debate da ética profissional, cooperando 

para uma ação mais transparentes dos futuros profissionais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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A fundamentação teórica deste trabalho se divide em quatro partes: o curso de 

ciências contábeis, a ética profissional, o profissional contábil e o mercado de trabalho, e 

trabalhos sobre o tema. 

 

2.1 O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

A contabilidade é uma linguagem universal no mundo corporativo, ativo, 

passivo, patrimônio líquido, etc., fazem parte do dia-a-dia das empresas, gerando 

informações para tomada de decisão. 

O homem já contava seu patrimônio desde o início da civilização, mas, somente 

no século XV a contabilidade atinge um progresso relevante. Todavia, a referência do 

início do pensamento contábil surgiu com a obra de Pacioli sobre o método das partidas 

dobradas (IUDÍCIBIUS; MARION; FARIA, 2009). 

Para Ribeiro (2013, p.17) “a Contabilidade é uma ciência que possibilita, por 

meio de suas técnicas, o controle permanente do Patrimônio das empresas”. 

A contabilidade é responsável pelos registros do patrimônio da entidade, a 

eficiência e exatidão dos apontamentos contábeis são fundamentais para gerar 

informações, que a administração possa tomar decisões e planejar suas ações 

(BÄCHTOLD, 2011). 

Alinhado a este conceito, Iudícibius, Marion e Faria (2009, p. 33), acrescenta 

que a contabilidade tem como objetivo “fornecer informação estruturada de natureza 

econômica, financeira e, subsidiariamente, física, de produtividade e social, aos usuários 

internos e externos à entidade”. Como exemplo de usuários internos temos: gestores, 

funcionários; e, como usuários externos à entidade, os bancos, investidores, sindicatos, 

dentre outros. 

Estes conceitos de contabilidade são aplicados pelo profissional contábil, que foi 

a primeira atividade profissional regulamentada no Brasil, com o Decreto no. 20158, de 

30.06.1931, além de reorganizar o ensino comercial, dividindo-o nos níveis propedêutico, 

técnico e superior, também regulamentou a profissão de contador. A instalação do 

primeiro curso de ciências contábeis ocorrendo em 1945. Atualmente o órgão máximo da 
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classe dos profissionais contábeis é o CFC - Conselho Federal de Contabilidade, criado 

em 1946, e para exercer a profissão é necessária aprovação no exame de suficiência da 

classe (ROSELLA et al., 2006; PELEIAS et al., 2007; BÄCHTOLD, 2011). 

O curso de Ciências Contábeis é uma graduação de nível superior com titulação 

de bacharelado. Pertence à área de Ciências Sociais Aplicadas, podendo ser cursada nos 

formatos presencial e a distância. Foi por meio do Decreto-lei nº. 7988, de 22.09.1945, 

que surge o curso superior de Ciências Contábeis e Atuariais com duração de quatro anos, 

concedendo o título de Bacharel em Ciências Contábeis aos seus concluintes (PELEIAS 

et al., 2007). 

Atualmente o curso é regulado pela Resolução CNE/CES 10, do Conselho 

Nacional de Educação, que dispõe no artigo 3º, que o curso de graduação em Ciências 

Contábeis deve ensejar condições para que o futuro contabilista seja capacitado a 

(BRASIL, 2004): 

 

I - compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes 

modelos de organização; II - apresentar pleno domínio das 

responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, 

perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de quantificações 

de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a 

plena utilização de inovações tecnológicas; III - revelar capacidade 

crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações organizacionais 

com o advento da tecnologia da informação. 

 

Segundo dados do INEP (2017), no Brasil existem 1.038 instituições de ensino 

superior que oferecem o curso de Ciências Contábeis, contando com 362.042 matrículas. 

No Rio Grande do Norte são 34 instituições com 6.803 matriculas. Os dados contemplam 

ensino nas modalidades presencial e a distância. 

 

2.2 ÉTICA PROFISSIONAL 

 

Um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na 

sociedade, é um conceito de senso comum e habitualmente aceito sobre ética. Porquanto 
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ética profissional refere-se às relações profissionais, geralmente orientados pelo código 

de ética da profissão. 

Para Souza et al. (2017, p. 33) “a ética profissional pode então ser conceituada 

como o conjunto de condutas técnicas e sociais exigidas por uma determinada classe aos 

membros que a ela são ligados”. Neste sentido, a ética profissional visa proteger os 

profissionais e seus clientes, considerando que esclarece as responsabilidades de ambas 

as partes (FEIL; DIEHL; SCHUCK, 2017). 

Conquanto, no exercício de suas atividades, o contador estará em contato com 

as diversas áreas da organização, acessando dados e materiais privilegiados e sigilosos, 

sendo imprescindível uma atuação ética, competente e sincera, a fim de preservar as 

informações e manter a confiança da empresa e não causar descrédito à profissão (FAHL; 

MANHANI, 2006; LIMA et al., 2014). 

Para Dal Magro, Silva e Zonatto (2017, p. 54), “no ramo empresarial, os 

constantes anúncios de fraudes em ambientes corporativos fizeram emergir o interesse 

sobre o comportamento ético dos indivíduos, principalmente, no que tange aos 

profissionais da área contábil”. Ademais, para Nascimento et al. (2010), a profissão 

contábil, por deter informações sigilosas da entidade, está mais exposta a escândalos por 

desvios éticos. 

Como forma de disciplinar as relações entre os integrantes de uma categoria 

profissional, entre eles e a sociedade, o código de ética se apresenta de forma impositiva 

com normas e princípios que devem ser respeitadas por todos os envolvidos (ALVES et 

al., 2007). 

Neste contexto, o profissional contábil brasileiro é regido pelo Código de Ética 

Profissional do Contador, que “tem por objetivo fixar a conduta do contador, quando no 

exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe” (CFC, 2019, 

p.1).  

Entre os deveres do contador pode-se citar: 

 

Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade 

técnica; guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício 
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profissional; abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria 

que constitui objeto do trabalho; tomar medidas razoáveis para evitar 

ou minimizar conflito de interesses; zelar pela sua competência 

exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se 

de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador, sem que 

tenha sido contratado para tal (CFC, 2019, p. 1). 

 

Ressalte-se que é obrigação de todo contador conhecer o código de ética da 

profissão, como um indicador que norteia para uma conduta digna e profissional. Neste 

sentido, para Souza et al. (2017, p. 33) “a obediência ao código de conduta identifica o 

profissional como ético, e este alcança o reconhecimento dos demais membros, da própria 

classe e da sociedade em geral”. 

A ética profissional é relevante porque atesta o desempenho correto do 

profissional, pois ser ético é tão importante quanto ser capaz, por outro lado, exercer a 

profissão com incompetência vai em desacordo com a ética profissional, além de perder 

a credibilidade e respeito da sociedade (FAHL; MANHANI, 2006; SOUZA et al., 2017). 

 

2.3 A PROFISSÃO CONTÁBIL E O MERCADO DE TRABALHO 

 

O guarda-livros foi a primeira profissão liberal do Brasil, profissional este 

responsável pelo controle de entradas e saídas de dinheiro, criar correspondências, fazer 

a escrituração mercantil. Depois a profissão foi se desenvolvendo até chegar ao nível 

superior em 1945 com a criação do curso de Ciências Contábeis e Atuariais (ROSELLA 

et al., 2006; CAVALCANTE, 2009; MACHADO; ROSA; MARTINS, 2019). 

A profissão contábil foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio 

de 1946 que dispões sobre a cria o Conselho Federal de Contabilidade, definindo as 

atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências (BRASIL, 1946). 

De acordo com a mesma lei, “somente poderão exercer a profissão após a regular 

conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério 

da Educação, aprovação em Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de 

Contabilidade a que estiverem sujeitos”. 
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São considerados serviços técnicos do profissional contábil a organização e 

execução de serviços de contabilidade em geral; a escrituração dos livros de contabilidade 

obrigatório e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações; e, perícias judiciais 

ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral (BRASIL, 1946). 

Entretanto, a globalização trouxe mudanças na forma de atuação das empresas, 

com novas normas contábeis e novas perspectivas de negócios, mas trouxe também 

oportunidades profissionais que exigem uma formação e preparos adequados aos novos 

desafios. 

Neste contexto, “os contadores serão forçados a expandir sua visão para além 

dos números, para mudar a forma como tratam os problemas e deverão passar a considerar 

a forma como esses problemas são tratados além das fronteiras nacionais” (FAHL; 

MANHANI, 2006, p. 28). Ademais, após várias mudanças ao longo do tempo, alteraram 

o perfil de profissional burocrático, arcaico e operacional, para um perfil mais arrojado, 

que atenda o mercado com informações úteis, mais gerencial e participando ativamente 

das decisões da empresa (MACHADO; ROSA; MARTINS, 2019). 

No mesmo sentido, Silva, Santana e Meirelles Junior (2017, p.71) demonstra 

que, 

 

As exigências profissionais solicitadas ao profissional da contabilidade 

foram mudando ao longo do tempo, dando origem a um novo perfil 

profissional, que é representado por aquele que auxilia a administração 

da organização no cumprimento dos planejamentos previamente 

estabelecidos no que condiz ao alcance de seus objetivos e metas. 

 

Sendo o contador um profissional que produz e gere informações úteis aos 

usuários, a contabilidade oferece muitas oportunidades no mercado de trabalho. O 

bacharel em Ciências Contábeis pode atuar em diversos segmentos, o quadro 1 demonstra 

algumas especializações da profissão. 

Tendo em vista o contador como um gestor de informações, o mercado de 

atuação para o profissional de contabilidade é extenso, existindo oportunidades de 

emprego no meio empresarial, no ensino, em órgãos públicos e de forma independente. 
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Porém, essas oportunidades só serão conquistadas por profissionais que tenham 

conhecimentos suficientes para ocupar o cargo (CAVALCANTE, 2009; SILVA; 

SANTANA; MEIRELLES JUNIOR, 2017).  

Importante ressaltar que o contador como agente de mudanças, deve apresentar 

diversas habilidades e atitudes, valorizando o serviço que presta, contribuindo para 

perpetuidade da empresa (FAHL; MANHANI, 2006). 

 

2.4 ESTUDOS ANTERIORES 

 

Destacam-se vários trabalhos nas literaturas sobre ética profissional, sobre a 

profissão contábil ou sobre perfis dos discentes. Esta pesquisa procura unir ética e 

expectativas da profissão que pode apresentar perspectivas diferentes dos demais 

trabalhos.  

Na pesquisa de Fahl e Manhani (2006), teve como objetivo analisar as 

perspectivas do profissional contábil e o ensino da contabilidade. Seu resultado constatou 

ser imprescindível uma análise mais profunda sobre a cultura e o desenvolvimento de 

nosso país, pois esses dois fatores impactam diretamente na importância que se é dada à 

contabilidade das organizações e, ao profissional contábil no Brasil. 

Alves et al. (2007) investigou a influência do código de ética sobre o processo 

decisório ético do profissional de contabilidade, demonstrando que a maioria dos 

profissionais considera o Código de Ética Profissional do Contabilista importante como 

guia de conduta, mas apenas uma minoria se predispõe a cumprir algumas ou todas as 

normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.  

Ao relatar o resultado de pesquisa interdisciplinar, nas áreas de Contabilidade e 

de Economia, que analisou a legislação nacional sobre o ensino comercial e de 

Contabilidade promulgada no Brasil, Peleias et al. (2007), seus resultados permitiram 

identificar como algumas ocorrências econômicas, políticas e sociais afetaram o ensino 

contábil e a forma como a legislação analisada evoluiu até os dias atuais. 

No trabalho de Cavalcante (2009), que teve como objetivo identificar qual a 

percepção dos alunos iniciantes sobre o curso de Ciências Contábeis e a atuação do 
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profissional contábil. Ficou demonstrado que a visão do acadêmico sobre a profissão 

contábil ganha amplitude na medida em que conclui o curso.  

Feil, Diehl e Schuck (2017), investigaram a percepção dos estudantes de 

contabilidade sobre ética profissional, constatando que que os fatores individuais e a 

educação ética influenciam significativamente nas atitudes éticas dos estudantes de 

contabilidade.  

No artigo de Nascimento et al (2010), que buscou evidenciar a percepção sobre 

o tema “ética” por alunos que estudam no último ano de graduação de Ciências Contábeis, 

teve como resultado que os alunos, em grande maioria, concordam com os preceitos éticos 

da profissão contábil. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um trabalho empírico, com finalidade descritiva, pois objetivou 

descrever as características de determinada população e a relação entre as variáveis do 

estudo, e de natureza quantitativa (OLIVEIRA, 2011).  

Quanto ao seu delineamento, constou de pesquisa bibliográfica para embasar as 

discussões e levantamento de campo (survey) caracterizado pela interrogação direta das 

pessoas objeto do estudo (GIL, 2014). 

O universo pesquisado foram os discentes de duas instituições de ensino superior 

localizadas em Mossoró. Do total de 188 alunos do curso de ciências contábeis, 136 ou 

72,3% responderam ao questionário, representando uma amostra com 95% de 

confiabilidade dentro de uma margem de erro de 4,4%. 

As instituições foram renomeadas para “A” e “B”. A faculdade A contava com 

150 alunos matriculados e destes, 101 participaram da pesquisa, representando 67,3% dos 

discentes. Quanto a faculdade B, haviam 38 alunos matriculados, onde 35 responderam 

ao questionário, representando 92,1% do total. 

 Para coleta de dados se utilizou de um questionário, com cinco (5) perguntas 

fechadas para caracterizar o perfil socioeconômico e, vinte (20) questões sobre ética 

profissional e a profissão de contador (Quadro 3), se utilizando da escala de Likert, com 
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proposições dispostas em escala de cinco pontos, cujos os extremos representam: (1) 

discordo totalmente e (5) concordo totalmente, com a finalidade medir as atitudes e 

conhecer o grau de conformidade do entrevistado com qualquer afirmação proposta 

(RICHARDSON, 2014).  Os questionários foram aplicados aos estudantes em sala de 

aula e seu preenchimento ocorreu com a presença do pesquisador. O período da aplicação 

foi de 12 a 25 de abril de 2019. 

O questionário é composto de duas seções: a primeira, questões 1 a 5, refere-se 

ao perfil dos respondentes, que foram analisadas através de estatística descritiva; a 

segunda seção busca identificar o valor percebido dos discentes, e está subdividida em 

ética, questões 6 a 19, e perspectiva profissional, questões 20 a 25. Para medir a 

consistência interna das questões se utilizou do teste alfa de Cronbach, que resultou em 

um coeficiente geral de 0,777, conforme demonstrado na tabela 1. O alfa mínimo 

amplamente aceito é 0,700, valores menores demonstram uma consistência interna da 

escala utilizada considerada baixa, portanto a escala apresenta um nível de confiabilidade 

substancial, então considera-se confiável a utilização do questionário (LANDIS, KOCH; 

1977; STREINER, 2003). 

Em seguida foi feita um teste de análise de variância, técnica utilizada para 

verificar a existência de diferenças de grupos. Tem-se as seguintes hipóteses: 

H0: não existe diferença entre a médias das variáveis. 

H1: pelo menos uma das médias é diferente 

Os resultados das tabelas 3 e 4 apresentam um F calculado < F crítico, portanto nos 

dois casos não se rejeita H0, pois não existem evidências estatísticas de que as médias 

sejam diferentes (HAIR JUNIOR et al., 2009). 

Restou comprovado a normalidade e a confiabilidade do teste aplicado neste 

trabalho. Os resultados são apresentados, primeiramente, avaliando-se o perfil do 

respondente e, em seguida, a avaliação da relação dos valores percebidos quanto a ética 

profissional e as perspectivas dos alunos quanto a profissão de contador. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Dos respondentes, 39,7% estão matriculados em um dos períodos do 2º ano e 

37,5% do terceiro ano em diante (tabela 4). Para Cavalcante (2009), a visão do acadêmico 

sobre a profissão contábil ganha amplitude na medida em que avança no curso. 

Com relação ao gênero, a tabela 5 apresenta uma pequena maioria do sexo 

feminino, em acordo com o resultado do trabalho de Lima et al. (2014), que apresentou 

dado semelhante. 

Quanto a variável faixa etária (tabela 6), a pesquisa apresentou uma 

predominância da faixa etária até 25 anos, coadunando com o apresentado no artigo de 

Feil, Diehl e Schuck (2017). 

Em referência ao estado civil predominou a situação de solteiro, talvez explicado 

pela faixa etária (MAY; VISENTAINER; CUNHA, 2018), quanto a atividade laborativa, 

a maioria se declarou empregado. 

Demostra-se, nas tabelas 9 e 10, um panorama geral das respostas referentes as 

questões sobre ética e perspectivas da profissão contábil. Verifica-se que a maioria das 

questões foram respondidas com “concordo” ou “concordo totalmente”, exceção as 

questões 22, que “não existe um bom contador desempregado” e a 23, “o contador é um 

profissional que tem salário alto”, onde predominou a resposta “discordo”. A questão 25, 

se o contador encontra com facilidade um emprego, sobressaiu a opção “indiferente”, este 

resultado difere do achado por Cavalcante (2009), onde a maioria de 72% concordava 

com a preposição, a diferença pode ser explicada pelo fator temporal, já que a pesquisa 

atual foi feita após o país sair de uma recessão.  

Chama a atenção a elevada quantidade de respostas “discordo totalmente” e 

“discordo” referente a questão 15, se você negaria alterar dados contábeis para que seu 

cliente pagasse menos impostos, com quase 30% dos respondentes, indo contra as demais 

questões sobre ética que tiveram concordância com os preceitos éticos. 

Utilizou-se da correlação linear ou de Pearson para determinar (mensurar) o grau 

de relacionamento entre duas as respostas dos dois grupos (instituição A e instituição B) 

(BRUNI, 2012). Na tabela 11, a análise ficou restrita a percepção “ética”, sendo 

apresentado um resultado relacionado as opções de resposta. Verificou-se que a 

correlação linear das opções “discordo totalmente”, “discordo”, “concordo” e “concordo 
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totalmente”, apresentaram nível de correlação próximo a +1, ou seja, próximo de uma 

correlação perfeita quando o movimento das duas instituições se movem no mesmo 

sentido e com a mesma proporção. Com relação a proposição “indiferente”, o coeficiente 

(r), embora significativo, ficou abaixo dos demais. Na tabela 12, a análise verificou as 

respostas sobre as perspectivas profissionais, tendo apresentado correlações 

significativas, positivas. Nesta análise também se utilizou do coeficiente de determinação 

(r²), cujo objetivo é determinar o quanto a variação de uma variável pode ser explicada 

por outra, quanto mais próximo de 100%, melhor. Percebe-se nas tabelas 11 e 12, um 

percentual elevado de r², o que explica a correlação entre as duas variáveis. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu uma pesquisa de campo para se obter 

dados mais confiáveis e consistentes da população estudada. De um modo geral, em sua 

maioria os alunos são do gênero feminino, solteiros, na faixa etária até 25 anos e estão 

trabalhando. Com relação a problemática da pesquisa, verificou-se que a maioria das 

respostas sobre ética profissional, ficou dentro do esperado, com 76,8% apontando as 

preposições “concordo” e “concordo muito” em suas respostas, significando que seus 

conhecimentos e atitudes éticas estão em um bom patamar. Quanto a perspectiva da 

profissão, os resultados apresentaram nas questões 22 e 23 (moda), a proposição 

“discordo”, demonstrando um certo descontentamento com a profissão, neste caso há a 

imprescindibilidade das instituições de ensino em incentivar adequadamente os futuros 

profissionais, com a finalidade de elevar o valor da profissão. 

Com isso, os objetivos propostos foram alcançados com a demonstração dos 

dados socioeconômicos dos discentes, da verificação de sua percepção sobre ética e suas 

perspectivas quanto a profissão de contador. 

Como limitações da pesquisa podemos apontar o número de instituições 

participantes e como sugestões para novos estudos, a ampliação do universo a ser 

estudado e uma pesquisa mais abrangente com relação as perspectivas da profissão de 

contador. 
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ANEXO 

 

Quadro 1 - Especialidades do profissional contábil 

Especialização Atividades desempenhadas 

Auditor independente Realiza o trabalho de auditoria de forma independente, sem vínculo 

empregatício, precisa de qualificação técnica. 

Auditor interno Realiza atividades de prevenção, ligado aos controles internos da empresa. 

Analista econômico-financeiro Analisa a situação econômico-financeira da empresa para fins de avaliação, 

desempenho, crédito, etc. 

Perito contábil Verifica a exatidão dos registros contábeis e outros aspectos, está muito ligado a 

área judicial. 

Consultor contábil Visa fornecer consultoria na parte contábil e financeira, fiscal, recursos humanos, 

custos e formação de preços, etc. 

Professor / Pesquisador Atua na área docente de pesquisa no ensino superior. 

Empresário Contador Atua com a prestação de serviços contábeis, tendo seu próprio escritório. 
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Contador público Atua na área de contabilidade pública, atuando na esfera executiva, judiciária ou 

legislativa. 

FONTE: Autores, adaptado de Iudícibius, Marion e Faria (2009). 

 

Quadro 2 - Questões do artigo 

 

FONTE: Os autores, adaptado de Feil, Diehl e Schuck (2017). 

 

Nota: * 6. A ética é fundamental para regulamentar as relações entre todos? 7.Você considera que furar a 

fila em locais de atendimento, é uma atitude antiética? 8. Você se considera uma pessoa ética? 9.Você fica 

incomodado quando ver um (a) colega com atitude não ética? 10. O estudo acadêmico sobre a ética é 

suficiente? 11. Você considera que o processo de ensino e aprendizagem pode resultar em reflexos positivos 

no exercício da profissão contábil? 12. O processo de ensino e aprendizagem contribui com uma formação 

crítica do discente relativo ao exercício dos princípios éticos na profissão contábil? 13. Você considera que 

o atual modelo de ensino contribui para o conhecimento e futura aplicação dos princípios éticos enquanto 

profissional? 14. Caso falhasse em alguma de suas atribuições, informaria ao seu superior? 15. Você negaria 

alterar dados contábeis para seu cliente pagar menos impostos, mesmo que o perca? 16. Em caso de erro na 

contabilização de uma empresa, você informaria a seu cliente? 17. A conduta ética influência na imagem 

do contador? 18. O padrão ético do contador garante um produto/serviço de qualidade? 19. Você acredita 

que o desempenho honesto e a ética são valorizados no mercado? 20. O curso de Ciências Contábeis forma 

profissionais que encontraram boas oportunidades de trabalho? 21. O mercado de trabalho para o Contador 

vem crescendo a cada dia? 22. Não existe um bom contador desempregado? 23. O contador é um 

profissional que tem salário alto? 24. O profissional da Contabilidade tem importância para a sociedade? 

25. O contador encontra com facilidade um emprego? 

 

Tabela 1 – Análise de confiabilidade 

Grupos Alfa de Crombach Quantidade Consistência interna 

Ética 0,649 14 Substancial 

Alternativas 1º e 2º 3º e 4º 5º e 6º 7º e 8º

Escala nominal 1 2 3 4

Alternativas Feminino Masculino Transgênero Outros

Escala nominal 1 2 3 4

Alternativas até 25 anos
De 26 a 35 

anos

De 36 a 45 

anos

Acima de 45 

anos

Escala nominal 1 2 3 4

Alternativas Solteiro Casado União Estável Separado Divorciado Viúvo

Escala nominal 1 2 3 4 5 6

Alternativas Empregador Empregado Desempregado Autonômo
Estagiário/ 

Bolsista

Escala nominal 1 2 3 4 5

Alternativas
Discordo 

totalmente
Discordo Indiferente Concordo

Concordo 

totalmente

Escala ordinal 1 2 3 4 5

1. Semestre 

matriculado

2. Gênero

3. Faixa etária

4. Estado civil

5. Situação 

laboral

Questões 6 a 

25*
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Perspectiva da profissão 0,779 6 Substancial 

Geral 0,777 20 Substancial 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 2 - Teste ANOVA - Ética 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 3 - Teste ANOVA – Perspectiva da profissão 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 4 - Período matriculado 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 5 - Gênero 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

Fonte
Soma dos 

Quadrados
GL

Quadrado 

Médio
F F Crit P - Valor

Regressão 3,1678 14 0,2263 1,2881 1.768 0,2250

Erro (Resíduo) 20,5519 117 0,1757

Total 23,7197 131

Fonte
Soma dos 

Quadrados
GL

Quadrado 

Médio
F F Crit P - Valor

Regressão 1,641 6 0,273 1,495 2.175 0,185

Erro (Resíduo) 23,232 127 0,183

Total 24,873 133

A B

1º ou 2º 28 3 31 22,8%

3º ou 4º 30 24 54 39,7%

5º ou 6º 42 7 49 36,0%

7º ou 8º 1 1 2 1,5%

Totais válidos 101 35 136 100%

Instituição de Ensino
Semestre Matriculado Frequência %Frequência

A B

Feminino 59 12 71 52,2%

Masculino 42 23 65 47,8%

Totais válidos 101 35 136 100%

Gênero
Instituição de Ensino

Frequência Frequência %
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Tabela 6 - Faixa Etária 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 7 - Estado civil 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 8 - Atividade laborativa 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 9 - Geral das respostas perguntas sobre ética 

A B

Até 25 anos 57 19 76 57,1%

De 26 a 35 anos 32 13 45 33,8%

De 36 a 45 anos 9 0 9 6,8%

Acima de 45 anos 2 1 3 2,3%

Totais válidos 100 33 133 100%

Faixa Etária
Instituição de Ensino

Frequência Frequência %

A B

Solteiro 73 22 95 70,4%

Casado 25 6 31 23,0%

União Estável 1 6 7 5,2%

Separado 2 0 2 1,5%

Totais válidos 101 34 135 100%

Estado Civil
Instituição de Ensino

Frequência Frequência %

A B

Empregador 2 1 3 2,2%

Empregado 61 18 79 59,0%

Desempregado 20 8 28 20,9%

Autonômo 9 5 14 10,4%

Estagiário/Bolsista 9 1 10 7,5%

Totais válidos 101 33 134 100%

Atividade Laborativa
Instituição de Ensino

Frequência Frequência %
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FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 10 – Geral das respostas perguntas sobre perspectiva profissional 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 11 - Comparativo entre as respostas das Instituições A e B - Ética 

Questão
Discordo 

totalmente
Discordo Indiferente Concordo

Concordo 

totalmente

Total de 

respostas
Moda

Desvio 

Padrão

6 3 0 3 57 72 135 5 0,750

7 2 1 2 33 98 136 5 0,694

8 1 1 16 96 22 136 4 0,615

9 4 4 11 74 43 136 4 0,882

10 7 31 25 49 24 136 4 1,168

11 0 2 3 66 65 136 4 0,616

12 1 6 7 76 44 134 4 0,777

13 3 10 20 79 23 135 4 0,885

14 0 4 12 71 48 135 4 0,724

15 33 6 6 29 61 135 5 1,650

16 2 1 0 64 68 135 5 0,687

17 0 0 4 32 96 132 5 0,866

18 1 8 4 42 77 132 5 1,082

19 10 22 13 45 42 132 4 1,385

Total 67 96 126 813 783 1885

Total % 3,55% 5,09% 6,68% 43,13% 41,54% 100,00%

Questão
Discordo 

totalmente
Discordo Indiferente Concordo

Concordo 

totalmente

Total de 

respostas
Moda

Desvio 

Padrão

20 2 6 18 68 38 132 4 1,041

21 2 16 19 64 32 133 4 1,125

22 11 42 18 40 22 133 2 1,334

23 12 51 42 24 4 133 2 1,040

24 1 5 6 48 72 132 5 1,031

25 3 38 41 39 11 132 3 1,091

Total 98 254 270 1096 962 2680

Total % 3,66% 9,48% 10,07% 40,90% 35,90% 100,00%
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FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 12 - Comparativo entre as respostas das Instituições A e B - Perspectiva 

da profissão 

Resposta

Questão A B A B A B A B A B A B

6 1 2 0 0 1 2 38 19 61 11 101 34

% 0,99% 5,88% 0,00% 0,00% 0,99% 5,88% 37,62% 55,88% 60,40% 32,35% 100% 100%

7 2 0 0 1 2 0 20 13 77 21 101 35

% 1,98% 0,00% 0,00% 2,86% 1,98% 0,00% 19,80% 37,14% 76,24% 60,00% 100% 100%

8 1 0 0 1 9 7 70 26 21 1 101 35

% 0,99% 0,00% 0,00% 2,86% 8,91% 20,00% 69,31% 74,29% 20,79% 2,86% 100% 100%

9 3 1 2 2 10 1 53 21 33 10 101 35

% 2,97% 2,86% 1,98% 5,71% 9,90% 2,86% 52,48% 60,00% 32,67% 28,57% 100% 100%

10 7 0 20 11 18 7 34 15 22 2 101 35

% 6,93% 0,00% 19,80% 31,43% 17,82% 20,00% 33,66% 42,86% 21,78% 5,71% 100% 100%

11 0 0 0 2 1 2 52 14 48 17 101 35

% 0,00% 0,00% 0,00% 5,71% 0,99% 5,71% 51,49% 40,00% 47,52% 48,57% 100% 100%

12 1 0 3 3 4 3 57 19 36 8 101 33

% 0,99% 0,00% 2,97% 9,09% 3,96% 9,09% 56,44% 57,58% 35,64% 24,24% 100% 100%

13 1 2 8 2 13 7 60 19 19 4 101 34

% 0,99% 5,88% 7,92% 5,88% 12,87% 20,59% 59,41% 55,88% 18,81% 11,76% 100% 100%

14 0 0 3 1 11 1 51 20 36 101 22

% 0,00% 0,00% 2,97% 4,55% 10,89% 4,55% 50,50% 90,91% 35,64% 0,00% 100% 100%

15 22 11 2 4 3 3 23 6 51 10 101 34

% 21,78% 32,35% 1,98% 11,76% 2,97% 8,82% 22,77% 17,65% 50,50% 29,41% 100% 100%

16 1 1 1 0 0 0 46 18 53 15 101 34

% 0,99% 2,94% 0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 45,54% 52,94% 52,48% 44,12% 100% 100%

17 0 0 0 0 2 2 20 12 76 20 98 34

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,04% 5,88% 20,41% 35,29% 77,55% 58,82% 100% 100%

18 1 0 5 3 3 1 28 14 61 16 98 34

% 1,02% 0,00% 5,10% 8,82% 3,06% 2,94% 28,57% 41,18% 62,24% 47,06% 100% 100%

19 7 3 16 6 11 2 35 10 29 13 98 34

% 7,14% 8,82% 16,33% 17,65% 11,22% 5,88% 35,71% 29,41% 29,59% 38,24% 100% 100%

Pearson (r) 

Coef. Det (r²) 97,5% 73,9% 54,5% 92,8% 93,8%

Total Válidos

0,98725 0,85948 0,73797 0,96317 0,96833

Discordo Totalmente Discordo Indiferente Concordo Concordo Totalmente
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FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

  

Resposta

Questão A B A B A B A B A B A B

20 1 1 4 2 13 5 50 18 30 8 98 34

% 1,02% 2,94% 4,08% 5,88% 13,27% 14,71% 51,02% 52,94% 30,61% 23,53% 100% 100%

21 1 1 8 8 12 7 48 16 29 3 98 35

% 1,02% 2,86% 8,16% 22,86% 12,24% 20,00% 48,98% 45,71% 29,59% 8,57% 100% 100%

22 9 2 29 13 13 5 31 9 16 6 98 35

% 9,18% 5,71% 29,59% 37,14% 13,27% 14,29% 31,63% 25,71% 16,33% 17,14% 100% 100%

23 10 2 36 15 30 12 18 6 4 0 98 35

% 10,20% 5,71% 36,73% 42,86% 30,61% 34,29% 18,37% 17,14% 4,08% 0,00% 100% 100%

24 1 0 0 5 6 0 34 14 57 15 98 34

% 1,02% 0,00% 0,00% 14,71% 6,12% 0,00% 34,69% 41,18% 58,16% 44,12% 100% 100%

25 3 0 28 10 25 16 34 5 8 3 98 34

% 3,06% 0,00% 28,57% 29,41% 25,51% 47,06% 34,69% 14,71% 8,16% 8,82% 100% 100%

Pearson (r) 

Coef. Det (r²) 63,3% 84,3% 81,0% 68,1% 82,2%

Total Válidos

0,79574 0,91841 0,90020 0,82497 0,90672

Discordo Totalmente Discordo Indiferente Concordo Concordo Totalmente
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RESUMO 

Dentro do contexto financeiro e suas variações econômicas, o presente artigo buscou 

analisar a existência de sazonalidade na rentabilidade de três empresas listadas na B3, 

sendo elas Lojas Renner S.A, Arezzo Indústria e Comércio S.A e a Grazziotin S.A. O 

objetivo da pesquisa é identificar a existência de sazonalidade nestas empresas no ano de 

2017. Para isto, o método utilizado no processo de análise foi o estudo multicasos com a 

pesquisa descritiva. Os resultados apontam que a variação de sazonalidade comprovada 

com o indicador de rentabilidade para o ramo de varejo ocorre com crescimento 

acentuado no quarto trimestre. A análise do indicador financeiro de rentabilidade mostrou 

que as empresas estão preparadas para atender ou manter seu planejamento para eventuais 

sazonalidades periódicas que influenciam diretamente na estabilidade financeira e ainda 

aponta este indicador como um fator importante de identificação para medir este 

equilíbrio sazonal.  

Palavras-Chave: sazonalidade. rentabilidade. planejamento. 

 

ABSTRACT 

Within the financial context and its economic variations, the present article sought to 

analyze the existence of seasonality in the profitability of three companies listed in B3, 

being Lojas Renner SA, Arezzo Indústria e Comércio SA and Grazziotin SA The 
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objective of the research is to identify the existence of seasonality in these companies in 

the year 2017. For this, the method used in the analysis process was the multichannel 

study with the descriptive research. The results indicate that the seasonality variation 

verified with the indicator of profitability for the retail sector occurs with a sharp increase 

in the fourth quarter. The analysis of the financial profitability indicator showed that 

companies are prepared to meet or maintain their planning for eventual periodic 

seasonalities that directly influence the financial stability and still points this indicator as an 

important identification factor to measure this seasonal balance. 

Key-words: seasonality. profitability. planning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No mercado atual é comum identificar uma grande concorrência entre empresas 

varejistas que buscam melhorias para atender uma demanda seletiva e exigente como os 

consumidores. Segundo Mesquita (2008), sazonalidade ou estacionalidade, em sentido 

estreito, é uma qualidade que se verifica em uma estação. Em sentido amplo, corresponde 

a padrões uniformes de desempenho ao longo de determinados períodos, relacionados às 

estações climáticas, datas comemorativas, eventos de grande porte que se estendem por 

períodos mais longos, entre outras ocasiões. 

Sazonalidade das vendas corresponde, conforme Anderson (1963), Brandt 

(1980) e Reis (1998), às flutuações no montante de venda que acontecem ao longo do ano 

e que se repetem anualmente. Não influenciam o volume de vendas anual, mas sim o 

volume em períodos específicos, como meses ou semanas. Segundo os autores, são 

também comuns: variações seculares, que medem o comportamento das vendas no longo 

prazo; e variações cíclicas, que ocorrem na forma de ondas, ou seja, há um “pico seguido 

de um vale”, variando o período de ocorrência dos dois de acordo com fatores diversos, 

tais como: problemas climáticos, crises econômicas, instabilidade política, entre outros.  

Conforme Marion (2009) a rentabilidade é medida em função dos investimentos. 

As fontes de financiamento do Ativo são Capital Próprio e Capital de Terceiros. A 

administração adequada do Ativo proporciona maior retorno para a empresa. 
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O segmento varejista é fortemente influenciado pela sazonalidade das vendas, 

muito embora o fato gerador sejam as datas comemorativas, principalmente, de acordo 

com Carvalho de Mesquita e Cordeiro Martins (2011). Diante dessas circunstâncias 

periódicas, considera-se aqui a importância de aprofundar esse estudo com base de 

identificar a relação da sazonalidade com o indicador financeiro de rentabilidade, 

permitindo as empresas a ajustar seus processos existentes de acordo com o fator 

sazonalidade. 

Nesse sentido, tem-se a seguinte questão de pesquisa: existe sazonalidade na 

rentabilidade das empresas do segmento de vestuário listadas na Brasil Bolsa Balcão - 

B3? 

Com isso, esta pesquisa objetiva identificar a existência de sazonalidade na 

rentabilidade no ano de 2017 nas empresas varejistas do ramo de vestuário listadas na B3. 

De acordo com Carvalho de Mesquita e Cordeiro Martins (2011) toda e qualquer 

atividade de uma empresa são administradas com base em informações, cuja elaboração 

segue caminhos formais ou informais que são ou não arquivados para nortear decisões 

futuras. Através dessas informações o gestor poderá tomar decisões que influenciam o 

processo e regem a organização. 

Os indicadores são medidores de uma atividade. Expressam um número que 

indica que as coisas podem ser medidas; e, se podem ser medidas, podem ser comparadas 

e administradas, como preconizam Globerson e Frampton, apud Camargo (2000, p.51), 

ao afirmarem que “você não pode administrar o que não pode medir”. 

A importância do estudo desta relação entre indicador de rentabilidade em 

período sazonal permitirá ao gestor identificar os picos de rentabilidade e elaborar 

processos internos que favoreçam o desempenho organizacional. A presente pesquisa 

busca apontar a importância da relação do indicador financeiro de rentabilidade com os 

períodos sazonais para que ocorra uma identificação de fatores organizacionais que levem 

as empresas reajustarem processos internos durante estes períodos. 

 

2 A RELAÇÃO DA SAZONALIDADE COM INDICADORES FINANCEIROS 
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No mundo dos negócios, saber identificar oportunidades é um fator diferencial 

perante a concorrência. Diante as movimentações presentes no ambiente econômico 

nacional, em grande parte motivadas pelas alterações no mercado como, maior 

competitividade, inflação e variações sazonais de seus produtos e de período, por 

exemplo, novas pesquisas surgem com ênfase em avaliar cada vez mais estas 

movimentações. Assim, a Contabilidade é uma grande aliada por ter como objetivo 

fornecer informações relevantes aos seus usuários. Segundo Marion (2009, p.28) a 

importância da contabilidade se encontra no processo de tomadas de decisões externas e 

internas, já que ela é a responsável por reunir todos os dados econômicos de uma empresa. 

De acordo com Mesquita e Martins (2011) a sazonalidade das vendas não é 

muito discutida na literatura específica. São raros os textos referentes à administração de 

vendas que abordam o tema e enaltecem suas implicações sobre o desempenho da 

organização. A esse respeito, pouco se encontra, sendo mais comum a localização de 

trabalhos que apresentem métodos para realizar previsões de vendas, incluindo tendências 

sazonais.  

Motta (1986) afirma que a previsão de vendas é uma das pedras angulares do 

planejamento na administração mercadológica, pois muitas decisões dependem de tal 

estimativa, tais como: programação da produção, compra de matéria-prima, despesas de 

propaganda, gastos com vendas e investimento em máquinas e equipamentos. Dado a 

relevância e a extensão dos recursos associados a essas decisões e respectivas 

implementações, a previsão de vendas deve ser feita com a maior exatidão possível. 

Parente (2000) sugere ainda, como forma de elevar a precisão das projeções, que 

sejam avaliados os indicadores macroeconômicos, como: taxa de juros e de desemprego; 

nível de renda e expectativas do consumidor, além da sensibilidade deste às variações de 

preço; o preço dos produtos substitutos; o ciclo de vida do produto; e o grau de 

competitividade presente na categoria em questão, isto é, o esforço de marketing de um 

varejista em especial frente ao empenho empreendido pelos demais concorrentes.  

No mesmo sentido, Arnold (1999) afirma que o cálculo de índices estacionais 

permite prever com menor erro a demanda desestacionalizada para o respectivo período. 

O índice é encontrado dividindo-se a demanda do período específico pela demanda média 
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do período integral. Posteriormente, divide-se a demanda esperada pelo índice mensal 

encontrado. Levy e Weitz (2000) sugerem procedimento semelhante, por meio do cálculo 

das porcentagens médias que seriam vendidas em cada estação, ao invés de índices 

estacionais. 

De qualquer forma, as implicações da sazonalidade podem ser descritas da 

seguinte maneira: em alguns períodos, independentemente do fato gerador, ocorrem 

crescimentos substanciais de vendas, que são até previsíveis em termos de sua ocorrência, 

mas não em sua real magnitude. A grande dificuldade consequente relaciona-se à 

necessidade inicial de ampliar alguns itens da estrutura empresarial, como estoques, área 

física, vendedores, meios de comunicação, promoção, entre outros. Ou seja, ocorre o 

investimento para atender a um possível crescimento de demanda. Contudo, como o 

crescimento do volume de vendas não pode ser previsto com precisão, assim como os 

preços, incorre-se automaticamente em elevado risco. Em muitos casos, os produtos são 

específicos para aquela ocasião, não havendo oportunidades apropriadas para desova dos 

estoques fora do período em questão, o que exige a implantação de políticas 

promocionais, muitas vezes com vendas a preços reduzidos, que nem sempre são capazes 

de solucionar o problema por completo, destaca Mesquita et al (2016). 

Ainda abordando sazonalidade das vendas, Banerjee e Sharma (2010) afirmam 

que quando um mercado se encontra em período de baixa demanda, uma possível solução 

para a manutenção do volume de vendas passa pela identificação e atendimento de outro 

mercado, o qual vivencia picos de procura. Tal política, muito embora nem sempre seja 

factível, permitiria à empresa praticar uma estratégia de compra centrada em grandes 

volumes, com conseqüentes ganhos de escala. 

No que diz respeito à análise da rentabilidade do capital próprio, Braga, Nossa e 

Marques (2004) dizem que ela foi desenvolvida com base na fórmula Du Pont e serve 

para determinar o grau de saúde econômico-financeira de uma companhia. 

 Segundo Assaf Neto (2009, p. 228), “esses indicadores visam avaliar os 

resultados auferidos por uma empresa em relação a determinados parâmetros que melhor 

revelem suas dimensões”. Eles são utilizados para medir a lucratividade de uma empresa, 

através do capital investido, o quanto rendeu esse investimento e, qual o resultado 
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econômico da empresa, isto é, evidenciam o grau de êxito econômico obtido pelo capital 

investido na empresa. Esse indicador pode ser utilizado também para comparar as suas 

variações com a intensidade da sazonalidade de determinado setor ou segmento 

(MESQUITA; MARTINS, 2011). 

A análise das demonstrações contábil propícia avaliação do patrimônio da 

empresa. Com base nos relatórios gerenciais, é possível verificar a situação econômica e 

financeira da organização em um momento estático ou então, em diversos períodos, 

apresentando-se como determinante na comparação entre os resultados realizados e os 

planejados, servindo de suporte para ações que melhorem seu desempenho no futuro 

(LINHARES, 2003). 

 

2.1 INDICADORES DE RENTABILIDADE 

 

Os indicadores econômico-financeiros são os elementos que tradicionalmente 

representam o conceito de análise de balanço, sendo cálculos matemáticos efetuados a 

partir do balanço patrimonial e da demonstração de resultados, buscando números que 

ajudem no processo de clarificação para o entendimento da situação da empresa, em seus 

aspectos patrimoniais, financeiros e de rentabilidade (PADOVEZE, 2008). 

Em se tratando de avaliação de viabilidade, estabilidade e lucratividade em um 

projeto ou negócio, o indicador ideal é o de rentabilidade, que segundo Matarazzo (2003), 

mostra a rentabilidade dos capitais investidos, isto é, quanto rendeu os investimentos e, 

portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa. 

Os índices de rentabilidade são os mais utilizados dentre os índices financeiros 

e procuram estabelecer relações entre o lucro líquido das empresas e a utilização dos seus 

ativos no esforço de realizar receitas. As medições de rentabilidade permitem ao analista 

avaliar os lucros da empresa em relação ao nível de vendas, de ativos ou ao volume de 

capital investido pelos proprietários. A maior relevância desses indicadores se remete ao 

foco no lucro líquido, tendo em visto que é uma preocupação entre os proprietários, 

credores e administradores (GITMAN, 2004). 
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O embasamento adotado para comparar o estudo dos resultados empresariais são 

o ativo total, o patrimônio líquido e as receitas de vendas (ASSAF NETO, 2009). 

Seguindo a mesma ideia, Wernke (2008) afirma: 

 

Os quocientes da “rentabilidade” objetivam demonstrar o retorno 

proporcionado pelos investimentos realizados na empresa. Destarte, ao 

avaliar a rentabilidade os investidores terão condições de decidir se vale 

a pena manter o empreendimento, se é interessante economicamente 

aplicar mais capital no negócio ou se a companhia está proporcionando 

retorno inferior a outras oportunidades de investimento disponíveis. 

 

Estes indicadores, para Assaf Neto (2007), visam avaliar os resultados auferidos 

em relação a determinados parâmetros que melhor revelem suas dimensões. Os 

indicadores de rentabilidade representam uma avaliação econômica do desempenho da 

empresa, dimensionando o retorno sobre os investimentos realizados e a lucratividade 

apresentada pelas vendas.  

Gitman (2004) destaca que existem inúmeras medições de rentabilidade, 

acreditando que elas permitem ao analista avaliar os lucros da empresa em relação a certo 

nível de vendas, a certo nível de ativos ou ao volume de capital investido pelos 

proprietários, pois sem lucros uma empresa não poderia atrair capital externo. 

 

2.1.1 ROA e ROE 

 

O sistema DuPont de Análise, de acordo com Gitman (2004), é utilizado para 

fazer uma análise mais minuciosa das demonstrações contábeis de uma empresa, além de 

avaliar a situação financeira da mesma. Este sistema estabelece um elo entre o Balanço 

Patrimonial de uma empresa com sua demonstração de resultado para analisar dois 

importantes índices de rentabilidade: o ROA - Rentabilidade sobre o Ativo e o ROE - 

Rentabilidade sobre o PL, além de identificar as principais áreas responsáveis pelo bom 

ou mau desempenho financeiro de uma organização, isolando os fatores básicos de seu 

desempenho. 



 

106 

O ROA significa a “taxa de retorno gerado pelas aplicações realizadas por uma 

empresa em seus ativos. Indica o retorno gerado por cada $ 1,00 investido pela empresa” 

(ASSAF NETO, 2008, p. 229). Logo, é calculado da seguinte forma: 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀é𝑑𝑖𝑜
 

 

O autor Assaf Neto (2009, p. 229) afirma que o lucro operacional trata-se do 

resultado da empresa antes das despesas financeiras, ou seja, “é o resultado gerado 

exclusivamente pelas decisões de ativos”. E, continua atestiguando que por critério de 

decisão, o retorno sobre o ativo (ROA), pode ser “interpretado como custo financeiro 

máximo que uma empresa poderia incorrer em suas captações de fundos”. 

Wernke (2008, p.281) define ROA como “o indicador que evidencia o retorno 

conseguido com o dinheiro aplicado pela empresa em ativos num determinado período.” 

O uso do ROA pode proporcionar alguns benefícios segundo Wernke (2008, p. 284-285), 

os quais são: a identificação de como a margem do lucro aumenta ou se deteriora; a 

possibilidade de medir a eficiência dos ativos permanentes em produzir vendas; 

possibilidade de avaliar a gestão do capital de giro por intermédio de indicadores 

mensurados em dias; faculta o estabelecimento de medidas que aferem a habilidade do 

gestor para controlar custos e despesas em função do volume de vendas; propícia a 

comparação das medidas de eficiência citadas anteriormente e estabelece o patamar 

máximo de custo de captação de recursos que a empresa pode suportar. 

Segundo Wernke (2008, p.267), “o ROE evidencia o retorno do capital próprio 

(PL) aplicado na empresa.” Ou seja, os acionistas são os que mais se interessam em 

acompanhar o desempenho desse indicador, uma vez que este se trata do retorno do 

investimento que foi feito, analisando se foi superior às alternativas ou se ultrapassou as 

taxas de rendimento do mercado financeiro (WERNKE, 2008). Já para Assaf Neto (2009), 

o ROE trata-se da mensuração do retorno que a empresa tem dos recursos aplicados por 

seus proprietários (acionistas), ou seja, para cada $ 1,00 de recursos próprios (patrimônio 
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líquido) investido na empresa, quanto os acionistas embolsam de retorno. Para calculá-lo 

usa-se a seguinte expressão: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜
 

 

O ROE, segundo Assaf Neto (2009, p. 231), “deve ser comparado sempre com 

a taxa de retorno mínimo exigida pelo acionista”. Por isso, para tornar-se atraente, “todo 

o investimento deve oferecer uma rentabilidade pelo menos igual à taxa de oportunidade”. 

 

2.1.2 Giro do Ativo 

 

Na descrição de Ribeiro (2009), esta medida avalia a proporção existente entre 

o volume de vendas e os investimentos totais efetuados na empresa, ou seja, quanto a 

empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total, e sua interpretação deve ser 

direcionada para verificar se o volume das vendas realizadas no período foi adequado em 

relação ao capital total investido na empresa, quanto maior este índice melhor. 

Calculando: 

 

𝐺𝐼𝑅𝑂 𝐷𝑂 𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 =
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Para a compreensão do índice de giro do ativo, é importante que seja conhecido 

o significado de giro. Segundo Padoveze e Benedicto (2007, p. 109), “a palavra giro, na 

análise financeira, significa a produtividade do investimento, que é representada pela 

velocidade com que os ativos são operacionalizados e transformam os insumos em 

venda”. Assim, o volume de vendas de uma empresa está diretamente relacionado ao seu 

ativo, pois é necessário que ela saiba qual o retorno que a atividade está lhe trazendo em 

relação ao investimento que foi feito, e é exatamente este retorno que o índice de giro do 
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ativo indica, medindo sua eficiência operacional em relação aos recursos 

disponibilizados. 

 

2.1.3 Margem de Lucro Operacional e Líquida  

 

A margem operacional é utilizada para medir em termos percentuais qual foi o 

desempenho que a empresa obteve de lucro operacional em relação às vendas efetuadas. 

Para Gitman (2002, p. 122), “a margem operacional mede o que, com frequência, se 

denomina lucros puros, obtidos em cada unidade monetária de venda”. Segundo ele esse 

denominado lucro operacional é puro, no sentido de que ignora quaisquer despesas 

financeiras ou obrigações governamentais. O índice se expressa por: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 

 

Enquanto o mesmo autor define que a margem líquida é utilizada para medir a 

relação do lucro líquido sobre a venda no período, ou seja, qual é a contribuição que as 

vendas trouxeram para a formação do lucro na empresa. Expressa em: Margem Líquida 

= Lucro Líquido/ Vendas. 

 

2.1.4 ROI 

 

Sobre o ROI - Retorno de Investimento, Assaf Neto (2009), diz que o ROI “é 

uma alternativa ao uso do ROA para avaliar o retorno produzido pelo total dos recursos 

aplicados por acionistas e credores nos negócios.” 

De acordo com Wernke (2008), “o interesse por este indicador deve-se ao fato 

de que este combina fatores de lucratividade (como receitas, custos e investimentos) e os 

transforma em taxa percentual.” Por isso, é possível o comprá-lo com a taxa de retorno 

de outros investimentos, internos ou externos à companhia.  
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O capital investido é composto pelos recursos (passivos) onerosos (dívidas da 

empresa que produzem juros) captados pela mesma junto a credores, e os recursos 

próprios aplicados por seus proprietários (acionistas), cujos valores são registrados em 

contas do Patrimônio Líquido (ASSAF NETO, 2009). 

Na visão de Silva (2008) o retorno sobre o investimento representa a 

lucratividade que a empresa proporciona em relação aos investimentos totais realizados, 

sendo este um conceito bastante utilizado na área financeira, caracterizando o lucro como 

uma espécie de prêmio pelo risco assumido no negócio, e sua interpretação é que quanto 

maior esse indicador, melhor. 

Conforme Marion (2009), o cálculo pode ser processado por meio da seguinte 

forma:  

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Lopes de Sá (1993, p. 404) definiu Retorno do Investimento como “uma medida 

percentual obtida através de cálculos, que evidencia a recuperação dos investimentos 

realizados por uma azienda”. Ainda nessa linha, Neves e Viceconti (2003, p. 468) 

discorrem que “este índice pretende medir a eficiência com que os administradores 

aplicaram os recursos em investimentos destinados a uso e operação na empresa (ativo 

operacional), de modo a contribuir para a geração de receitas”. 

O ROI - Retorno sobre Investimentos é frequentemente usado como o último 

teste de eficiência do centro de responsabilidade. Ele compreende bem as variáveis que 

afetam a rentabilidade e dentro dessa possibilidade utilizaremos este índice para medir a 

rentabilidade das empresas. 

 

2.2 ESTUDOS ANTERIORES 

 

No quadro a seguir, destacam-se alguns estudos relacionados com a temática 

envolvendo a relação de sazonalidade com rentabilidade. Visto que a maioria dos estudos 
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está ligada a produção têxtil ou agropecuária, sendo comum fazer a comparação entre as 

variações anuais que ocorrem durante o ano e medir sua rentabilidade periódica neste 

ramo. 

 

Quadro 1- Estudos relacionados com rentabilidade e sazonalidade 

AUTOR-ANO OBJETIVO RESULTADOS 

MESQUITA e MARTINS 

(2011) 

Procurou-se analisar o desempenho 

financeiro de setores varejistas, 

sujeitos a variações sazonais de 

vendas 

Os resultados apontam que o setor de 

supermercados possui padrão 

uniforme de vendas, comparado aos 

outros segmentos avaliados, que 

apresentam picos de elevação e 

períodos de quedas acentuadas.   

LOBATO; SILVA e 

RIBEIRO (2009) 

 

A presente pesquisa tem por objetivo 

demonstrar o impacto da política de 

crédito nos indicadores de liquidez e 

rentabilidade das lojas Globex 

Utilidades S.A., das Lojas Americanas 

S.A. e da Cia. Brasileira de 

Distribuição. 

Verificou-se que, para as três 

empresas analisadas, as políticas 

crédito e condições de vendas 

adotadas influenciam diretamente a 

liquidez e a rentabilidade. Estratégias 

de concessão de crédito mais 

flexíveis, quase sempre resultaram 

em menor liquidez e menor 

rentabilidade.  

 

MOTA (2017) 

O presente trabalho foi elaborado no 

objetivo de identificar o 

comportamento dos preços do tomate 

nas principais fontes de fornecimento 

ao Estado de Rondônia. A fim de 

orientar aos produtores quanto às 

épocas mais propícias ao cultivo 

considerando o aspecto comercial, e 

assim obter melhores retornos sobre 

investimento. 

Em contra partida, as cotações são 

menores entre o terceiro e quarto 

trimestres. Com isso é possível 

indicar àqueles que cultivam tomate, 

em Rondônia, que o primeiro 

semestre é mais favorável ao início 

da produtividade. 

 

PIMENTEL e LIMA (2010) 

As hipóteses do trabalho são de que 

existe relação temporal positiva entre 

os indicadores de liquidez e 

rentabilidade nos médio e longo prazo, 

ou seja, uma baixa liquidez pode 

deteriorar uma alta rentabilidade, ou 

vice-versa, e é possível verificar uma 

tendência geral para causalidade de 

Granger entre os indicadores. 

Os resultados sugerem que existe 

relação temporal positiva e mostram 

que as empresas apresentam 

causalidades de Granger em sentidos 

diferentes (tanto no sentido 

rentabilidade--liquidez como no 

sentido liquidez-rentabilidade). 

 

CRUZ;CAMPOS;FERREIRA 

e MORENO (2017) 

Analisa-se a rentabilidade da atividade 

leiteira de uma propriedade rural 

localizada no Município de Barbalha, 

Ceará, no período compreendido entre 

agosto de 2014 e julho de 2015. 

Constatou-se, que a propriedade 

apresentou prejuízos na maioria dos 

meses, pelo fato de os custos serem 

relativamente maiores do que as 

receitas obtidas. 
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FONTE: Dados de pesquisa. 

 

Em suma, como se pode observar no quadro supramencionado, os estudos 

relacionados à rentabilidade e sazonalidade variam de acordo com o tipo de produção a 

que se referem. No que diz respeito ao contexto no ramo varejista, percebe-se que os 

estudos são carentes de conteúdo, o que dificulta a análise dos pesquisadores.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa estruturou-se pelo estudo de multicasos atrelado a pesquisa 

descritiva. Gil (2008) esclarece a pesquisa descritiva tem como principal objetivo 

descrever características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de 

relações entre as variáveis. Enquanto Andrade (2002) destaca que a pesquisa descritiva 

preocupa-se em observar os fatos, analisá-los, registrá-los, classificá-los e interpretá-los, 

sem que o pesquisador interfira. 

O estudo foi embasado por dados coletados no site da B3, assim utilizadas três 

empresas varejista no ramo de vestuário, sendo elas: LOJAS RENNER S.A. fundada em 

1922; AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. fundada em 1972 e a GRAZZIOTIN 

S.A. fundada em 1950. 

Para elaboração do trabalho e embasamento teórico, utilizamos como fontes de 

pesquisa, livros e artigos com estudos explorando o assunto. Os dados coletados foram 

tratados com base na pesquisa qualitativa e quantitativa, enfatizando estudo de caso e 

estudos anteriores de artigos científicos como fonte da pesquisa.  

Diehl (2004) apresenta uma definição acerca destas duas estratégias de coleta de 

dados, quando fala que a pesquisa quantitativa pelo uso da quantificação, tanto na coleta 

quanto no tratamento das informações, utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando 

resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma 

maior margem de segurança; enquanto, a pesquisa qualitativa, por sua vez, descreve a 
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complexidade de determinado problema, sendo necessário compreender e classificar os 

processos dinâmicos vividos nos grupos, contribuir no processo de mudança, 

possibilitando o entendimento das mais variadas particularidades dos indivíduos. 

O objeto do estudo de caso, por seu turno, é a análise profunda de uma unidade 

de estudo. Nesse entendimento GODOY (1995b) visa ao exame detalhado de um 

ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular. 

Na abordagem de Yin (2001), o Estudo de Caso como ferramenta de 

investigação científica é utilizado para compreender processos na complexidade social 

nas quais estes se manifestam: seja em situações problemáticas, para análise dos 

obstáculos, seja em situações bem sucedidas, para avaliação de modelos exemplares. A 

metodologia pressupõe, em alguns casos, a existência de uma teoria prévia, que será 

testada no decorrer da investigação (Idem, p. 49), e admite em outros casos a construção 

de uma teoria a partir dos achados da pesquisa. O pesquisador também deve estar 

preparado para fazer uso de várias fontes de evidências, que precisam convergir, 

oferecendo, dessa maneira, condições para se afirmar fidedignidade e validade dos 

achados por meio de triangulações de informações, dados, evidências e mesmo de teorias.  

Para Vergara (2007) estudo de caso é um circunscrito a uma ou poucas unidades, 

entendidas essas como pessoa, família, produto, empresa, órgão público e etc. Tem caráter 

de profundidade e detalhamento, pode ou não ser realizada no campo. 

A pesquisa realizou-se através dos Balanços Patrimoniais e Demonstrações de 

Resultados do Exercício no ano de 2017 das empresas, em que foram analisados os 

trimestres de 31/01/2017 a 31/03/2017, 01/04/2017 a 30/06/2017, 01/07/2017 a 

31/09/2017 e 01/10/2017 a 31/12/2017, sendo coletados estes dados no mês de janeiro de 

2019, onde foi utilizado o cálculo do ROI - Retorno sobre Investimento e comparar a 

rentabilidade no seu período sazonal. 

Nos resultados, utilizou-se o método análise de conteúdo documental que serão 

expressos em forma de quadros elaborados pelo Microsoft Excel 2013 especificando os 

trimestres. Os resultados serão expostos em forma de textos analisando os dados e 

calculados por fórmulas do indicador financeiro pesquisado. As análises foram feitas 

baseados na fórmula do ROI, no qual calculamos o total do lucro líquido dividido pelo 
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total do ativo e por vez nos dará o resultado em forma de percentual de quanto foi rendido 

os investimentos naquele determinado período. Os dados coletados permitem analisarmos 

quanto os períodos renderam financeiramente as empresas, principalmente se o trimestre 

teve sazonalidade e se as empresas poderão investir mais ainda neste período. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa foi realizada com o intuito de identificar as variações financeiras 

baseada no indicador financeiro de retorno sobre investimentos que permite interpretar a 

rentabilidade que ocorrem nas empresas no período de sazonalidade. 

Foram estudadas três empresas listadas no site da B3. Nestas, foram analisados 

que as empresas passam por alterações financeiras que são estimuladas por sazonalidade 

em determinado período. Como Motta (1986) aponta que as empresas precisam estar 

preparadas para ter estoques de produtos ou matéria prima para determinado momento 

em que as vendas correspondam uma maior demanda. A sazonalidade ocorre, e por vez 

haverá a programação de produção, despesas com propagandas, promoções e 

investimentos.  

Na tabela 1 a empresa AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A está com o 

índice de rentabilidade calculado por trimestres e percebe-se um aumento proporcional 

aos trimestres e um aumento significativo no último período. Nessa análise a empresa em 

questão manteve seus rendimentos durante os primeiros trimestres, enquanto no final do 

ano, último trimestre a mesma estava preparada nos quesitos de programação de produtos, 

matéria-prima, promoções de liquidação de estoque, investimentos ou em divulgação, por 

vez, teve maior aproveitamento do período considerado alta demanda ou sazonal para este 

ramo de vestuário durante o ano todo. 

 

Tabela 01- Percentual de rentabilidade da empresa Arezzo 

Trimestre Calculo do ROI Arezzo Total (%) 
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FONTE: Dados da Pesquisa 

 

A Tabela 2 a seguir mostra os cálculos dos trimestres de rentabilidade das 

LOJAS RENNER. A empresa está apresentando conforme os cálculos do Retorno uma 

instabilidade de investimento para o último trimestre do ano, em relação aos demais. Visto 

que a maior rentabilidade foi atingida no último trimestre, onde verificamos que o período 

do final de ano prioriza os meses com maiores números de datas comemorativas e grandes 

eventos. 

Como Mesquita (2016) denota que a sazonalidade implica-se de várias maneiras, 

uma delas é por um fato gerador que ocasiona crescimento de vendas que são previsíveis 

em termos de sua ocorrência, mas não em sua real magnitude. Nesse aspecto descritivo, 

percebe-se que o terceiro trimestre sofreu uma variação de menor rentabilidade de acordo 

com o cálculo do ROI. Então, como o autor destaca que existe uma grande dificuldade de 

que as empresas tenham de ampliar seus estoques, estrutura, área física e investir em 

meios de comunicação e propaganda para atender um suposto crescimento de demanda, 

podemos entender que a empresa citada, para este trimestre, poderia não estar preparada 

para atender uma possível demanda, considerada baixa pelo período. Mas ainda levando 

em consideração que embora tivesse tido menor rendimento a preparação e planejamento 

foi fundamental para que não obtivessem prejuízo. 

 

Tabela 02- Percentual de rentabilidade da empresa Renner 

1º Trimestre 01/01 à 

30/03 

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

22.175,00/969.269,00 2,2878% 

2º Trimestre 01/04 à 

30/06 

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

39.269,00/967.789,00 4,0576% 

3º Trimestre 01/07 à 

30/09 

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

37.681,00/912.656,00 4,1287% 

4º Trimestre 01/10 à 

31/12 

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

154.470,00/1.049.899,00 14,7128% 
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FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Nos resultados da Tabela 3, referente a empresa Grazziotin a diferença está 

evidente também quanto ao quarto trimestre, o valor alcançando foi relevante em relação 

aos demais. Porém, percebe-se que a rentabilidade passou por uma elevação no período 

de abril a junho, segundo trimestre. A empresa teve um planejamento muito parecido com 

o das Lojas Renner, onde no período de baixa demanda conseguiu se manterem estável, 

sem prejuízos e destacou- se quanto ao planejamento para ser eficaz ao período de baixa 

demanda. 

 

Tabela 03 - Percentual de rentabilidade da empresa Grazziotin 

FONTE: Dados da Pesquisa 

Trimestre Calculo do ROI Renner Total (%) 

1º Trimestre 01/01 

à 30/03  

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 
140.319,00/6.486.567,00 2,1632% 

2º Trimestre 01/04 

à 30/06 

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

193.583,00/6.596.513,00 2,9346% 

3º Trimestre 01/07 

à 30/09 

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

66.976,00/6.251.926,00 1,0713% 

4º Trimestre 01/10 

à 31/12 

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

732.679,00/7.547.658,00 9,7074% 

Trimestre Calculo do ROI Grazziotin Total (%) 

1º Trimestre 

01/01 à 30/03  

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

8.075.657,00/634.033.156,00 
 1,2737% 

2º Trimestre 

01/04 à 30/06 

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

19.736.392,00/638.819.338,00 
3,0895% 

3º Trimestre 

01/07 à 30/09 

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

10.925.466,00/639.934.337,00 
3,0895% 

4º Trimestre 

01/10 à 31/12 

ROI= Lucro 

Líquido/ Total do 

Ativo 

61.400.438,00/681.187.102,00 
9,0137% 
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Para essa situação, os autores Banerjee e Sharma (2010) apresentam uma teoria 

sobre tipo de situação quando diz que quando um mercado se encontra em período de 

baixa demanda, uma possível solução para a manutenção do volume de vendas passa pela 

identificação e atendimento de outro mercado, o qual vivencia picos de procura. Para eles, 

embora essa política nem sempre seja realizável, permitiria a empresa a adotar estratégias 

de concentrar grandes volumes com conseqüentes ganhos de escala. 

Os indicadores financeiros surgiram com a necessidade de medir a lucratividade 

de uma empresa, através do capital investido, o quanto rendeu esse investimento. Esse 

indicador pode ser utilizado também para comparar as suas variações com a intensidade 

da sazonalidade de determinado setor ou segmento. Segundo os autores ASSAF NETO 

(2009) E MESQUITA; MARTINS (2011). 

Nessa linha de análise para os resultados, percebe-se que o fator sazonalidade 

afeta diretamente nas vendas das empresas, estas que deveriam estar programadas para 

determinadas situações periódicas. Sendo assim, investir na reposição de estoques, 

promoverem liquidações de produtos ociosos, promoverem propagandas e promoções, 

contratar temporariamente colaboradores, são estratégias para alavancar as vendas numa 

possível demanda sazonal e por consequência manter ou elevar o retorno sobre estes 

investimentos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados apresentados, pode-se identificar que o objetivo da 

pesquisa em analisar a existência de sazonalidade na rentabilidade das empresas no ano 

de 2017 foi atendido quando o estudo nos permitiu entender que ao longo do ano as 

variações de sazonalidade ocorrem devido à demanda por datas comemorativas ou 

grandes eventos que ocorrem nos últimos meses do ano, ou quarto trimestre como 

identifica-se na pesquisa.  
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As empresas obtiveram a rentabilidade mais elevada no quarto trimestre, em que 

se deve haver planejamento adequado para suportar a demanda do período mais 

movimentado do ano, assim gerando maior lucro para as empresas. 

Diante as conclusões semelhantes quanto aos autores que já estudaram o tema, 

pode-se perceber que o fator sazonalidade é muito pouco discutido na literatura baseada 

em estudos financeiros, em especialmente no ramo de vestuário. O que mais aborda o 

tema é quando se fala de previsões de vendas, onde as organizações se planejam para 

estudar métodos específicos que permitam identificar períodos que tendem a 

sazonalidade.  

Contudo, na opinião da maioria dos autores, eles descrevem a sazonalidade como 

períodos que independem de um fato específico, mas é ocasionada por ofertas de demanda 

em determinados ciclos do ano, em relação a datas comemorativas, eventos fatoriais, 

estoque abastecido, promoção de produtos, divulgação, preços e bom planejamento 

interno podem ser considerados fatores que influenciam diretamente na percepção dos 

clientes e que por vez aumentam a procura.  

Quanto à rentabilidade, é inquestionável que os autores apontem como indicador 

financeiro mais viável para medir a viabilidade e lucratividade dos negócios, 

principalmente voltado para as vendas. Este indicador proporciona a avaliação das 

medidas econômicas que as empresas tomam e analisam esse desempenho, assim permite 

identificar se os investimentos foram lucrativos. 

Quando se trata de listar as limitações da pesquisa, percebe-se que no estudo 

ficou claro que as variações sazonais não são influenciadas por um fator específico que 

interfira na rentabilidade. O que se percebe é que aquelas empresas que estão com 

flutuações sazonais acentuadas estão suscetíveis a maior lucratividade e preparadas 

internamente. 

Contudo, vale salientar que a pesquisa foi pouco exploratória no sentido de 

limitar os estudos ao fator sazonalidade e rentabilidade no ramo de vestuário, onde foi 

identificado carência de informações para diagnósticos precisos. No entanto, é 

interessante realizar essa pesquisa em outro momento para tentar identificar as causas da 

sazonalidade em contrapartida fazendo comparativos com outros ramos de vendas. 
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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi apresentar como os indicadores econômico-financeiros de 

partidos políticos poderiam indicar se houve evolução nos aspectos econômicos e 

financeiros dessas entidades. O estudo apresenta natureza descritiva e documental, com 

abordagem qualitativa, do qual foram analisados os balanços patrimoniais e 

demonstrações do resultado dos exercícios dos 5 partidos com maior representatividade 

na câmara federal antes das eleições de 2018, entre os períodos de 2013 à 2017. Foram 

calculados os principais índices de liquidez, endividamento e rentabilidade, assim como 

as análises horizontais e verticais. Diante dos resultados obtidos, pode-se observar que os 

partidos PP, PR e PT evoluíram nos aspectos econômico-financeiros, aumentando de 

forma considerável seus recursos. Enquanto o PSB conseguiu sair de um quadro 

deficitário para uma situação superavitária, ainda que de forma pouco expressiva e o PSD 

foi o único que não cresceu, ocorrendo leve diminuição de seus recursos ao longo dos 

exercícios estudados. 

Palavras-chave: análise vertical. análise horizontal. índices econômico-financeiros.  

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to present how the economic-financial indicators of 

political parties could indicate if there was evolution in the economic and financial aspects 

mailto:crcontabilidade@bol.com.br
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of these entities. The study has a descriptive and documentary nature, with a qualitative 

approach, which analyzed the balance sheets and income statements of the exercises of 

the 5 parties with the highest representation in the federal chamber before the 2018 

elections, between the periods of 2013 to 2017. They were calculated the main indices of 

liquidity, indebtedness and profitability, as well as the horizontal and vertical analyzes. 

In view of the results obtained, it can be observed that the PP, PR and PT parties evolved 

in the economic-financial aspects, considerably increasing their resources. While the PSB 

was able to move from a deficit to a surplus situation, although it was not very expressive 

and the PSD was the only one that did not grow, with a slight decrease in its resources 

during the exercises studied. 

Keywords: vertical analysis. horizontal analysis. economic-financial ratios. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as demonstrações contábeis divulgadas pelas entidades têm sido 

objeto de diversos estudos, usando-as na interpretação de fenômenos econômicos e 

financeiros, onde segundo Azevedo (2013) a análise desses demonstrativos leva ao 

conhecimento detalhado das entidades, tornando possível a comparação com outras 

organizações do mesmo ramo e também com períodos diferentes. Ferrari (2009) 

contribuiu nesta temática falando que as demonstrações contábeis constituem quadros 

técnicos, com a finalidade de expor de forma clara, sistematizada e objetiva a situação 

patrimonial, econômica e financeira das entidades. 

Quaisquer companhias podem utilizar a análise das demonstrações contábeis 

como ferramenta gerencial, inclusive as entidades do terceiro setor, que se encaixam no 

universo das organizações sem fins lucrativos, que na visão de Albuquerque (2006, p. 95) 

“um dos grandes desafios das entidades sem fins lucrativos é a busca pela captação de 

recursos, fundamentais ao desenvolvimento de suas atividades”. Os partidos políticos se 

enquadram nesse perfil, sendo associados não somente a esfera eleitoral, como também a 

formulação de políticas de prestação de contas à sociedade. Kinzo (2004, p. 24) diz que 

partidos políticos “são agentes do processo representativo democrático, respaldados pela 
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soberania e o voto popular, são o canal de expressão de interesses entre a sociedade e o 

Estado”. 

Os partidos políticos podem utilizar destes instrumentos de análise, tendo em 

vista a obrigatoriedade que possuem de elaborar e divulgar suas demonstrações contábeis.  

Diante disso, a lei 9.096/95 - Lei do Partidos Políticos, impõe que “o partido está obrigado 

a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 

30 de abril do ano seguinte” (BRASIL, 1995, p.14). Ainda nesse contexto, a resolução 

23.546/17 também relata sobre a obrigatoriedade da publicação da demonstração do 

resultado do exercício para fins de prestação de contas (BRASIL, 2017). Embora essa 

análise seja fundamental, a mesma não é obrigatória e serve apenas para fins gerenciais, 

inclusive para os partidos. 

Rodrigues (2018) relata em seu trabalho que a análise das demonstrações 

contábeis já foi tema de inúmeras pesquisas envolvendo empresas de diversos ramos de 

atuação, onde sua pesquisa por exemplo foi feita com empresas da área de utilidades 

domésticas. Porém diversas buscas foram feitas e pode-se verificar a inexistência de 

pesquisas anteriores abordando a análise das demonstrações contábeis em partidos 

políticos em especifico. 

Nesse âmbito, a pesquisa surge com a seguinte indagação: Como os indicadores 

econômico-financeiros de partidos políticos que possuíam maior representatividade na 

câmara federal podem indicar se houve evolução nos aspectos econômicos e financeiros 

dessas entidades entre os períodos de 2013 à 2017? Logo, o objetivo geral baseia-se em 

apresentar como os indicadores econômico-financeiros de partidos políticos que 

possuíam maior representatividade na câmara federal podem indicar se houve evolução 

nos aspectos econômicos e financeiros dessas entidades entre os períodos de 2013 à 2017. 

Os objetivos específicos são interpretar os índices de liquidez, endividamento e 

rentabilidade e descrever por meio da análise horizontal e vertical a situação patrimonial 

e de resultado.  

O estudo justifica-se pela relevância na aplicação dos índices econômicos e 

financeiros, como também a análise das atividades da administração, como forma de 

avaliar os resultados obtidos provenientes das decisões financeiras tomadas no passado 
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dessas entidades. Sobre os aspectos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como 

descritiva, bibliográfica e documental, sendo analisados as demonstrações contábeis dos 

cinco partidos políticos com maior representatividade na câmara federal antes das 

eleições de 2018, tendo uma abordagem qualitativa, pois foi estudada as particularidades 

de cada entidade. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS E SUAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 

 

Os princípios fundamentais para elaboração e publicação das demonstrações 

contábeis dos partidos políticos estão dispostos na Lei 9.096/95 e na Resolução 

23.546/17. Seu objetivo é relatar as obrigações referentes às finanças, contabilidade e 

prestação de contas dos mesmos (BRASIL, 2017).  

Ainda nesse contexto, os partidos são definidos como pessoa jurídica de direito 

privado, com a finalidade de assegurar a autenticidade do sistema representativo 

(BRASIL, 1995). Mezzaroba e Tramontini (2015) contribuem falando que são 

organizações sociais sem fins lucrativos com ideais, princípios e convicções, tendo 

objetivo de conquistar e exercer o poder político. 

A Resolução 23.546/17 menciona que eles devem agir conforme algumas regras, 

em quaisquer níveis de direção, sendo preciso prestar contas junto com a Justiça Eleitoral 

do seu balanço patrimonial e demonstração do resultado exercício (BRASIL, 2017). 

Neste sentido, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas dos 

partidos, sendo obrigatório o envio da documentação do exercício findo até o dia 30 de 

abril do ano subsequente, ao TSE ou ao órgão estadual ou municipal (BRITO; DANTAS, 

2016).  

Assim sendo, Mezzaroba e Tramontini (2015) relatam a importância dos 

partidos dentro do Estado, representando a vontade política dos cidadãos. Nesse contexto 
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a contabilidade funciona como um intermédio no processo de divulgação das informações 

financeiras dos partidos perante a sociedade e os órgãos competentes.  

 

2.1.1 Doações e Fundo Partidário  

 

A principal fonte de arrecadação de recursos dos partidos políticos se dá através 

de doações e do Fundo de Assistência Especial aos Partidos Políticos, conhecido como 

Fundo Partidário. Brito e Dantas (2016, p. 194) comentam que “os partidos podem 

receber recursos de várias origens, dentre eles estão: as doações, as contribuições, as 

sobras de campanha, as transferências intrapartidárias recebidas e os recursos do Fundo 

Partidário”.  

As doações recebidas podem ser feitas diretamente aos diretórios nacionais, 

estaduais ou municipais, devendo remeter à Justiça Eleitoral os demonstrativos referentes 

ao seu recebimento, onde poderão ser desde a valores estimáveis em dinheiro, como bens 

ou serviços para comercialização (BRASIL, 2017).  

Com relação aos recursos do fundo partidário, Bolognesi (2016) comenta que 

sua principal função é a manutenção das atividades cotidianas dos partidos, não sendo 

usado apenas para financiar gastos eleitorais. Schaefer (2017) menciona que a legislação 

não impõe nenhum regulamento quanto a distribuição dos recursos oriundos desse fundo 

aos demais diretórios, ficando livre a concentração de todo o valor recebido na Executiva 

Nacional. 

Do montante arrecadado do fundo partidário, 5% do valor é destinado de igual 

maneira para todos os partidos que atendam aos requisitos de acesso e 95% é distribuído 

de acordo com a proporção de votos obtidos na última eleição para a Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 1995). Neste sentindo, os partidos que recebem maior quantidade 

de votos, são os que mais ganham recursos do Fundo, ocasionando uma tendência de 

concentração nos maiores partidos (BOLOGNESI, 2016).  

Caso ocorra o recebimento de algum recurso do qual sua origem não foi 

mencionada ou esclarecida, o partido ficará suspenso de receber quaisquer valores do 

Fundo Partidário (BRASIL, 1995). Dessa maneira, os partidos são impedidos de 
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utilizarem recursos financeiros do qual não saibam identificar sua origem (BRITO; 

DANTAS, 2016). 

 

2.2 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

 

Silva, Couto e Cardoso (2016) comentam que a análise das demonstrações 

contábeis através dos indicadores econômicos e financeiros possibilita a entidade obter 

uma visão ampla de seus resultados, servindo como ferramenta para estimar o futuro. 

Assaf Neto e Lima (2017) abordam que a análise das demonstrações tem o objetivo de 

estudar o desempenho de uma organização em um dado período, com o intuito de 

identificar a situação econômica. 

Medeiros et al. (2012) relatam que os índices financeiros podem ser divididos 

em índices de liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade, sendo este último 

analisado de acordo com ramo de atuação da empresa, tendo em vista algumas não 

possuírem tais serviços.  

Com relação aos índices de liquidez, Fanti et al. (2016) diz que os mesmos 

indicam a capacidade de pagamento da empresa. Dias (2016) complementa falando que 

os mesmos servem para confrontar os bens, direitos e obrigações da entidade. Conforme 

Fanti et al. (2016) e Beling (2010) os mais utilizados são: liquidez corrente, liquidez seca, 

liquidez imediata e liquidez geral. 

A liquidez corrente indica a capacidade de pagamento da organização no curto 

prazo, entendendo quanto maior, melhor será a capacidade de cobrir suas necessidades. 

Sua fórmula se dá pela divisão do ativo circulante, pelo passivo circulante (ASSAF 

NETO; LIMA, 2017).  

A liquidez seca expressa a liquidez no curto prazo, deduzindo seus estoques, 

interpretado quanto maior, melhor para a mesma. Sua fórmula se dá pela divisão do ativo 

circulante deduzido dos estoques, pelo passivo circulante (DIAS, 2016; RODRIGUES, 

2018). 

A liquidez imediata aponta a capacidade de pagamento no curtíssimo prazo, 

através do grupo disponível, representando o quanto a entidade possui para cobrir suas 
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obrigações de imediato, sendo quanto maior, melhor. Sua fórmula se dá pela divisão dos 

saldos das contas caixa e seus equivalentes, pelo passivo circulante (MARTINS; 

MIRANDA; DINIZ, 2014). 

A liquidez geral diz o quanto a entidade possui de recursos de curto e longo prazo 

para cobrir suas dívidas de curto e longo prazo, sendo interpretado quanto maior, melhor. 

Sua fórmula se dá pela divisão do ativo circulante e o realizável a longo prazo, pelo 

passivo circulante e não circulante (MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2014). 

Sobre os índices de endividamento, segundo Abib et al. (2015) eles servem para 

medir o nível de endividamento da organização, tendo como objetivo identificar o 

comprometimento do seu capital próprio com o de terceiros. Beling (2010) e Rodrigues 

(2018) complementam que os mais utilizados são: participação de capitais de terceiros, 

garantia do capital próprio ao capital de terceiros e composição do endividamento. 

A participação de capitais de terceiros mostra o percentual do ativo que é 

financiado pelo capital de terceiros, interpretado quanto menor, melhor. Sua fórmula se 

dá pela divisão do exigível total, pelos recursos totais (SILVA; COUTO; CARDOSO, 

2016; BELING, 2010). 

A garantia de capital próprio ao capital de terceiros indica a garantia que a 

entidade possui de capital próprio para com o de terceiros, sendo ideal ter os resultados 

acima de 1. Sua fórmula se dá pela divisão do patrimônio líquido, pelo capital de terceiros 

(DIAS, 2016). 

Composição do endividamento expressa o percentual de capital de terceiros 

vencíveis no curto prazo, sendo quanto menor, melhor. Sua fórmula se dá pela divisão do 

passivo circulante, pelo capital de terceiros (MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2014). 

Quanto aos indicadores de rentabilidade, Silva, Couto e Cardoso (2016, p. 32) 

falam “a análise dos índices de rentabilidade tem o objetivo de medir a capacidade de 

produzir lucro e de todo o capital investidos nos negócios”. Ferrari (2009) diz que os mais 

utilizados para análise são: taxa de retorno sobre o investimento e taxa de retorno sobre o 

patrimônio líquido.  

Taxa de retorno sobre o investimento mede o poder de ganho da empresa, 

indicando o período de tempo em que ela será capaz de recuperar o capital, interpretado 
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quanto maior, melhor. Sua fórmula se dá pela divisão do lucro líquido, pelo ativo total 

(LISBOA; FREIRE, 2017; MEDEIROS et al., 2012).  

Taxa de retorno sobre o patrimônio líquido mede o poder de ganho dos 

proprietários, indicando o retorno que eles têm em relação aos seus investimentos, 

interpretado quanto maior, melhor. Sua fórmula se dá pela divisão do lucro líquido pelo 

patrimônio líquido (FERMON; MOREIRA; SOUZA NETO, 2017; RODRIGUES, 

2018). 

 

2.3 TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 

Beling (2010) fala que através da análise das demonstrações contábeis é possível 

extrair informações sobre a situação econômica da entidade, mediante interpretação dos 

indicadores econômicos e financeiros e das técnicas de análises horizontal e vertical. 

Neste sentido, Dias (2016, p. 7) diz que “a análise horizontal aponta a variação dos itens 

através de períodos, já a análise vertical aponta o percentual que cada item representa do 

todo”.  

Ferrari (2009) caracteriza análise vertical como uma relação entre um elemento 

e seu grupo, relacionando a parte como um todo. Na visão de Fanti et al. (2016) esse 

método permite a comparação com padrões do mesmo ramo ou seus próprios percentuais 

de anos anteriores, mostrando a relevância de cada conta em relação a demonstração a 

qual pertence.  

Segundo Azevedo (2013) através dela pode-se conhecer a estrutura de recursos 

aplicados no ativo e suas respectivas origens, permitindo uma importante contribuição na 

comparação do crescimento. Conforme Padoveze (2011), assume-se como critério de 

cálculo básico o parâmetro de 100%, sendo feita uma relação percentual de todos os 

elementos sobre ele, onde no balanço patrimonial adota-se como tal elemento o total do 

ativo e do passivo e na demonstração do resultado do exercício usa-se o valor total das 

receitas de vendas liquidas.  

Na opinião de Costa (2018) a análise horizontal consiste em identificar a 

evolução dos componentes patrimoniais ou de resultado em um certo período de tempo. 
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Padoveze (2011) complementa falando que ela pode ser definida como uma avaliação de 

crescimento ou diminuição, tomando-se como base 100% de todas as contas de um 

determinado período, fazendo uma relação percentual com os dados de outro período 

identificando suas variações.  

No dizer de Martins, Miranda e Diniz (2014) essa variação pode ser positiva ou 

negativa, ou seja, determinada conta pode ter aumentado de valor, como também pode ter 

ocorrido uma redução. Dias (2016) relata que esses métodos de analises, juntamente com 

os indicadores econômico-financeiros, servem para obter uma avaliação completa da 

entidade e caso seja feito apenas uma, pode ocasionar interpretações errôneas e 

equivocadas.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa caracterizou-se como descritiva por realizar o estudo, 

análise e interpretação dos fatos. Sobre os aspectos técnicos, tem caráter bibliográfico 

pois utilizou livros, artigos, revistas, entre outros, onde conforme Severino (2007) esse 

tipo de estudo se realiza através de registros disponíveis, oriundos de pesquisas anteriores, 

como livros e artigos. Também considerada documental pois analisou os balanços 

patrimoniais e demonstrações do resultado do exercício referentes aos períodos de 2013 

à 2017. 

Em relação ao escopo da amostra, inicialmente seriam analisadas as 

demonstrações contábeis dos diretórios nacional dos cinco partidos políticos que 

possuíam maior representatividade na câmara federal antes das eleições de 2018, 

conforme dados disponibilizados pela própria câmara. As demonstrações foram obtidas 

através portal do Tribunal Superior Eleitoral, porém não foi possível ter acesso aos 

documentos referentes ao exercício de 2017 de três partidos em especifico. Foi feita uma 

visita ao Tribunal Regional Eleitoral da cidade de Mossoró/RN e solicitado auxilio junto 

ao chefe do cartório eleitoral para buscar tais documentos, mas ainda assim não foi 

possível encontrá-las. Dessa forma, foram analisados os partidos seguindo a sequência de 

maior representatividade, sendo os seguintes: PT - Partido dos Trabalhadores, PP - 
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Partido Progressista, PSD - Partido Social Democrático, PR - Partido da Republica e o 

PSB - Partido Socialista Brasileiro. 

Referente a coleta de dados, possui natureza qualitativa por focar no caráter 

subjetivo do objeto, estudando suas particularidades. Considerado também um estudo 

longitudinal e multicaso, por analisar dados referentes aos exercícios de 2013 à 2017. 

O tratamento de dados foi realizado através de análise de conteúdo, constituído 

primeiro de exame e interpretação dos indicadores econômico-financeiros e em seguida 

interpretado os dados referentes as análises verticais e horizontais mediante um roteiro, 

com o objetivo de ressaltar os principais pontos observados nas demonstrações. Bardin 

(2011) menciona que esse processo de análise se dá por fazer um estudo do material e 

seus dados, chegando a uma conclusão e consequentemente uma interpretação dos 

assuntos pesquisados.  

Os cálculos foram elaborados através da ferramenta Excel, inserindo as fórmulas 

citadas no referencial teórico e sua apresentação foi através de tabelas. Dessa forma, os 

dados foram tratados de forma a descrever os resultados alcançados diante o objetivo da 

pesquisa, estabelecendo um confronto entre a teoria da revisão de literatura e resultados 

obtidos.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos resultados procedeu-se por meio das informações extraídas do 

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, compreendendo os 

períodos de 2013 à 2017, fazendo-se uma comparação com o primeiro e último ano. 

 

4.1 INDICADORES ECÔNOMICO-FINANCEIROS 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados relacionados aos índices de 

liquidez, endividamento e rentabilidade.  

A análise dos indicadores de liquidez foi estrutura pelos índices de liquidez 

corrente, seca, imediata e geral, sendo os dois primeiros evidenciados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Índices de Liquidez Corrente e Seca. 

  Liquidez Corrente Liquidez Seca 

  2013 2017 2013 2017 

PT 0,50 1,11 0,50 1,11 

PP 2,06 119,56 2,06 119,56 

PR 11,39 162,63 11,39 162,63 

PSD 41,1 11,02 41,1 11,02 

PSB 0,74 0,73 0,69 0,73 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Pode-se analisar que elas apresentaram valores iguais nos dois indicadores em 

ambos os anos, com exceção do PSB em 2013 que possui estoque de material de 

divulgação. Isso se dá devido ao fato dos partidos não possuírem estoques, por não serem 

empresas comerciais, fazendo com que as fórmulas fiquem as mesmas. O PT teve uma 

pequena alteração, alcançando um patamar considerado ideal para esses indicadores. PSD 

reduziu seus resultados em torno de 15% ao ano, no entanto os mesmos continuaram 

superior a 1. O único que não conseguiu evoluir nesse aspecto foi o PSB, decorrente de 

prejuízos em exercícios anteriores.  

Dentre os que mais se destacaram está o PP e PR, com evolução em mais de 

1.000% ao ano, decorrente do aumento de representantes políticos, onde Bolognesi 

(2016) relatou que esses partidos receberam mais recursos oriundos do fundo partidário 

após o pleito de 2014, proporcionando maior captação de recursos, justificando o 

expressivo crescimento.  

A liquidez imediata indica a capacidade de pagamento da empresa no curtíssimo 

prazo, conforme dados da Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Índice de Liquidez Imediata. 

  2013 2017 

PT 0,38 1,08 

PP 1,57 111,21 

PR 11,36 162,47 
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PSD 41,1 9,39 

PSB 0,67 0,68 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

É possível identificar crescimento no PT, PR e PP, pois passaram a investir mais 

em aplicações financeiras. PSD também conseguiu aumentar suas aplicações, entretanto 

o caixa diminuiu e o passivo circulante teve um aumento expressivo, ocasionando redução 

neste indicador. Já o PSB extinguiu suas aplicações, possivelmente para cobrir débitos 

oriundos de prejuízos acumulados, acarretando aumento no passivo. Fermon, Moreira e 

Souza Neto (2017) contribuem nesta temática, afirmando que esse indicador é 

considerado o mais conservador de todos, pois vai analisar a capacidade da entidade 

honrar seus compromissos de imediato, sendo um dos mais importantes no processo de 

análise.  

A Tabela 3 apresenta os resultados da liquidez geral, que expressa a saúde 

financeira da entidade no longo prazo. 

 

Tabela 3 - Índice de Liquidez Geral. 

  2013 2017 

PT 1,26 1,69 

PP 2,06 119,56 

PR 11,39 162,92 

PSD 41,1 11,02 

PSB 0,75 0,73 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Foi constatado que nenhum dos partidos estudados apresentaram exigível a 

longo prazo, indicando que suas obrigações eram todas vencíveis no mesmo exercício. 

Também foi possível observar que a maioria não possuía direitos realizáveis a longo 

prazo, com exceção do PT que tinha em ambos os anos, do PR em 2017 e do PSB em 

2013, fazendo com que o resultado deste índice permanecesse praticamente igual ao da 

liquidez corrente. O PT como possui direitos a longo prazo aumentou seus resultados. Os 
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que não obtiveram evolução foram PSB e PSD, este último apresentando redução 

significativa em todos os índices de liquidez.  

Para Rodrigues (2018) é importante as entidades conseguirem obter resultados 

acima de 1 nos índices de liquidez, pois para cada R$1,00 de dívida no curto ou longo 

prazo ela conseguirá ter um saldo positivo, indicando que as mesmas usufruem de boa 

saúde financeira. 

Relativo aos indicadores de endividamento, foram analisados os índices de 

participação de capital de terceiros sobre recursos totais, garantia do capital próprio ao 

capital de terceiros e a composição do endividamento, expostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Índices de Endividamento. 

  Participação de CT 

sobre RT 

Garantia do  

CP ao CT 

Composição do 

Endividamento 

  2013 2017 2013 2017 2013 2017 

PT 42,55% 54,55% 1,35 0,83 100% 100% 

PP 46,8% 0,8% 1,14 119,41 100% 100% 

PR 8,53% 0,61% 10,72 163,2 100% 100% 

PSD 2,43% 9,08% 40,1 10,02 100% 100% 

PSB 103,30% 119,67% -0,03 -0,16 100% 100% 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

O primeiro índice mostra o valor percentual do ativo que é financiado por 

capitais de terceiros. O PSB foi o único que possuía valores acima de 100%. Justifica-se 

devido o passivo total ser maior que o ativo total, fazendo com que seu patrimônio líquido 

ficasse negativo para fechar a equação básica da contabilidade, que é o total do ativo ser 

igual ao total do passivo. Significa dizer que o mesmo não possui nenhum recurso próprio 

no exercício de 2013 e em 2017 tal indicador cresceu ainda mais, fazendo o patrimônio 

líquido ficar negativo novamente para fechar a equação. Isso se deu em decorrência de 

déficits acumulados de exercícios anteriores. Já o PP e PR evoluíram ao reduzir as dívidas 

e aumentar significativamente o patrimônio líquido, devido maior recebimento de 

recursos oriundos do fundo partidário.  
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O PSD ampliou consideravelmente seu passivo circulante, mas o ativo circulante 

não acompanhou o crescimento, ocasionando maior dependência a terceiros. PT 

aumentou suas obrigações e o ativo, mas não progrediu o capital próprio, explicando o 

acréscimo. Na visão de Silva, Couto e Cardoso (2016), um elevado índice de capital de 

terceiros na entidade não é bom, indicando dependência e risco, já que estará utilizando 

recursos que não são da empresa.  

O segundo reflete a garantia que os partidos tem de seu capital próprio ao capital 

de terceiros, sendo ideal manter esse valor acima de 1. PP e PR mais uma vez 

progrediram, enquanto que o PT não alcançou aumento em tal conta na mesma proporção 

que o passivo, justificando o decréscimo. O PSB não obtinha garantia alguma em 2013, 

conseguindo evoluir, mas ainda abaixo dos valores considerados ideais para esse índice. 

PSD teve declínio neste indicador, mas ainda assim possuía garantia de seu capital 

próprio. Na opinião de Francisco (2015), quanto maior a garantia que a entidade tem de 

seu capital próprio, melhor para ela, pois assim não será totalmente dependente de 

terceiros.  

O último indicador mostra a composição do endividamento. Foi identificado que 

todos os partidos analisados tinham 100% de seu capital vencível no curto prazo. 

Justificado pelo fato de não possuírem exigível a longo prazo, conforme o que consta 

divulgado nas demonstrações. Como caracteriza Beling (2010), a composição do 

endividamento é altamente importante, pois revela se a organização tem valor 

considerável de obrigações no curto prazo e que nem sempre possui liquidez substancial 

necessária para cobrir tais dívidas.  

A Tabela 5 evidencia os índices de rentabilidade, sendo eles a taxa de retorno 

sobre o investimento e a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido.  

 

Tabela 5 - Índices de Rentabilidade. 

  Taxa de Retorno sobre o 

Investimento 

Taxa de Retorno sobre o 

Patrimônio Liquido 

  2013 2017 2013 2017 

PT 47,43% 26,01% 82,57% 57,23% 



 

136 

PP 41,13% 42,35% 77,32% 42,71% 

PR 67,88% 39,47% 74,21% 39,72% 

PSD 30,58% 25,66% 31,34% 28,22% 

PSB -80,71% -83,16% -2483% -422,77% 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Ao analisar esses indicadores em partidos políticos deve-se ter atenção ao fato 

de serem entidades sem fins lucrativo, consequentemente não têm objetivo de auferir 

lucro. Tais cálculos foram meramente ilustrativos, com o intuito de verificar se eles 

conseguiriam ser rentáveis ou não. 

A taxa de retorno sobre o investimento mede o poder de ganho da organização, 

mostrando o retorno para cada quantia investida. É possível identificar que apenas o PP 

obteve evolução, pois cresceu seu ativo e superávit financeiro nas mesmas proporções. 

Enquanto o PT e PR não se mantiveram nesse ritmo, tendo um aumento no superávit 

menor que do ativo. O PSD ao passar dos anos não progrediu, tendo uma redução de seu 

superávit maior que o aumento do ativo. Como descrito por Kich, Liz e Baptiston (2016), 

esse índice procura analisar em quanto tempo a entidade conseguirá recuperar o capital 

investido, sendo importante manter-se com um nível de rentabilidade alta, onde essa 

informação servirá como base para os gestores e investidores identificarem a 

sustentabilidade do negócio.  

A análise do segundo índice mostra o ganho dos proprietários ao investir na 

entidade, sendo perceptível a redução deste indicador em todos os partidos, onde PT, PP 

e PR tiveram aumento considerável do patrimônio líquido, porém o superávit não 

acompanhou esse crescimento. O PSD diminuiu o superávit e patrimônio líquido na 

mesma proporção. O PSB teve seus resultados negativos, indicando não ter nenhuma 

rentabilidade. Lisboa e Freire (2017) relatam que esse indicador é utilizado para mostrar 

se o superávit gerado pela empresa é capaz de pagar os investidores, expondo se é viável 

investir nela.    

Dessa forma, mesmo diante das reduções ao longo dos anos, 4 dos 5 partidos 

conseguiriam ser rentáveis e caso tivessem sócios-investidores, os mesmos teriam um 

retorno sobre tal investimento a médio longo prazo. 
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4.2 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 

 

Neste tópico foi evidenciado a análise vertical e horizontal, sendo elaborada 

através de roteiro do qual buscou-se ressaltar os principais pontos no BP - Balanço 

Patrimonial e na DRE - Demonstração do Resultado do Exercício, fazendo-se uma 

comparação com os exercícios de 2013 e 2017. 

Primeiro foi identificado se houve variação no ativo total e o motivo de seu 

crescimento/decréscimo, por meio da análise horizontal. 

Conforme mostra a Tabela 6, todos os partidos obtiveram gradativo crescimento. 

O partido de maior destaque foi o PR, aumentando de forma considerável seus recursos. 

Já o PSD não conseguiu uma boa evolução nesse aspecto durante os 5 anos analisados. 

 

Tabela 6 - Variação do ativo. 

PT 148,75% 

PP 397,99% 

PR 411,40% 

PSD 4,37% 

PSB 190,03% 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

O motivo desse crescimento, em todos os partidos, deu-se em virtude do ativo 

circulante, tendo o PR um aumento de 421,18% e o PSD 4,37% no período, com destaque 

para a conta aplicações financeiras que cresceu 462,42% e 48,38% respectivamente. Já o 

PT ampliou seu ativo circulante em aproximadamente 604,75%, o PP em 412,86% e o 

PSB em 229,03%. A conta que mais evoluiu nesses últimos foi a banco conta 

movimentos.  

Com relação ao ativo não circulante, foi possível identificar nos BP divulgados, 

que o PSD não tinha nenhuma conta deste grupo e apenas PT e PSB constaram possuírem 

bens imóveis. Já o PR e PP divulgaram apenas bens móveis e intangíveis. Dessa maneira, 

subentende-se que em quase todos os partidos os bens essenciais à sua manutenção, como 
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imóveis e equipamentos, são oriundos de doações ou contratação de serviços 

terceirizados. 

A resolução 23.546/17 reforça esse entendimento ao mencionar que os partidos 

podem receber doações de bens ou serviços, devendo esses serem avaliadas de acordo 

com os preços praticados no mercado e serem comprovados mediante documento fiscal 

em nome do doador, especificando o bem ou serviço doado (BRASIL, 2017). Contudo 

não foi possível confirmar com exatidão se esses bens ou serviços foram doados ou 

contratados, pois as DREs foram publicadas de forma simplificada, não detalhando as 

contas de receitas e despesas.  

Em seguida foi apontado através da análise vertical se a estrutura do ativo foi 

modificada. 

Apenas o PT teve sua estrutura modificada, onde o ativo circulante representava 

21,46% em 2013, passando a representar 60,81% em 2017. Já o ativo não circulante 

representava 78,54% em 2013, passando a representar 39,19% em 2017. O PP e PR 

tinham seu ativo circulante dominante em ambos os anos e em 2013 representavam 

96,41% e 97,19% respectivamente, passando a representar 99,29% e 99,04%, não 

mudando sua estrutura. PSD não foi modificado, pois só possuía ativo circulante. No PSB 

o ativo circulante representava a maior parcela do ativo, não ocorrendo alterações 

significativas. Esses dados confirmam que a maioria dos partidos estudados tinham seus 

direitos vencíveis no curto prazo. 

Ainda conforme Schaefer (2017) as executivas nacionais recebem mensalmente 

recursos do fundo partidário, ficando a critério deles decidirem sobre sua utilização, 

possibilitando a concentração de todos os valores no diretório nacional. É possível 

confirmar essa informação ao identificar que 4 dos 5 partidos analisados tiveram aumento 

significativo no grupo do disponível (caixa, bancos e aplicações financeiras) e as 

transferências a outros diretórios não aumentaram na mesma proporção, acumulando 

recursos na direção nacional.  

Este ponto evidenciou quem financiou o ativo, o capital próprio ou de terceiros, 

mediante os resultados da análise vertical.  
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A Tabela 7 mostra que o PP, PSD e PR tiveram seu ativo financiado pelo capital 

próprio. Destaque para a conta superávit acumulado como a que mais evoluiu nesses 

partidos. O PT e PSB tiveram como financiador o capital de terceiros. A conta que mais 

cresceu nesse grupo em ambos partidos foi transferência de recursos a programas e ações 

do projeto mulher. 

 

Tabela 7 - Financiamento do Ativo. 

  Capital de Terceiros Capital Próprio 

  2013 2017 2013 2017 

PT 42,55% 54,55% 57,45% 45,45% 

PP 46,8% 0,8% 53,2% 99,17% 

PR 8,53% 0,61% 91,47% 99,39% 

PSD 2,43% 9,08% 97,57% 90,92% 

PSB 103,25% 119,67% -3,25% -19,67% 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Ainda sobre o Balanço Patrimonial, foi feito breve comentário do patrimônio 

líquido com relação ao passivo circulante através da análise vertical.  

Nesse quesito, ressalta-se o fato de os partidos estudados não possuírem passivo 

não circulante, sendo as suas dívidas vencíveis no curto prazo. A ausência deste grupo é 

fundada pelo fato de que suas as obrigações são apenas para manter o órgão, que 

conforme Bolognesi (2016), suas principais obrigações consistem na manutenção de suas 

atividades, como pagamento de pessoal, custeio das sedes, entre outros serviços 

essenciais a sua organização.   

Em termos de representatividade do patrimônio líquido, os que mais evoluíram 

foram o PP com crescimento de 45,97% e PR com 7,92%. O PSB cresceu 16,42%, porém 

seu patrimônio líquido continuou negativo para fechar a equação patrimonial. Já o PT e 

PSD reduziram seu capital próprio em 12% e 6,65. A conta que mais contribuiu para esse 

crescimento/redução foi a déficit/superávit acumulado. Silva, Couto e Cardoso (2016) 

dizendo que o fato de as organizações não terem capital próprio não as impedem de auferir 

resultados positivos, podendo alcançá-los também através do capital terceiros.  
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Ao analisar a Demonstração do Resultado do Exercício, inicialmente foi 

observado por meio da análise horizontal o desempenho da receita líquida.  

A Tabela 8 demonstra que apenas o PT teve redução de receitas ao longo dos 

anos, enquanto os demais evoluíram. 

 

Tabela 8 - Receita Líquida. 

PT -27,92% 

PP 81,21% 

PR 82,66% 

PSD 64,49% 

PSB 39,65% 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Em outras empresas é possível fazer uma comparação do lucro bruto com o custo 

das mercadorias/serviços, no intuito de estudar se os custos estão sendo bem 

administrado. No caso de partidos não é praticável, por não possuírem 

mercadorias/serviços para a venda.  

Foi verificado ainda alguns pontos fracos e fortes nesta demonstração, mediante 

as análises horizontais e verticais. 

Devido divulgarem essa demonstração de maneira simplificada, só foi possível 

identificar o crescimento/redução das receitas, despesas e do superávit/déficit. Apenas o 

PT reduziu suas receitas, sendo avaliado como ponto fraco para a empresa, enquanto que 

os demais conseguiram crescer de forma gradual, considerado ponto forte. Com relação 

as despesas, o PT diminuiu as mesmas em cerca de 29,48%, tendo os demais aumentado 

tal conta. Quando ocorre crescimento de receitas e despesas em conjunto não 

necessariamente é algo negativo, como também reduzir despesas e receitas não é ponto 

positivo.  

Não se deve julgar aumento de despesas, na maioria dos partidos, como um 

ponto negativo, haja vista que as receitas também aumentaram durante os 5 exercícios 

analisados. Bolognesi (2016) contribui ao dizer que os partidos com maior arrecadação 

de receitas têm consequentemente maiores despesas, pois na medida que elegem mais 
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candidatos, passam a receber mais recursos do fundo partidário e doações, crescendo o 

número de filiados e sua organização, realizando mais reuniões, treinamentos, 

acarretando aumento nos custos.  

Por fim, foi feito comentário sobre o superávit/déficit baseado nos dados da 

análise horizontal. 

O PP obteve o melhor resultado e o PSD foi o único que não progrediu, tendo 

aumento de despesas em 71,75% e redução do seu superávit, de acordo com os dados da 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Superávit/Déficit. 

PT 36,40% 

PP 412,73% 

PR 197,38% 

PSD -12,41% 

PSB 198,00% 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Na medida que as despesas aumentaram, o superávit também cresceu em termos 

percentuais ainda maiores. Dessa forma, esse acréscimo de despesas não deve ser 

considerado ponto fraco. Somente o PT conseguiu aumentar o superávit e diminuir 

despesas, considerado ponto forte. 

Dessa forma a análise desta demonstração mostra que a maioria dos partidos 

estudados tiveram seus recursos bem administrados, onde Rodrigues (2018) menciona 

que essa análise é altamente relevante, por evidenciar fatores que levaram a organização 

ao superávit ou déficit, expondo seu desempenho durante o exercício.  

Neste tópico foi abordado a análise dos dados e no tópico seguinte as 

considerações finais e recomendações do estudo.  

 

5 CONCLUSÕES 
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Diante da necessidade das organizações em extrair informações de suas 

demonstrações contábeis para subsidiar o processo de tomada de decisões, o estudo 

mostrou-se de caráter construtivo. Onde com base nos resultados obtidos pelos 

indicadores econômico-financeiros e pelas análises verticais e horizontais, pode-se 

ressaltar alguns pontos. Dos partidos estudados, o PSB é o único que não obtinha liquidez 

satisfatória para cobrir suas dívidas e apenas o PSD decresceu tais indicadores, mas ainda 

dentro dos parâmetros ideais. Os demais evoluíram gradativamente. Quanto ao 

endividamento, todos possuíam dívidas apenas no curto prazo, tendo o PT e PSB 

nenhuma garantia de seu capital próprio ao de terceiros. Relacionado a participação de 

capital de terceiros sobre os recursos totais, PP e PR se sobressaíram, tendo mais recursos 

próprios. Relativo à rentabilidade, apenas PSB não conseguiu ser rentável e os demais 

proporcionariam um retorno a médio longo prazo. 

Entre os partidos que mais evoluíram foram PP e PR, conseguindo aumentar 

substancialmente seu ativo, receitas e capital próprio. O PT, teve uma evolução mais 

discreta, aumentando o ativo, reduzindo receitas e recursos próprios, mas mantendo-se 

num patamar positivo. O PSD não se desenvolveu, pois ao reduziu praticamente todos 

seus recursos, com ressalva apenas para um leve crescimento do ativo. Já o PSB dispôs 

de evolução pouco expressiva, decorrente de prejuízo em exercícios anteriores, 

acarretando algumas dificuldades.  

Com base nessas informações o objetivo da pesquisa foi alcançado, tendo em 

vista que 3 partidos, PP, PR e PT, conseguiram evoluir nos aspectos econômico-

financeiros. O PSB conseguiu progredir ao passar dos anos, saindo de um quadro 

deficitário para uma situação superavitária, ainda que em quantidades pouco expressivas. 

PSD foi o único partido que não cresceu, ocorrendo leve diminuição de seus recursos ao 

longo dos exercícios estudados.  

Nesse contexto, os resultados alcançados não podem ser generalizados, tendo 

em vista a limitação da amostra a partidos menores. Portanto sugere-se a ampliação da 

mesma a demais partidos, como também avaliar exercícios mais recentes, haja vista 

mudanças ocorridas na forma de recebimento de doações após o exercício de 2017 e as 
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eleições ocorridas no ano de 2018, da qual influenciou o crescimento e redução de 

inúmeros partidos. 
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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar os julgamentos dos pareceres das 

prestações de contas dos partidos políticos que apresentam suas contas no Tribunal 

Regional Eleitoral da cidade de Mossoró/RN, no período de 2014 a 2018. Neste caso, 

para que tal estudo se concretizasse, a análise foi feita através das homologações dos 

julgamentos das prestações através do diário oficial da justiça eleitoral, que possibilitou 

a coleta de 146 julgamentos de prestações ao todo, separados em aprovações, 

desaprovações e contas não prestadas. No entanto, conforme os dados obtidos, foi visto 

que apesar das aprovações de forma global terem sido um número maior, as omissões 

ainda tiveram grande expressividade, o que mostra que as prestações dos partidos desta 

localidade ainda não estão de acordo com a legislação em sua totalidade. No que se refere 

às sugestões a trabalhos futuros, recomenda-se replicar esta pesquisa em outras cidades 

visando mensurar o nível de adequação dos partidos com legislação, como também pode-

se utilizar outra população, como candidatos em período eleitoral. 

Palavras-chave: partidos políticos. contabilidade eleitoral. prestações de contas.  

 

ABSTRACT 

The present study had as objective to analyze the judgments of the accounts rendering of 

accounts of the political parties that present their accounts in the Regional Electoral Court 
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of the city of Mossoró / RN, in the period from 2014 to 2018. In this case, for that such 

study was carried out, the analysis was made through the homologation of the trial of 

benefits through the official journal of electoral justice, which allowed the collection of 

146 judgments of benefits in the whole, separated in approvals, disapprovals and accounts 

not rendered. However, according to the data obtained, it was observed that although the 

approvals were more numerous, the omissions still had a great expressiveness, which 

shows that the benefits of the parties of this locality are not yet in accordance with the 

legislation in its totality. With regard to suggestions for future work, it is recommended 

to replicate this research in other cities in order to measure the level of adequacy of the 

parties with legislation, as well as another population, as candidates in the electoral 

period. 

Keywords: political parties. electoral accounting. eccountability.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Contabilidade como ciência social se adapta às necessidades da sociedade, 

dessa forma, tendo em vista a relevância, a demanda e a função social no que se refere à 

transparência da prestação de contas imposta aos partidos políticos, a contabilidade 

eleitoral assume a responsabilidade de orientar essa atividade, exercendo um papel 

fundamental nesse sentido para evitar irregularidades. 

Nesse contexto, a resolução 23.546/17 que regulamenta a lei nº 9.096/95 em seu 

título III, capítulo I, que trata das finanças e contabilidade dos partidos políticos com foco 

na prestação de contas é destacado que os partidos estão obrigados a manter uma 

escrituração contábil para obter transparência para com a sociedade e governo, 

observando as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (BRASIL, 2017). 

Corroborando com a presente pesquisa, Diniz Filho e Souza (2018) através de 

seu trabalho destacam a importância da Contabilidade Eleitoral no que se refere ao auxílio 

aos tribunais eleitorais, no tocante a prestação de contas tanto dos candidatos, quanto dos 

partidos políticos, evidenciando o questionamento de quais impactos as novas regras do 
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Tribunal Superior Eleitoral causaram na prestação de contas no tribunal regional eleitoral 

da referida cidade objeto da pesquisa, onde foi observado através dos resultados 

encontrados que houve uma redução da arrecadação e dos gastos devido à imposição da 

nova legislação.  

Concedendo também importante contribuição a este trabalho, Melo e Freire 

(2012), destacam a relevância da Contabilidade Eleitoral no que se refere às prestações 

de contas dos partidos políticos, tanto na elaboração por parte dos partidos, quanto da 

análise por partes dos órgãos competentes, o que em alguns momentos podem levar a 

divergências de entendimentos nos aspectos técnicos dos pareceres dos responsáveis por 

analisar as prestações. E dessa forma, surgiu-se o seguinte questionamento: as prestações 

de contas dos partidos políticos apresentadas no período de 2014 a 2018 no Tribunal 

Regional Eleitoral da cidade de Mossoró-RN estão em conformidade com a legislação 

vigente? 

Deste modo, a presente pesquisa tem como objetivo principal: analisar se as 

prestações de contas dos partidos políticos apresentadas no Tribunal Regional Eleitoral 

da cidade de Mossoró/RN durante o período de 2014 a 2018 estão em conformidade com 

a legislação atual. Tendo como objetivos específicos: destacar os dados das prestações de 

contas dos partidos durante o referido período; Descrever a situação das prestações de 

contas dos partidos no período definido; Verificar o motivo que levou a prestação de conta 

de algum partido a não estar conforme a legislação. 

Para atingir o objetivo proposto, foi feito um estudo em forma de pesquisa de 

campo de natureza quantitativa, onde a coleta de dados será feita no diário da justiça 

eleitoral observando as zonas 33 e 34 que são de responsabilidade do TRE - Tribunal 

Regional Eleitoral situado na cidade de Mossoró/RN, onde estes dados serão analisados 

e servirão como base para toda a pesquisa. 

Referente à contribuição, pode-se dizer que esta pesquisa é relevante no sentido 

de estimular mais estudos nesta área da contabilidade, possibilitando também através dos 

resultados obtidos nesta pesquisa, agregar conhecimento para este ramo, visto que é uma 

parte da contabilidade que é pouco visada no que se refere à pesquisas acadêmicas o que 
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se justifica por ser uma área relativamente nova, e que por isso necessita de mais acervo 

teórico e prático. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTABILIDADE ELEITORAL E O PROFISSIONAL CONTÁBIL  

 

Os partidos políticos em todos os níveis são obrigados a prestar contas com a 

justiça eleitoral anualmente, devendo, portanto, manter uma escrituração contábil para 

elaborar as devidas demonstrações financeiras que servirão de base para a verificação da 

origem dos recursos arrecadados, bem como suas destinações, sendo que todos esses 

procedimentos devem estar sob a responsabilidade de um profissional contábil habilitado 

que deverá prestar esse serviço da melhor maneira possível (BRASIL, 2017). 

Nas palavras de Barbosa (2013), o acompanhamento das prestações de contas 

dos partidos políticos por parte de um profissional de contabilidade preparado e 

qualificado para exercer tal tarefa desde o início até o final dessas prestações, traz um 

retorno positivo, no que se refere tanto à fidedignidade das contas e a confiabilidade das 

mesmas, fazendo com que estas contas estejam de acordo com o que prega a justiça 

eleitoral e consequentemente evitando fraudes. 

Além disso, é ressaltado por Tomé, Nogueira, Cordeiro e Dias (2014) que a 

contabilidade através do profissional contábil e da informação gerada por estes, 

desempenha um papel de fundamental importância, no que se refere à transparência, 

principalmente em períodos de eleição, pois a sociedade cobra essa transparência por 

parte dos partidos e também por parte do governo, e dessa forma o profissional contábil 

ajuda a manter essa relação entre a sociedade e a esfera política, gerando informações 

fidedignas e transparentes para que a sociedade se sinta cada vez mais engajada nesse 

contexto. 

Por último, destaca Rocha (2017) que o profissional contábil tem a prerrogativa 

de acompanhar as prestações de contas dos partidos e candidatos devido ao seu papel de 

importância dentro dessa atividade, mostrando a força da informação contábil dentro 
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desse processo e que com o passar do tempo a Contabilidade Eleitoral, como também o 

profissional de contabilidade ganharam cada vez mais força dentro desse processo de 

prestação de contas. 

 

2.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

No que se refere às questões de finanças, contabilidade e prestação de contas, os 

partidos políticos e seus dirigentes são obrigados a seguirem os dispostos da Constituição 

Federal, como os das leis 9.096/95 e 9.504/97, respeitando também as normas expedidas 

pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade e do TSE - Tribunal Superior Eleitoral, 

seguindo essas especificações posteriormente terão suas contas julgadas pelo órgão 

competente com o intuito de verificar se tais contas representam de forma satisfatória os 

requisitos para serem aprovadas (BRASIL, 2017). 

Além disso, as prestações de contas dos partidos políticos devem ser 

apresentadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente. Tais prestações 

podem ser apresentadas no juízo eleitoral, no caso de contas de órgãos municipais ou 

zonais, também pode ser feita no TCE - Tribunal de Contas do Estado, caso a prestação 

seja de órgão estadual, bem como pode-se fazer no TSE - Tribunal Superior Eleitoral, se 

a prestação do órgão se caracterizar no âmbito nacional. Essas prestações são obrigatórias 

mesmo que o partido não tenha movimentação de recursos (BRASIL, 2017). 

Os partidos também devem elaborar e apresentar demonstrações 

complementares e contábeis dentro das suas prestações de contas para auxiliar no exame 

e avaliação das prestações de contas dos partidos. De acordo com a lei 9.096/95, 

destacam-se: demonstrativo de Receitas e Despesas; Demonstrativo de Obrigações a 

Pagar; Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário distribuídos aos Órgãos 

Estaduais; Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário distribuídos aos Órgãos 

Municipais e Zonais; Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário; Demonstrativo de 

Doações Recebidas; Demonstrativo de Contribuições Recebidas; Demonstrativo de 

Sobras de Campanha; Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias 

Recebidas; Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas; 
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Parecer da Comissão Executiva; Relação das Contas Bancárias; Conciliação Bancária; 

Extratos Bancários; Documentos Fiscais; Livro Diário e Livro Razão. Todos esses 

demonstrativos mostram praticamente toda a movimentação do partido, dando todos os 

detalhes para a análise por parte da justiça eleitoral (BRITO; DANTAS, 2016). 

Dentro dessa análise feita pela justiça eleitoral têm-se quatro situações em que 

as contas dos partidos podem se enquadrar. São elas: contas aprovadas sem ressalva; 

aprovadas com ressalvas; desaprovadas e contas não prestadas. Na primeira situação se 

enquadram as prestações onde verifica-se que a escrituração contábil e os demonstrativos 

apresentados estão em conformidade com a legislação vigente e com os princípios e 

normas da contabilidade, e dessa forma realmente retrata a situação patrimonial 

verdadeira. Já na segunda são encontradas algumas irregularidades que podem ter sido 

causadas por falhas ou omissões que de um modo geral não influenciam de forma 

relevante na situação patrimonial do partido. No terceiro caso as falhas ou omissões 

comprometem de forma a afetar o patrimônio de uma forma generalizada, 

comprometendo a confiabilidades das demonstrações.  Por ultimo tem-se o caso em que 

as demonstrações e a escrituração não são apresentadas à justiça (BRASIL, 2017). 

Além disso, os partidos políticos que tiverem suas contas julgadas como 

desaprovadas devido alguma irregularidade de determinada importância de valor que 

diverge da realidade ou que deveria existir e não consta na prestação, terá que devolver 

essa quantia apresentada como irregular, com acréscimo de 20% sobre o valor, sendo essa 

a punição pela desaprovação. Já no que se refere aqueles partidos que de alguma forma 

não prestaram contas dentro do prazo estabelecido e por consequência disso tiveram suas 

contas jugadas como não prestadas, estão sujeitos a suspensão do fundo partidário 

enquanto durar a inadimplência e poderá também levar os responsáveis a responder à 

penas estabelecidas na legislação (BRASIL, 2015). 

 

2.3 ACCOUNTABILITY  

 

Segundo Padoveze (2012), accountability é o processo por meio do qual 

determinado órgão ou instituição tem a responsabilidade de cumprir o que é determinado 
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por lei, e dessa forma é obrigado a prestar contas dos seus recursos adquiridos e suas 

destinações, divulgando-os para a análise por parte dos órgãos competentes para manter 

a transparência de suas atividades. 

Angélico (2012) conceitua accountability como sendo uma espécie de processo 

de prestação de contas, onde determinada instituição tem o dever de ser transparente com 

suas ações, tornando-as públicas, sendo passível de possíveis sanções pelo não 

cumprimento de suas responsabilidades, assim, através do acesso a essas informações a 

sociedade pode se engajar mais nesse sentido e consequentemente fiscalizará tais 

instituições ou órgãos fazendo com que se tenha uma possibilidade maior de meios ilícitos 

como fraude ou qualquer outro tipo de ação que leve a meios de corrupção. 

Para Oliveira (2018), o candidato eleito e consequentemente assumindo 

determinado cargo público, automaticamente tem que prestar contas em relação a esse 

mandato, o que sempre deve visar à ética e o cumprimento de suas obrigações para que 

através das boas práticas exercidas em função do benefício da sociedade como um todo 

se alcance um nível de satisfação, e sendo possível também algum tipo de punição caso 

haja alguma inconformidade de seus atos, e dessa forma, mostrando a efetividade que se 

tem a accountability. 

Por último, Silva (2018) destaca que a importância dos órgãos fiscalizadores no 

processo de prestação de contas das instituições, e ressalta que a accountability é de 

extrema importância dentro desse escopo que se refere a essas ações que tem a intenção 

de inibir atos ilícitos, dessa forma, percebe-se que os princípios de accountability devem 

estar presentes dentro das instituições fiscalizadoras para de fato tentar levar 

transparência das ações tomadas pelas instituições fiscalizadas para a sociedade que tenha 

um respaldo, pois há uma cobrança por parte do povo para que os entes públicos, bem 

como outras organizações trabalhem com transparência, moralidade e responsabilidade 

com os recursos públicos. 

 

3 METODOLOGIA 
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O presente estudo buscou verificar se as prestações de contas atuais dos partidos 

políticos estão em conformidade com a legislação vigente. Para responder tal questão 

foram observados os dados das prestações de contas anuais dos partidos políticos 

apresentadas ao Tribunal Regional Eleitoral da Cidade de Mossoró/RN, onde se buscou 

obter essas respostas a partir dos dados colhidos no Diário da Justiça Eleitoral onde 

constam as prestações anuais dos partidos e dos candidatos.  

Como forma de análise, as informações obtidas foram analisadas pela sua forma 

de julgamento, ou seja, onde se caracterizam, podendo ser contas aprovadas sem ressalva, 

aprovadas com ressalva, desaprovadas e não prestadas, destacando cada situação, sendo 

que as aprovadas com e sem ressalvas foram consideradas apenas como aprovadas, e 

dessa forma foram analisados os partidos: Avante; MDB - Movimento Democrático 

Brasileiro; DEM - Democratas; PDT - Partido Democrático Trabalhista; PPS - Partido 

Popular Socialista; PP - Partido Progressista; PRTB - Partido Renovador Trabalhista 

Brasileiro; PSD - Partido Social Democrático; PSB - Partido Socialista Brasileiro; PTdoB 

- Partido Trabalhista do Brasil; PCdoB - Partido Comunista do Brasil; PDC - Partido da 

Democracia Cristã; PMN - Partido da Mobilização Nacional; PPL - Partido Pátria Livre; 

PR - Partido da Republica; PSDB Partido da Social Democracia Brasileira; PSDC - 

Partido da Social Democracia Cristã; PMDB - Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro; PT - Partido dos Trabalhadores; PEN - Partido Ecológico Nacional; PHS - 

Partido Humanista da Solidariedade; PROS - Partido Republicano da Ordem Social; PRP 

- Partido Republicano Progressista; PSC - Partido Social Cristão; PSL - Partido Social 

Liberal; PSOL - Partido Socialismo e Liberdade; PSTU - Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados; SD - Partido Solidariedade; PTB - Partido Trabalhista 

Brasileiro; PTC - Partido Trabalhista Cristão; PV - Partido Verde; Patriotas; REDE - Rede 

Sustentabilidade. Todos estes que tiveram o julgamento de suas prestações de contas 

julgadas pelo corpo técnico ou de forma definitiva dentro do período de 2014 até 2018. 

Quanto aos objetivos, pode-se dizer que trata-se de um trabalho descritivo, pois 

conforme ressalta Gil (2008), essas pesquisas buscam descrever o comportamento ou 

características de determinada população. Dessa forma o presente trabalho buscou 

esclarecer o comportamento da população objeto do estudo que são os partidos políticos 
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da zona 33 e 34 do Tribunal Regional Eleitoral de Mossoró/RN no que diz respeito às 

suas prestações de contas. 

No que se refere aos procedimentos esta pesquisa é bibliográfica, devido o fato 

de se basear em outros estudos, pois são pesquisas elaboradas a partir de outros trabalhos 

como livros, revistas, artigos, entre outros materiais relacionados com o assunto. Outro 

procedimento que esta pesquisa se encaixa é o documental, já que é baseada em 

documentos colhidos das prestações de contas, observando todas as demonstrações 

exigidas dos partidos pela legislação, assim, estas pesquisas baseiam-se em documentos 

que ainda não receberam uma análise detalhada ou que ainda podem ser analisados. Por 

último, a presente pesquisa ainda se enquadra como pesquisa de campo, pois a pesquisa 

é utilizada com o intuito de coletar informações para solucionar um problema 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Em relação à classificação do tempo a presente pesquisa é longitudinal devido 

trabalhar com mais de um ano, colhendo os dados de 2014 até 2018. Confirmando tal 

situação, Fontelles, Simões e Farias (2009) ressaltam que tal pesquisa se torna mais 

dinâmica devido estudar mais de um período, no caso da presente pesquisa é ainda 

retrospectiva, pois busca períodos passados para evidenciar fatos. 

Por último, quanto à natureza trata-se de um trabalho quantitativo, pois irá 

utilizar sua população para obter informações superficiais através de métodos de 

estatística básica, corroborando com o exposto Gil (2008) tal pesquisa geralmente possui 

amostras grandes que podem ser quantificadas, os resultados geralmente informam a real 

situação da população, outra característica é a objetividade e o uso de métodos 

matemáticos para obter suas informações. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste tópico apresentam-se todos os dados colhidos nesta pesquisa, os quais 

foram retirados do Diário Oficial da Justiça Eleitoral, sendo estes as decisões ou sentenças 

referentes às prestações de contas dos partidos políticos cujos diretórios apresentaram 

suas demonstrações na jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral situado na cidade de 
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Mossoró/RN durante o período de 2014 a 2018. Dessa forma, essas decisões são divididas 

em aprovações, desaprovações e contas não prestadas, sendo estas informações colhidas 

e analisadas de forma geral e individual para que se possa ter uma noção global e 

específica da situação das prestações de contas desses partidos políticos. 

Na primeira análise, foi verificada a situação dos partidos políticos que tiveram 

o resultado de suas prestações de contas divulgados no Diário Oficial da Justiça Eleitoral 

no ano de 2014, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados de prestações de contas dos partidos políticos em 2014. 

Processo Exercício Partido Resultado 

35-71.2012.6.20.0034 

 

2011 PV 

Aprovação 

51-25.2012.6.20.0034 

 

2011 PT 

47-51.2013.6.20.0034 

 

2012 PMDB 

45-81.2013.6.20.0034 

 

2012 PSB 

27-94.2012.6.20.0034 

 

2011 PSB 

34-18.2014.6.20.0034 

 

2013 DEM 

70-94.2013.6.20.0034 

 

2012 PP 

31-34.2012.6.20.0034 

 

2011 DEM 

68-27.2013.6.20.0034 

 

2012 PMDB 

43-14.2013.6.20.0034 

 

2012 PV 

60-84.2012.6.20.0034 

 

2011 PTB Desaprovação 

76-04.2013.6.20.0034 

 

2012 PRTB 

Contas Não Prestadas 
122-56.2014.6.20.0034 

 

2013 PPL 

122-12.2014.6.20.0034 

 

2013 PRP 

116-49.2014.6.20.0034 

 

2013 PSL 

83-93.2013.6.20.0034 

 

2012 PTB 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Conforme mostra a Tabela 1, foram homologados 16 resultados de prestações 

de contas dentro do ano de 2014, sendo 10 destas julgadas como aprovadas, o que 

representa 62,5% do total, já a desaprovação foi apenas uma, o que em termos percentuais 

é apenas 6,25% e por último as omissões que foram 5 totalizando 31,25%. 

Logo depois na Tabela 2, foi feito a seleção das prestações de contas que tiveram 

seus resultados julgados em 2015. 

 

Tabela 2 - Resultados de prestações de contas dos partidos políticos em 2015. 

Processo Exercício Partido Resultado 

31-63.2014.6.20.0034 

 

2013 PMDB Aprovação 
53-61.2013.6.20.0033 

 

2012 PSD 
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31-63.2014.6.20.0034 

 

2013 PMDB 

53-61.2013.6.20.0033 

 

2012 PSD 

123-41.2014.6.20.0034 

 

2013 PR 

124-26.2014.6.20.003 

 

2013 PSBD 

20-34.2014.6.20.0034 

 

2013 PSB 

36-85.2014.6.20.0034 

 

2013 PP 

23.52.2015.6.20.0034 

 

2013 PTDOB 

23-55.2015.6.20.0033 

 

2014 PV 

38-21.2015.6.20.0034 

 

2014 PTDOB 

32-14.2015.6.20.0034 

 

2014 PP 

56-42.2015.6.20.0034 

 

2014 PDT 

37-36.2015.6.20.0034 

 

2014 PPS 

40-88.2015.6.20.0034 

 

2014 PSD 

19-18.2015.6.20.0033 

 

2014 PTB 

33-96.2015.6.20.0034 

 

2014 DEM 

58-12.2015.6.20.0034 

 

2014 PSB 

61-64.2015.6.20.0034 

 

2014 PRTB 

37-70.2014.6.20.0034 

 

2013 PV Desaprovação 

120-86.2014.6.20.0034 

 

2013 PDT 

Contas Não Prestadas 

 

84-78.2013.6.20.0034 

 

2012 PTB 

48-36.2013.6.20.0034 

 

2012 PT 

115-64.2014.6.20.0034 

 

2013 PSD 

118-19.2014.6.20.0034 

 

2013 PTB 

127-78.2014.6.20.0034 

 

2013 PTN 

128-63.2014.6.20.0034 

 

2013 PROS 

125-11.2014.6.20.0034 

 

2013 PSOL 

111-27.2014.6.20.0034 

 

2013 PRB 

117-34.2014.6.20.0034 

 

2013 PSDC 

144-17.2014.6.20.00 

 

2013 PPS 

114-79.2014.6.20.0034 

 

2013 PSC 

143-32.2014.6.20.0034 

 

2013 PMN 

119-04.2014.6.20.0034 

 

2013 PCDOB 

126-93.2014.6.20.0034 

 

2013 PTC 

121-71.2014.6.20.0034 

 

2013 

 

PHS 

 
143-32.2014.6.20.0034 

 

2013 

 

PMN 

 125-11.2014.6.20.0034 

 

2013 PSOL 

57-27.2015.6.20.0034 

 

2014 PSDC 

59-94.2015.6.20.0034 

 

2014 PROS 

60-79.2015.6.20.0034 

 

2014 PMN 

20-03.2015.6.20.0033 

 

2014 PEN 

21-85.2015.6.20.0033 

 

2014 PTN 

22-70.2015.6.20.0033 

 

2014 PTC 

28-77.2015.6.20.0033 

 

2014 PCDOB 

27-92.2015.6.20.0033 

 

2014 SD 

46-98.2015.6.20.0033 

 

2014 PSC 

48-68.2015.6.20.0033 

 

2014 PSOL 

62-49.2015.6.20.0034 

 

2014 PSL 

66-86.2015.6.20.0034 

 

2014 PR 

113-94.2014.6.20.0034 

 

2013 PRTB 

50-38.2015.6.20.0033 

 

2014 PRB 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 
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Como é possível observar na Tabela 2, foram analisados os resultados dos 

julgamentos da tabela 2, onde foi possível obter 52 resultados de prestações de contas, 

sendo que aprovações foram 19, e em percentual 36,54%, já em relação à desaprovação 

foi apenas uma representando 1,92% e por último foram 32 o número de contas que não 

foram apresentadas representando um percentual de 61,54%. 

Em seguida, na Tabela número 3 foram evidenciados os resultados dos 

julgamentos das prestações de contas dos partidos dentro do ano de 2016. 

 

Tabela 3 - Resultados de prestações de contas dos partidos políticos em 2016. 

Processo Exercício Partido Resultado 

16-26.2016.6.20.0034 

 

2015 PEN 

Aprovação 

12-86.2016.6.20.0034 

 

2015 PHS 

06-79.2016.6.20.0034 

 

2015 PSD 

21-48.2016.6.20.0034 

 

2015 PROS 

30-10.2016.6.20.0034 

 

2015 PSDC 

26-70.2016.6.20.0034 

 

2015 PDT 

32-77.2016.6.20.0034 

 

2015 PSOL 

14-56.2016.6.20.0034 

 

2015 PTB 

17-11.2016.6.20.0034 

 

2015 PMN 

2-42.2016.6.20.0034 

 

2015 DEM 

9-34.2016.6.20.0034 

 

2015 PP 

10-19.2016.6.20.0034 

 

2015 SD 

11-04.2016.6.20.0034 

 

2015 PRB 

13-71.2016.6.20.0034 

 

2015 PRP 

15-41.2016.6.20.0034 

 

2015 PSDB 

19-78.2016.6.20.0034 

 

2015 PCDOB 

23-18.2016.6.20.0034 

 

2015 PRTB 

29-25.2016.6.20.0034 

 

2015 PSC 

31-92.2016.6.20.0034 

 

2015 PSL 

51-23.2015.6.20.0033 

 

2014 PMDB 

24-03.2016.6.20.0034 

 

2015 PPS 

33-62.2016.6.20.0034 

 

2015 PTC 

976-79.2016.6.20.0034 

 

2016 DEM 

954-21.2016.6.20.0034 

 

2016 PSL 

49-53.2015.6.20.0033 

 

2014 PRP Contas Não Prestadas 
27-55.2016.6.20.0034 

 

2015 PMDB 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 3 o total de partidos que tiveram 

suas contas julgadas foram 26, sendo que destes 24 tiveram como resultado a aprovação 

e 2 a omissão da prestação de contas, representando respectivamente 92,31% e 7,69%, 

quanto as desaprovações não houve nenhum caso.  
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Seguindo a sequência, na Tabela 4 verificou-se a situação dos partidos que 

tiveram o resultado de suas prestações homologadas no ano de 2017. 

 

Tabela 4 - Resultados de prestações de contas dos partidos políticos em 2017. 

Processo Exercício Partido Resultado 

18-93.2016.6.20.0034 

 

2015 PV 

Aprovação 

18-59.2017.6.20.0034 

 

2016 PPS 

13-37.2017.6.20.0034 

 

2016 DEM 

25-51.2017.6.20.0034 

 

2016 PEN 

27-21.2017.6.20.0034 

 

2016 PSOL 

35-95.2017.6.20.0034 

 

2016 PRB 

19-44.2017.6.20.0034 

 

2016 PMB 

21-14.2017.6.20.0034 

 

2016 PP 

7-64.2016.6.20.0034 

 

2015 PTN Contas Não Prestadas 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com o que é apresentado na Tabela 4, o total de prestações foram 

apenas 9, sendo os resultados das prestações foram 8 aprovadas e 1 não prestada e não 

houve desaprovação, em percentuais as aprovadas foram 88,9% e omissões 11,1%. 

Por último, na Tabela 5 foram evidenciados os resultados das prestações 

homologadas no ano de 2018. 

 

Tabela 5 - Resultados de prestações de contas dos partidos políticos em 2018. 

Processo Exercício Partido Resultado 

28-40.2016.6.20.0034 

 

2015 PSB 

Aprovação 

36-80.2017.6.20.0034 

 

2016 PSDC 

33-28.2017.6.20.0034 

 

2016 PT 

22-96.2017.6.20.0034 

 

2016 PSTU 

24-66.2017.6.20.0034 

 

2016 PROS 

38-50.2017.6.20.0034 

 

2016 PHS 

43-72.2017.6.20.0034 

 

2016 PV 

45-42.2017.6.20.0034 

 

2016 PPL 

11-33.2018.6.20.0034 

 

2017 PSB 

17-40.2018.6.20.0034 

 

2017 MDB 

13-03.2018.6.20.0034 

 

2017 DEM 

22-62.2018.6.20.0034 

 

2017 PHS 

12-18.2018.6.20.0034 

 

2017 PSTU 

19-10.2018.6.20.0034 

 

2017 PODEMOS 

21-77.2018.6.20.0034 

 

2017 PROS 

23-47.2018.6.20.0034 

 

2017 PRB 

16-89.2017.6.20.0034 

 

2016 PSDB 

24-32.2018.6.20.0034 

 

2017 PATRIOTAS 

20.29.2017.6.20.0034 

 

2017 PSB 
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9-63.2018.6.20.0034 

 

2017 PR 

8-78.2018.6.20.0034 

 

2017 PSDB 

26-02.2018.6.20.0034 

 

2017 PMB 

10-48.2018.6.20.0034 

 

2017 PP 

22-33.2016.6.20.0034 

 

2015 PT 

34-81.2015.6.20.0034 

 

2014 PT Desaprovação 

14-22.2017.6.20.0034 

 

2016 PRP 

Contas Não Prestadas 

23-81.2017.6.20.0034 

 

2016 SD 

29-88.2017.6.20.0034 

 

2016 PTN 

31-58.2017.6.20.0034 

 

2016 PMN 

40-20.2017.6.20.0034 

 

2016 REDE 

32-43.2017.6.20.0034 

 

2016 PSC 

34-13.2017.6.20.0034 

 

2016 PCDOB 

26-36.20.2017.6.20.0034 

 

2016 PSD 

30-73.20.2017.6.20.0034 

 

2016 AVANTE 

28-06.20.2017.6.20.0034 

 

2016 PSL 

8-49.2016.6.20.0034 

 

2015 PTB 

14-85.2018.6.20.0034 

 

2017 PMN 

31-24.20.2018.6.20.0034 

 

2017 PDC 

29-54.20.2018.6.20.0034 

 

2017 PRP 

37-31.20.2018.6.20.0034 

 

2017 PCDOB 

34-76.2018.6.20.0034 

 

2017 PDT 

40-83.2018.6.20.0034 

 

2017 PPS 

28-69.2018.6.20.0034 

 

2017 SD 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Conforme mostra a Tabela 5, no geral foram homologados 43 julgamentos de 

prestações de contas dos quais 24 foram aprovações, 1 foi desaprovação e 18 foram 

omissões, sendo em termos percentuais respectivamente 55,82%, 2,32% e 41,86%.  

Analisando de forma geral, foram colhidos ao longo dos cinco anos 146 

resultados de julgamentos de prestações de contas conforme mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Panorama anual e geral das prestações de contas. 

Exercício Aprovações Desaprovações Omissões Total 

2014 10 1 5 16 

2015 19 1 32 52 

2016 24 0 2 26 

2017 8 0 1 9 

2018 24 1 18 43 

Total 85 3 58 146 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com a Tabela 6, pode-se notar as informações dos dados colhidos 

durante o período de 2014 a 2018 e o total deles, assim, percebe-se que quase todos os 
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anos as aprovações foram superiores em relação às desaprovações e omissões, com 

exceção do ano de 2015, onde as contas julgadas não prestadas tiveram um número maior 

do que as aprovadas. No entanto, pode-se notar que as aprovações no aspecto geral 

totalizaram 85, o que representa 58,22% do total das prestações, já no que se refere às 

desaprovações foram apenas 3 que em termos percentuais é 2,06%, e por último tem-se 

as contas não prestadas que foram 58 no total, representando 39,72% das prestações de 

contas julgadas. 

Com base no que foi exposto, inicialmente pode-se notar a relevância do assunto, 

uma vez que as prestações de contas são uma obrigação dos partidos políticos, conforme 

a lei nº 9.096/95, os partidos políticos devem manter sua escrituração contábil, sejam eles 

de esferas federais, regionais ou municipais, sendo que este registro deve ser 

acompanhado por um profissional da área de contabilidade para que se possa ter 

transparência em suas contas. Além disso, a mesma lei exige de forma obrigatória a 

apresentação anual à justiça eleitoral dos balanços contábeis do exercício, até o dia 30 de 

abril do ano subsequente. 

No que se refere às aprovações, verificando individualmente os anos em que a 

pesquisa foi baseada percebeu-se que houve uma predominância desse julgamento, 

porém, no ano de 2015 ocorreram mais contas consideradas não prestadas do que 

aprovações, onde as omissões representaram quase o dobro das aprovações, apesar disso, 

de forma geral os partidos políticos obtiveram uma margem maior de aprovações em 

relação aos demais julgamentos. 

No caso das desaprovações, apenas 3 casos foram constatados, um em 2014 que 

foi o PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, o qual teve o resultado de sua prestação de 

contas do exercício de 2011 homologado apenas em 2014, o segundo foi o PV - Partido 

Verde que teve sua prestação de 2013 homologada em 2015, e por último foi o PT - 

Partido dos Trabalhadores que teve sua prestação de contas de 2014 homologada apenas 

em 2018.  

No que se refere ao parecer técnico, o primeiro que foi do partido PTB mostra 

que este partido no que tange a formalização das prestações, não encaminhou a lista dos 

responsáveis pela administração do partido, também não encaminhou as documentações 
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exigidas na Resolução 23.546/17, bem como não enviou nenhuma peça complementar 

exigida pela Lei 9.096/95 e não foram apresentados os livros fiscais conforme observa-

se na Resolução 23.546/17. Dessa forma, o parecer foi favorável à desaprovação, pois 

não se teve como aplicar os procedimentos para o exame das contas, uma vez que faltaram 

evidencias ou provas suficientes para atender esse requisito.  

No segundo caso, em 2015 o PV - Partido Verde teve suas contas desaprovadas 

segundo o parecer técnico e ministerial, pois foi verificado que houve a omissão de 

diversos documentos que são exigidos atualmente pela Resolução 23.546/17, com isso 

foram detectadas diversas falhas relevantes no que diz respeito a regularidade e a 

confiabilidade das informações que foram prestadas. 

Por último, o PT - Partido dos Trabalhadores em 2018 teve suas contas do 

exercício de 2014 julgadas desaprovadas segundo o parecer técnico devido não ter 

apresentado a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração de 

Fluxo de Caixa e a certidão de regularidade do registro do profissional que elaborou a 

prestação de contas, porém o mais grave foi o recebimento de valores sem origem 

identificada, o que levou a decisão por parte do Ministério Público ser também a 

desaprovação e dessa forma o partido foi obrigado a devolver o montante ao erário. 

No que tange às contas consideradas não prestadas, houve a incidência de 58 

casos no total dentro do período de 2014 a 2018, neste caso os partidos não apresentaram 

nenhum documento ou demonstração exigida pela legislação ou deixou de apresentar um 

conjunto de informações que comprometessem totalmente a análise por parte dos 

técnicos, para tanto nestes casos, tais partidos perderam o recebimento dos recursos do 

fundo partidário até que seja sanada tal pendência, conforme a Lei 13.165/15. 

Na pesquisa de Brito e Dantas (2016), a qual foi feita observando as prestações 

de contas dos partidos políticos do Rio Grande do Norte como um todo, mostrou-se uma 

tendência dos partidos que recebem o fundo partidário de prestar suas contas de forma 

correta e obedecendo a legislação visando à manutenção desse fundo, porém da mesma 

forma que foi apresentado na presente pesquisa, houve várias omissões de prestações de 

contas, demonstrando que ainda falta um pouco de interesse dos partidos políticos em 

demonstrar suas contas à justiça eleitoral. 
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Além disso, pelo fato das prestações de contas desta pesquisa ter uma presença 

considerável de contas não prestadas, percebe-se certa falta de interesse na questão da 

Accountability por parte dos Partidos, pois segundo Angélico (2012), esse termo é 

conceituado como se fosse uma espécie de prestação de contas, é o dever de determinado 

órgão ou instituição de demonstrar transparência para com a sociedade, provando que este 

não tem nada a esconder e que pode transmitir confiança para a população, e dessa forma 

pode participar do meio público. 

Com base no exposto, percebe-se de uma forma geral a importância do estudo 

da Contabilidade Eleitoral, pois há uma demanda muito grande nessa área, bem como 

uma necessidade exigida pela sociedade, devido à relevância desse tipo de atividade. 

Como explica Tomé, Nogueira, Cordeiro e Dias (2014), que ressaltam que a geração de 

informação por parte da Contabilidade, principalmente em período de eleição, é de 

fundamental importância tanto para os partidos, quanto para a sociedade, bem como 

também para o governo, pois é através dessas informações que serão elaboradas as 

prestações de contas, e com o respaldo da contabilidade se tornam fidedignas, facilitando 

o trabalho dos órgãos fiscalizadores. 

Por fim, nota-se a relevância que o profissional contábil tem dentro desse escopo, 

pois todas as demonstrações, bem como toda a escrituração dos partidos políticos devem 

estar sob a responsabilidade de um profissional dessa área conforme Resolução nº 

23.546/17, o que prova sua necessidade para que as prestações de contas desses órgãos 

sejam aprovadas, além disso, é de grande valia também a presença desses profissionais 

para se fazer a análise das prestações para poder subsidiar as decisões a que se refere ao 

julgamento dessas prestações de contas. Corroborando com o exposto, Barbosa (2013) 

ressalta que a atuação do contador dentro de instituições partidárias é de suma 

importância, pois traz um retorno positivo, no que se refere às prestações de contas, 

levando estas a ter uma probabilidade maior de serem aprovadas e dessa forma manter a 

responsabilidade de demonstrar transparência para o governo e sociedade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O objetivo desta pesquisa foi analisar as prestações de contas dos partidos 

políticos das zonas 33 e 34 que são da jurisdição de Mossoró e que foram julgadas no 

período de 2014 a 2018. Portanto, foi feito um levantamento destas prestações, os quais 

foram obtidos através das publicações do Diário Oficial da Justiça Eleitoral e foram 

separados quanto a sua aprovação, desaprovação e não prestação de contas, e com isso 

fazendo um comparativo com trabalhos relativos à área, bem como a legislação. 

Com base nos resultados obtidos, foi percebido de forma individual, analisando 

ano a ano, que as aprovações se mantiveram maiores que as desaprovações e as contas 

não prestadas, com exceção do ano de 2015 onde as omissões forma maiores, 

representando um percentual de 61,54%, sendo este um ano atípico em relação aos outros. 

Entretanto, observando os resultados em uma visão geral, as contas aprovadas 

como um todo durante os 5 anos somaram em percentual um total de 58,62%, enquanto 

as desaprovadas foram apenas 2,06%, e as contas não prestadas 39,72%. Dessa forma, 

nota-se que apesar das contas aprovadas terem um percentual maior, as omissões ainda 

tiveram uma quantidade considerável de ocorrências. 

Deste modo, pode-se dizer que, conforme mostra a pesquisa, as prestações dos 

partidos políticos analisados no presente estudo, ainda não estão totalmente de acordo 

com a legislação vigente, visto que a quantidade de aprovações, apesar de ser a maioria 

de forma geral, ainda há muitas contas irregulares que se quer foram prestadas, e com 

essa atitude por parte dos partidos, haverá sansões conforme a lei Lei 9.096/95 e a 

Resolução 23.546/17. Com isso, nota-se um certo despreparo, bem como 

desconhecimento da responsabilidade, conforme é descrito no conceito de Accountability, 

e também demonstra a importância que tem a Contabilidade Eleitoral junto com o 

profissional contábil para com os partidos políticos, governo e sociedade. 

Além disso, a presente pesquisa se justifica pela relevância do tema estudado, 

primeiramente para Ciência Contábil, devido esta área ser uma ramificação da 

Contabilidade Geral e que ainda é relativamente nova, para a sociedade, pois expõe as 

prestações de contas dos partidos demonstrando a responsabilidade que estas instituições 

têm no que se refere a manter a transparência em relação ao que é público, e por último 

para a classe contábil, pois conforme a Lei 9.096/95, a escrituração dos partidos deve ser 
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mantida sob a responsabilidade de um profissional contábil, mostrando o espaço que essa 

área tem para o ingresso destes profissionais. 

No que se refere às limitações que se apresentaram durante a pesquisa, houve 

dificuldade na coleta dos dados devido à demora dos julgamentos das prestações, onde 

algumas prestações de contas anuais não tiveram seu julgamento concluído, além disso, 

a bibliografia bastante escassa sobre o assunto, se resumindo a poucos trabalhos na área 

de Contabilidade Eleitoral e prestação de contas que tem certa relação com esta pesquisa, 

tendo apenas o trabalho de Brito e Dantas (2016) que teve similaridade quanto o assunto 

abordado, e por último a legislação referente ao assunto.  

Por fim, observando a relevância das informações obtidas, indica-se para futuras 

pesquisas, replicar o presente estudo como foi abordado nesta pesquisa, escolhendo 

determinada localidade ou cidade para a coleta das informações a que se refere as 

prestações de contas, a fim de mensurar como se comporta os partidos daquele local no 

que tange a fidedignidade de suas contas, bem como a transparência destas, para que a 

sociedade daquele lugar se mantenha informada sobre o que está acontecendo, além disso, 

também pode-se usar esta pesquisa como referência aplicando outras metodologias ou 

outra população como base para a pesquisa, que podem ser até mesmo os candidatos em 

tempo de eleição. 
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RESUMO 

As normas internacionais de contabilidade tem papel fundamental na unificação do 

entendimento das informações contábeis. Essa padronização contempla a adoção de um 

novo modelo contábil que oferece modificações na forma de evidenciação, mensuração, 

reconhecimento e divulgação dos fatos contábeis que surgiram através das necessidades 

advindas das relações contábeis contemporâneas. Este artigo tem por objetivo descobrir 

quais os níveis de conhecimento(s) acerca das normas internacionais de contabilidade e 

os respectivos órgãos responsáveis por emitir, traduzir e descrever as demonstrações 

financeiras, nos escritórios de Mossoró-RN, e através do presente estudo mostrar a 

importância deste conhecimento tanto para as relações internacionais, quanto para as 

mudanças ocorridas na contabilidade brasileira. Para isto foi realizado uma pesquisa de 

caráter qualitativo e quantitativo no município de Mossoró-RN, para mensurar o nível do 

conhecimento dos contadores acerca das normas internacionais de contabilidade – IFRS 

e seus respectivos órgãos competentes. Foram entrevistados 18 escritórios do munícipio 

de Mossoró-RN que equivalem a um percentual de 23,07%. Os resultados obtidos 

apontaram que o conhecimento do órgão responsável pela emissão e tradução das normas 

foi de 38,9%, acerca do responsável por descrever a demonstração financeira foi de 

77,8%. Tais cômputos foram satisfatórios, mas mostram que ainda há uma necessidade 
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de se conhecer mais afundo as IFRS e as mudanças trazidas com esse novo padrão de 

normas contábeis. 

Palavras-Chaves: conhecimento. IFRS. normas. contabilidade. 

 

ABSTRACT 

International accounting standards play a key role in unifying the understanding of 

accounting information. This standardization contemplates the adoption of a new 

accounting model that offers changes in the form of disclosure, measurement, recognition 

and disclosure of the accounting facts that arose through the needs arising from 

contemporary accounting relations. This article aims to find out the levels of knowledge 

about international accounting standards and the respective bodies responsible for 

issuing, translating and describing the financial statements, in the offices of Mossoró - 

RN, and through the present study show the importance of this knowledge both for 

international relations and for changes in Brazilian accounting. For this, a qualitative and 

quantitative research was carried out in the city of Mossoró - RN, to measure the level of 

accountants' knowledge about international accounting standards - IFRS and their 

respective competent bodies. We interviewed 18 offices of the Municipality of Mossoró-

RN that are equivalent to a percentage of 23.07%. The results obtained indicated that the 

knowledge of the body responsible for issuing and translating the standards was 38.9%, 

and 77.8% of the person responsible for describing the financial statement. These 

statements were satisfactory, but they show that there is still a need to know more about 

the IFRS and the changes brought with this new standard of accounting standards. 

Keywords: knowledge. IFRS. standards. accounting.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo se insere em um contexto cientifico, onde há de se pesquisar e 

demonstrar os resultados por meio de um estudo qualitativo/quantitativo sobre o 

conhecimento dos contadores do município de Mossoró-RN quanto às normas 

internacionais. A origem desta pesquisa se dá pelo o objetivo de verificar a que ponto está 
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o nível de conhecimento entre os contadores. Entende-se que com a Lei 11.638/2007, o 

Brasil passou a adotar as IFRS, esta lei estabeleceu importantes conceitos do direito 

societário, havendo adaptações nos conceitos legais altamente utilizados em economias 

mais desenvolvidas (ANTUNES et al., 2012). Questiona-se então: É do conhecimento 

dos contadores a aplicação e entendimento no que se refere às normas internacionais de 

contabilidade? A partir desta questão, podemos observar o quão está elevado ou não o 

conhecimento dos contadores. 

Segundo Niyama, Rodrigues e Rodrigues (2015) as normas são elaboradas para 

melhor informar seus usuários, no entanto, sua elaboração e apresentação por parte das 

empresas representam o julgamento da administração, e por vezes reincidi interesses 

particulares dos administradores ou da própria entidade. Além disto, Antunes, Antunes e 

Penteado (2007) explica que as normas são necessárias a nível mundial, principalmente 

quando se refere à contabilidade, já que esta é uma linguagem universal, e que, 

consequentemente precisa ser entendida por todos aqueles que utilizam seus serviços. 

Disposto deste pensamento, o objetivo desta pesquisa é analisar o nível do conhecimento 

dos contadores acerca das normas internacionais no município de Mossoró-RN. 

As IFRS são de suma importância para o Brasil e seus usuários, já que vários 

empresários se utiliza de aplicações internacionais. A convergência das normas trouxe 

uma grande valorização na contabilidade em termos de setor financeiro, onde os mesmo 

ganharam mais eficiência e a economia foi valorizada (AGOSTINI, 2011). Justifica-se 

então, esta pesquisa com a importância do conhecimento do contador sobre as IFRS, para 

que ocorram boas aplicações e rendimentos econômicos de seus clientes. Necessita-se 

então de um estudo aprofundado nesta área da contabilidade, tendo em vista poucos 

estudos na área são antigos, justificando então, a precisão do estudo atualmente.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA CONTABILIDADE 
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A história da contabilidade é tão antiga quanto à própria história da civilização. 

Está ligada às primeiras manifestações humanas da necessidade social de proteção à 

posse e de perpetuação e interpretação dos fatos ocorridos com o objetivo material de 

que o homem sempre dispôs para alcançar os fins propostos (GIARETTON, 2012). 

A origem da contabilidade deu-se a necessidade de registrar suas contas 

comerciais. Há quem diga que as primeiras cidades comerciais eram dos fenícios. Na 

medida em que o homem começava a possuir maiores quantidades de valores, lhe 

preocupava em saber o quanto poderia render e qual a forma mais simples de aumentar 

suas posses, o que não era fácil de obter tais informações já que era difícil a memorização 

quando existia um maior volume de posses, Portal Contábil (2019).  

Com o surgimento das primeiras administrações particulares com o objetivo de 

controle, que não podia ser feito sem o devido registro. Naquele tempo, não havia o 

crédito, ou seja, as compras e vendas eram feitas apenas a vista, o registro das compras 

eram feitas em ramos de árvores, assinalando como prova de dívida ou quitação. Na 

medida em que as operações econômicas se tornavam complexas, e seu controla se refina, 

o governo da República Romana (200 a.C) já demonstravam receitas de caixa 

classificados em rendas e lucros, e as despesas compreendidas nos itens salários, perdas, 

Portal Contábil (2019). 

 

2.1.1 Surgimento do comitê de pronunciamento contábil e utilização do CPC 37 

 

A contabilidade trata-se de um sistema financeiro universal no mundo dos 

negócios, e a concordância das normas é essencial para as empresas que operam em 

diversos países, e que necessitam atribuir informações aos seus usuários internacionais 

(PADOVEZE; BENEDICTO; LEITE, 2012). Visto que essa padronização contempla a 

adoção de um novo padrão contábil que oferece modificações na forma de evidenciação, 

mensuração, reconhecimento e divulgação dos fatos contábeis. Isto converte os impactos 

na representação no âmbito patrimonial, econômico e financeiro das empresas (PASINI, 

2015). Levando em consideração que a contabilidade brasileira sempre foi influenciada 

pela fiscalidade na determinação de critérios e limites para as práticas contábeis, e tais 
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situações impedia a plena evolução dos princípios contábeis, visto que ao fazer sua 

contabilidade as empresas predominavam pelo cumprimento da legislação fiscal, 

Iudícibus et al. (2010). 

Segundo o Jornal Contábil, (2019, n.p): 

 

O CPC 37 só teve sua utilização nas primeiras demonstrações contábeis 

em IFRS , foi aplicado apenas na fase de transição. (CPC 37). Depois 

de quase dez anos da promulgação da Lei nº 11.638/07, que ocasionou 

uma completa revolução das Normas Contábeis no Brasil e deu início 

ao processo de convergência com as normas internacionais de 

contabilidade (IFRS), enfrentaremos a partir do exercício de 2018, uma 

nova onda de mudanças relevantes nas regras contábeis que tratam do 

reconhecimento e da mensuração de receitas (IFRS15/CPC47) e de 

instrumentos financeiros (IFRS9/CPC48) e, a partir de 2019, as 

mudanças relacionadas os novos critérios de reconhecimento e da 

mensuração de contratos de arrendamento mercantil (IFRS16, que 

resultará na revisão do CPC 06 - atualmente em audiência pública). 

 

2.1.1.1 Importância da utilização das IFRS no Brasil  

 

Com a globalização e o crescimento da competitividade do Brasil no mercado 

mundial, muitas empresas se interessaram em ter suas ações negociadas na bolsa de 

valores, com intuito de atrair investidores internacionais. E do lado dos investidores 

internacionais e usuários das informações contábeis, antes da IFRS, sem a adoção de um 

padrão único, analisar as demonstrações contábeis das empresas era sempre um motivo 

para apreensão e dúvidas, já que cada empresa possui suas particularidades, de acordo 

com Afixcode (2015). 

A importância da adoção das IFRS no Brasil representa uma mudança diante da 

forma de aplicação das normas contábeis, sendo estas fundamentadas em princípios, ou 

melhor, prezam mais pela natureza econômica da transação de que somente sua forma 

jurídica, (ALEXANDER; JERMAKOWICZ, 2006). Conforme Coutinho e Silva (2018), 

diante disto, as IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade, emitidas pela IASB - 

International Accounting Standards Board, foram elaboradas com o objetivo de 

fundamentar um padrão, a nível mundial em relação às normas contábeis, visando o 

https://www.jornalcontabil.com.br/linkseo/
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crescimento da economia globalizada. A tradução das IFRS é feita pelo CPC (Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis), as normas internacionais trazem orientações de acordo com 

a realidade do cenário onde é aplicada, consistindo sua utilização como um guia para as 

contabilizações, Blb (2016). 

Conforme Tavares (2019), a IAS - International Accouting Standards ou a CPC 26 

(Apresentação das Demonstrações Contábeis Internacionais) descreve a demonstração 

financeira como aquelas que representam todo o posicionamento financeiro da empresa, 

visto que o CPC 26 (Apresentação das Demonstrações Contábeis Internacionais) é o 

conjunto completo das demonstrações contábeis internacional. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa apresentada teve como base o método qualitativo e quantitativo, 

abordando a quantificação estatística e a realização da interpretação e análise dos dados 

obtidos. Segundo Martins (2004), se há uma característica que institui o método 

qualitativo é a flexibilidade, essencialmente quanto ás técnicas de coleta de dados, 

incluindo aquelas mais apropriadas á observação que está sendo feita, comando com a 

quantitativa que possui tem três tipos de classificação: categóricos, ordenados e métricos 

(GATTI, 2004). 

Quanto à forma de aplicação desta pesquisa, deu-se procedência a uma pesquisa 

bibliográfica, em campo, e também estudo de caso, baseado em um caso especifico. Foi 

realizado um questionário aplicado nos escritórios de contabilidade do município de 

Mossoró-RN, que segundo o Guia Mais (2019), existem 78 escritórios contábeis 

registrados, no entanto foi realizada uma pesquisa com 24%, que significa 18 escritórios 

na lista da pesquisa, sendo assim criando estatística, e isso se realizou através da aplicação 

de questionários direcionados aos responsáveis pelo escritório. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados apresentam dados fornecidos pelos questionários online, de acordo 

com a Figura 1. 

 

Figura 1 - Avaliação básica sobre os entrevistados:  

 

FONTE: Dados da pesquisa. 

 

Nesta parte do questionário, observou-se que 44,4% dos 18 escritórios tem 1 a 5 

anos de mercado, 66,7% tem em média de 1 a 4 funcionários onde 55,6% tem idade que 

vária entre 25 e 35 anos, sua proporção entre homens e mulheres chega a ser em 55,6% 

de somente mais homens nos escritórios. Na figura 2 tem-se o resultado do questionário 

sobre o conhecimento dos contadores em relação à contabilidade internacional. 

 

Figura 2 - Perguntas sobre a contabilidade internacional: 
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FONTE: Dados da pesquisa. 

 

No resultado da Figura 2, pode-se perceber que dos 18 entrevistados, houve uma 

variação de respostas quando a pergunta foi: Quem é responsável pela emissão e tradução 

das normas internacionais de contabilidade, variou entre 22,2% na resposta IFRS e CMV, 

já 38,9% respondeu que seria a CPC e a IAS, no entanto, vimos que o CPC é responsável 

por traduzir, já a IAS é o conjunto das normas internacionais, por fim, os 33,3% estão de 

acordo com os autores (COUTINHO; SILVA, 2018; BLB, 2016) quando afirmam que, a 

IASB é responsável por emitir e o CPC por traduzir as normas. Percebendo então que, 

33,3% estão cientes sobre os responsáveis, já 66,7% ao total desconhecem o emissor e 

tradutor das normas internacionais.  

A segunda pergunta foi sobre como a IAS descreve a demonstração financeira, 

coletando as respostas, observamos que 77,8% afirmaram corretamente como foi 

apontado por Tavares (2019), onde a IAS descreve as demonstrações financeiras como 

uma representação estruturada da situação financeira e do desempenho financeiro da 

entidade, este resultado é significativamente importante para esta pesquisa. No entanto, 

os outros 16,7%, um percentual positivo diante da resposta, diz que a IAS descreve as 

demonstrações financeiras como um elemento diretamente relacionado à posição 

financeira, o que Tavares (2019) completa é que está correto, no entanto há outros 



 

176 

aspectos, como a representação estruturada da situação financeira e do desempenho 

financeiro da entidade, e todo o conjunto de contas do CPC 26. Compreendemos então 

que, 77,8% estão cientes sobre as IAS, já 22,2% dos entrevistados desconhecem a IAS. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O estudo apresentou às mudanças ocorridas na informação contábil, através das 

novas normas internacionais a contabilidade passou a possuir uma linguagem de 

entendimento unificado e amplo, que só foi possível através da padronização trazida com 

as novas normas internacionais de Contabilidade.  

Inicialmente, com o propósito de conhecimento, este estudo abordou sobre o 

contexto teórico das normas internacionais de contabilidade, e sua importância no meio 

contábil. Bem como as mudanças ocorridas com o advento da globalização e do aumento 

da competitividade no mercado, tanto nacional quanto internacional. Foi observado 

também quais os órgãos são responsáveis por emitir e traduzir as normas. 

Através do questionário aplicado na cidade de Mossoró-RN, foi observado que o 

conhecimento dos contadores atuantes em escritórios de contabilidade da cidade é 

satisfatório  

Como contribuição espera-se que esta pesquisa possa contribuir como um norte 

para o conhecimento acerca das IFRS e instigar a maior quantidade possível de 

profissionais contábeis a buscar o conhecimento e entendimento sobre essas normas que 

tem papel tão fundamental nas transações econômicas e no desenvolvimento da 

contabilidade atual. 
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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi identificar se os municípios do Rio Grande do Norte estão 

disponibilizando no site da prefeitura e no Portal da Transparência os relatórios fiscais 

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O estudo selecionou os municípios com 

mais de dez mil habitantes, resultando numa amostra final de 64 municípios. Esta 

pesquisa classifica-se como descritiva quanto aos objetivos e quantitativa quanto à 

abordagem do problema, utilizou da análise documental com recorte longitudinal de 2010 

a 2017. Constatou-se que embora exigidos legalmente, a divulgação eletrônica das leis e 

relatórios ainda não é significativa, pois do período analisado, o ano de 2017 foi o que 

apresentou os maiores percentuais e apenas 63,07% divulgaram o PPA, 32,81% a LDO, 

43,75% a LOA, 45,31% o RREO e 37,05% o RGF. Em um ranking de publicação, obteve-

se as três melhores colocações da seguinte forma: Natal, com 85,78%, Parnamirim e 

Mossoró 62,5%, e São Gonçalo do Amarante 60,71%. No entanto, conclui-se que é 

necessário um melhor aproveitamento da internet pelos gestores públicos municipais 
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como instrumento de transparência pública, uma vez que ainda é incipiente a utilização 

deste canal de transparência para a população. 

Palavras-Chave: controle social. gestão pública. municípios potiguares. 

 

ABSTRACT:The objective of this research was to identify if the municipalities of Rio 

Grande do Norte are making available on the website of the city hall and at the 

Transparency Portal the fiscal reports required by the Fiscal Responsibility Law. The 

study selected municipalities with more than ten thousand inhabitants, resulting in a final 

sample of 64 municipalities. This research is classified as descriptive as to the objectives 

and quantitative approach to the problem, used the documentary analysis with 

longitudinal cut from 2010 to 2017. It was found that although legally required, the 

electronic disclosure of laws and reports is not yet significant, since the In the period 

analyzed, 2017 was the year with the highest percentages and only 63.07% reported PPA, 

32.81% to LDO, 43.75% to LOA, 45.31% to RREO and 37.05% to RGF. In a publication 

ranking, the three best placements were obtained: Natal, with 85.78%, Parnamirim and 

Mossoró 62.5% and São Gonçalo do Amarante 60.71%. However, it is concluded that it 

is necessary to make better use of the internet by municipal public managers as an 

instrument of public transparency, since it is still incipient to use this channel of 

transparency for the population. 

Keywords: social control. public administration. potiguares municipalities. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública é um tema cada vez mais debatido no dia-a-dia, 

principalmente no que concerne à efetivação dos princípios da publicidade e da 

transparência dos gastos públicos, uma vez que as decisões tomadas pelos gestores 

públicos refletem diretamente em toda a sociedade. 

A divulgação das informações é um atributo necessário para a transparência 

governamental, otimizando o funcionamento das instituições, no que se refere ao 

desempenho dos programas de governo, transparência e responsabilidade perante a 
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sociedade. Desse modo, permitir a intervenção das sociedades em caso de ações 

ineficientes e abusivas, sendo a transparência e a prestação de contas dos gastos públicos 

requisitos imprescindíveis para o exercício do controle social (BEZERRA, BORGES; 

VALMORBIDA, 2012). 

Nesse sentido, faz-se necessário diferenciar publicidade e transparência, tendo 

em vista que tornar um ato público não significa necessariamente torná-lo transparente. 

Pois, a transparência fiscal ocorre quando há a possibilidade de acompanhamento, com 

clareza e transparência da execução orçamentária e das finanças públicas, e ainda que 

sejam capazes de comunicar o real sentido que expressam, de modo a não parecerem 

enganosas (CRUZ, FERREIRA, SILVA; MACEDO, 2012). 

Com a promulgação da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a transparência da gestão fiscal no Brasil 

passou a ser exigência legal, devendo ser acompanhada e fiscalizada periodicamente 

pelos órgãos competentes, bem como pela população. 

Posteriormente, com intuito de fomentar a política de transparência brasileira, a 

Lei Complementar nº 131/2009 - Lei da Transparência, alterou o artigo 48 da LRF, ao 

prever a expansão dos meios de divulgação de informações sobre a execução 

orçamentária e financeira em meios eletrônicos, enquanto a Lei n°12.527/2011 - Lei de 

Acesso à Informação prevê o acesso a informação a qualquer pessoa, respeitando aquelas 

de caráter sigiloso.  

Dessa forma, o advento da rede mundial de computadores - internet - 

proporcionou aos governos uma melhor oportunidade de relacionamento com a 

sociedade, com maior qualidade, menor custo, promovendo a participação do cidadão na 

administração pública, através de críticas ou sugestões (CRUZ et al., 2012; 

AGOSTINETO; RAUPP, 2010; FRANCO REZENDE, FIGUEIREDO; NACIMENTO, 

2014). Muito embora, pressuponha-se a hipótese de que a utilização da internet pelos 

gestores municipais para fins de transparência pública ainda seja incipiente. 

De acordo com o levantamento do Ministério Público Federal (2016) o Portal da 

Transparência do Estado Rio Grande do Norte obteve a nota 9,2, quando a nota máxima 

era 10 e ocupou o oitavo lugar do Ranking da Transparência entre as unidades federativas. 
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Por outro lado, enquanto 120 de 167 municípios potiguares melhoraram suas notas, 15 

municípios ainda obtiveram nota zero. 

É nesse cenário de imprescindibilidade de atendimento ao princípio da 

publicidade da administração pública, por meio da divulgação e transparência dos gastos 

públicos, que se tem a seguinte questão de pesquisa: os municípios do Rio Grande do 

Norte têm disponibilizado na internet as informações e relatórios exigidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal?  

Dessa forma, tem-se como objetivo geral desta pesquisa, identificar se os 

municípios do Rio Grande do Norte estão disponibilizando no site da prefeitura e no 

Portal da Transparência os relatórios fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A análise restringiu-se aos sites das prefeituras e ao Portais da Transparência, 

considerando a obrigatoriedade legal que tem os municípios de fazerem a divulgação 

nestes canais, a fim de concretizar a ampla divulgação imposta pela LRF, a não ser que 

os municípios não possuam as páginas eletrônicas oficiais supracitadas e seja necessário 

a utilização de outros endereços eletrônicos diferentes dos estudados para dar ampla 

divulgação aos relatórios. 

No cenário atual, onde a sociedade está ganhando espaço na gestão pública, 

tornam-se importantes estudos a fim de investigar os meios e como os gestores estão 

prestando contas dos recursos os quais lhes foram confiados a administração. Então, 

torna-se relevante esta pesquisa na medida em que apontará a realidade da divulgação 

eletrônica dos instrumentos de transparência pública, em contribuição à transparência 

fiscal nos municípios do Rio Grande do Norte, servindo de diagnóstico para a população, 

para os gestores públicos e para os órgãos de controle. 

Convém ressaltar, ainda, a relevância deste estudo, uma vez que na literatura 

brasileira foram encontradas várias pesquisas sobre transparência no setor público, no 

entanto, nenhuma que abordassem os mesmos constructos e a mesma amostra deste 

estudo. 

 

2 PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 
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A Constituição Federal de 1988 determina que a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos entes da federação obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Do princípio da publicidade entende-se que o povo tem o direito de conhecer os 

atos praticados pela administração pública, contribuindo positivamente para exercício da 

cidadania democrática. Destaca-se o caráter educativo, informativo ou de orientação 

social das divulgações, exigido pelo art. 37 da CF/1988, revelando a preocupação da 

assembleia constituinte com a compreensibilidade das informações para o exercício do 

controle social (PLATT NETO, CRUZ; ENSSLIN, 2009). 

Dito isto, pressupõe que a publicidade de informações pela gestão pública é 

atributo necessário para concretização da transparência, ou seja, embora a Constituição 

não tenha deixado explícito o princípio da transparência no rol dos princípios 

constitucionais, o princípio da publicidade mantém relação direta com a transparência dos 

atos praticados pelas entidades do setor público. 

Embora mantenham essa relação, eles não podem ser confundidos. A 

transparência é um termo mais amplo que a publicidade, e está ligado a informações 

relevantes, confiáveis, tempestiva e compreensíveis, ao mesmo tempo, a informação pode 

ser pública e não observar esses elementos. Sendo assim, a transparência surgiu a partir 

da necessidade de se buscar efetividade do princípio da publicidade (SALES; MARTINS, 

2014). 

A compreensibilidade da sociedade é fator determinante para caracterizar uma 

informação como transparente. Cabe aos órgãos representantes a disponibilização de 

informação clara e de fácil entendimento para o público alvo, minimizando as possíveis 

dúvidas a respeito da comunicação dada (FIGUEIREDO; SANTOS, 2013). 

Corroborando com o Figueiredo e Santos (2013), Rodrigues (2014) pauta que os 

dados claros e oportunos, permitem que o cidadão acompanhe a gestão, através do 

controle democrático sobre o trabalho das autoridades, contribuindo para a descoberta de 

irregularidade, atos ilegais e corrupção. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000 trouxe reforço ao termo 

transparência, mas especificamente em seu artigo 48, quando destaca que são 
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instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 

inclusive na internet: os planos, as leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas 

e o respectivo parecer prévio, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, 

o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, como também as versões simplificadas desses 

documentos. 

Dito isto, os instrumentos de planejamento (PPA - Plano Plurianual, LDO - Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual) têm como finalidade impor 

as diretrizes e metas à serem alcançadas durante um certo período de tempo. Tendo o PPA 

que traçar as metas e diretrizes para um período de quatro anos; a LDO enunciar 

anualmente as políticas públicas e diretrizes para o ano seguinte; enquanto a LOA tem 

como objetivo estimar as receitas e fixar a programação das despesas para o exercício 

financeiro. 

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária busca propiciar o 

acompanhamento e análise de desenvolvimento das ações governamentais estabelecidas 

na LDO e na LOA, a fim de manter o equilíbrio das contas públicas. Na mesma linha de 

raciocínio, o Relatório de Gestão fiscal faz um comparativo entre o que foi fixado na Lei 

Complementar 101/00 com os montantes observados em decorrência da execução 

orçamentária. 

A divulgação desses instrumentos é relevante, uma vez que tratam de todos 

artefatos orçamentários responsáveis pelo planejamento, como também dos 

demonstrativos da execução orçamentária das receitas e despesas. Sendo assim, são 

mecanismos democráticos e de grande valor para o controle social. 

Quase uma década após a LRF, foi sancionada a Lei de Transparência, Lei 

Complementar 131, de 27 de maio de 2009. Esta lei alterou o a redação da LRF no que 

se refere à transparência da gestão fiscal e inovando ao determinar que as informações 

sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, sejam disponibilizadas em tempo real. E ainda assegurou a participação 

popular em audiência pública, durante a elaboração do planejamento orçamentário. 

Em 2011, ainda fomentando os aspectos dos princípios da publicidade e 

transparência, foi criada a Lei de Acesso à Informação n° 12.527 - LAI, a qual instituiu 
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mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de 

apresentar motivo, o recebimento de informações dos órgão e entidades públicas. Impõe 

ainda a obrigação de divulgação na internet para aqueles municípios com mais de dez mil 

habitantes. Nesse sentido, veio regular o acesso às informações públicas e corroborar a 

gestão fiscal responsável e transparente. 

Portanto, é perceptível que vem se aperfeiçoando a forma de agir da 

administração pública, uma vez que se torna uma administração mais aberta ao público. 

No entanto, cabe aos gestores cumprirem o que exigem as legislações supracitadas, com 

também à sociedade exercer o poder de cidadania.  

 

3 A INTERNET COMO INSTRUMENTO DE DIVULGAÇÃO 

 

A transparência engloba vários elementos, dentre eles, a disponibilidade de 

informações sobre o funcionamento e o desempenho de um determinado órgão ou 

instituição. Isso permite o monitoramento interno, quando fornece informações que 

favorecem a fiscalização por parte dos cidadãos no seu modo singular ou coletivo, das 

atividades e tomada de decisões dentro da organização (GRIMMELIKHUIJSEN, 

PORUMBESCU; HONG 2013; MEIJER, 2015). 

Dessa forma, os TIC’s - sistemas das tecnologias de comunicações e a internet 

adotado pelo setor público, para divulgações, tem propiciado maior interação entre a 

população e as entidades governamentais. Este ciberespaço proporciona um importante 

meio para controle da Administração Pública, não somente por permitir o 

acompanhamento das ações governamentais, mas também por ampliar a voz do cidadão, 

quando permite exigir o cumprimento dos serviços oferecidos e responsabilidades 

eventuais irregularidades (SALES, 2012). 

Neste sentido, a criação de páginas na internet conduz ao aumento de fontes de 

informações e oportuniza que o cidadão participe de forma efetiva na gestão da coisa 

pública, na medida em que possibilita ficar informado sobre o que está acontecendo, 

participar mais, e compreender os impactos para sua vida e para a sociedade (POLAT, 

2005). 
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No Brasil, a obrigação da divulgação das contas públicas em meios eletrônicos 

teve início em 16 de dezembro de 1998, quando foi publicada a Lei n° 9.755. Esta lei 

estabeleceu a criação da home page “Contas Públicas” (www.contaspublicas.com.br), 

pelo TCU - Tribunal de Contas da União, para divulgação dos dados e informações 

governamentais. 

Após alguns anos, com o advento do Decreto n° 5.482, de 30 de junho de 2005, 

seguido da edição da Portaria Interministerial CGU/MPOG n° 140, de 16 de março de 

2006, foram instituídas as home pages “Transparência Pública”, que preveem a 

divulgação por meio da rede mundial de computadores- internet, de dados e informações 

referentes aos órgãos e entidades públicas federais. 

Outro fato importante para à abrangência de informações na internet foi criação 

do “Portal da Transparência” pela CGU - Controladoria Geral da União, em 2004. Este 

portal é tido como instrumento de publicização da prestação de contas dos ministérios, 

que divulga à sociedade como os recursos tem sido administrados, possibilitado, assim, 

que o cidadão exerça controle das finanças públicas e exija o cumprimento das ações.  

A criação do Portal da Transparência pelos estados e municípios brasileiros, visa 

atender as necessidades sociais da nova realidade. Neste portal, a Administração deve 

publicar todos os atos e os fatos referentes às contas públicas, bem como as informações 

pertinentes à administração do patrimônio público, utilização dos recursos públicos, 

licitações, contratos administrativos e outros elementos disciplinados em lei. 

 

4 ESTUDOS ANTERIORES 

 

Considerando a relevância da transparência da gestão fiscal e a divulgação online 

de informações pelos órgãos e entidades públicas, alguns estudos foram encontrados 

corroborando com esta temática, não só na literatura nacional, mas também na literatura 

internacional.  

Chen e Han (2018) utilizaram um conjunto de dados de painel exclusivo de 2009 

a 2013 sobre a evolução dos sites de transparência fiscal estadual dos Estados Unidos e 

exploraram determinantes políticos da transparência fiscal eletrônica. A análise dos dados 
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do painel revelou que o governo dividido e o governador democrata exercem um efeito 

positivo sobre a transparência fiscal do Estado, enquanto o efeito da polarização política 

se mostra negativo. 

Pérez Bolívar e Hernández (2008) examinaram a extensão de informações 

financeiras disponibilizadas por 65 municípios espanhóis em seus sites eletrônicos.  

Constataram que os municípios apresentaram um baixo nível de divulgação de 

informações e não estão cientes da relevância da internet como uma nova ferramenta na 

gestão pública. 

Herawaty e Hoque (2007), por sua vez, analisaram a prática de divulgação de 47 

documentos de publicação obrigatória e 20 de publicação voluntária, por 56 

departamentos do governo australiano de 2005 a 2006. Constataram que, o nível de 

divulgação voluntária é maior que a divulgação obrigatória. Ademais, notou-se um baixo 

nível de divulgação pelos departamentos do governo tanto nas áreas de recursos humanos, 

como nas áreas de gestão de ativo, compras e contratação. 

Já Styles e Tennyson (2007) examinaram a disponibilidade e acessibilidade do 

governo local aos relatórios financeiros disponibilizados por 300 municípios dos Estados 

Unidos na internet. Por fim, constataram que a divulgação é mais significativa nas grandes 

cidades. Além disso, as cidades com maior renda per capta apresentou maior nível de 

divulgação. 

No âmbito brasileiro, Franco et al. (2014) analisaram o nível de transparência 

eletrônica dos demonstrativos contábeis nos municípios paranaenses. Os autores 

constataram que apenas 11,78% dos municípios publicam o PPA, LDO e LOA nos seus 

endereços eletrônicos. Quanto às prestações de contas, apenas 8% deram publicidade. Já 

ao RREO e RGF 11,53% dos municípios publicaram, e 7,02% divulgaram as versões 

simplificadas desses relatórios. Concluíram que é necessário aprimoramento da 

transferência das contas públicas, uma vez que é grande o número de municípios que não 

fazem a publicação. 

Sob outra perspectiva, Tres e Fugalli (2016) avaliaram se os municípios do 

Corede Rio da Várzea/RS atendem às determinações da Lei nº 12.527/2011 e da Lei 

Complementar nº 131/2009. Concluíram que todos os municípios da análise atendem à 
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Lei nº 131/2009, no entanto, no que tange a disponibilização em tempo real das 

informações, não estão cumprindo todos os municípios. Quanto ao atendimento da Lei nº 

12.527/2011, 65% dos itens verificados obtiveram respostas positivas, evidenciando o 

comprometimento das administrações com a divulgação de informações públicas. 

Nunes, Santos, Farias, Soares e Lunkes (2013), buscaram identificar a aplicação 

dos instrumentos de transparência contidos na Lei de Responsabilidade fiscal e 

concluíram que 75% dos municípios do Rio Grande do Sul, 66% dos municípios de Santa 

Catarina e 92% dos municípios do Paraná atenderam 70% ou mais dos requisitos 

preestabelecidos. 

Santos Carniello e Oliveira (2013) fizeram uma análise sobre como os 

municípios têm disponibilizado informações sobre a gestão pública à sociedade por meio 

da comunicação digital. Verificou-se diferenças entre os municípios quanto à 

disponibilização de informações aos cidadãos.  Pois enquanto alguns cumprem com o 

mínimo previsto em lei, outros fazem da obrigatoriedade de disponibilizar informação 

um meio facilitador de prestação de serviço ao cidadão, um meio de aproximação do 

poder público e o cidadão.  

Souza, Barros, Araujo e Silva (2013) analisaram a transparência dos municípios 

com mais de cinquenta mil habitantes, o que resultou em uma amostra de oito municípios 

(Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará Mirim, Caicó 

e Assú). Contaram que o município com melhor índice de transparência foi Natal, com 

79%, seguido de Parnamirim 72 e Caicó 67%. 

Queiroz, Nobre, Silva e Araújo. (2013) buscaram identificar a transparência do 

Rio Grande do norte através da construção de um índice de disclosure. O índice de 

disclosure foi correlacionado às variáveis população e receita arrecadada e ao índice de 

desenvolvimento municipal. Constataram uma baixa relação entre a divulgação de 

informação e a população e receita, enquanto se notou uma relação moderada entre a 

disponibilização de informação e o desenvolvimento sustentável. 

Nota-se que os autores acima, analisaram a transparência na gestão fiscal por 

diversas perspectivas e diversos objetivos, no entanto, não se constata nenhuma sobre a 
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publicação dos relatórios da LRF pelos municípios do Rio Grande do Norte. Neste 

sentido, depreende a necessidade da realização da presente pesquisa. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Considerando o objetivo proposto de identificar se os municípios do Rio Grande 

do Norte estão disponibilizando em portais da prefeitura e no Portal da Transparência as 

informações e relatórios fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o presente 

estudo classifica-se como descritivo quanto aos objetivos.  

De acordo com Gil (2008), a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial 

a descrição de uma determinada população ou fenômeno. Para Prodanov e Freitas (2013), 

este tipo de pesquisa registra, analisa, classifica e interpreta os fatos, sem que haja 

manipulação destes pelos autores.  

Além disso, esta pesquisa classifica-se como documental em relação aos 

procedimentos, uma vez que analisa informações encontradas em portais eletrônicos, e 

como pesquisa quantitativa quanto à abordagem do problema. 

Quanto ao recorte longitudinal, o estudo analisa a publicação, pelos municípios 

do Rio Grande do Norte, dos relatórios fiscais exigidos LRF no de 2010 a 2017. 

O Rio Grande do Norte é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está situado 

na região nordeste do país e conta com uma população de 3.168.027 habitantes, de acordo 

com o censo do IGBE (2010), distribuídos entre os seus 167 municípios, ocupando a 16° 

posição no ranking dos estados brasileiros mais populosos.  

No entanto, o critério adotado para escolha da amostra, foi o recorte dos 

municípios com população maior que dez mil habitantes, os quais estão obrigados a 

disponibilizar informações na internet de acordo com a Lei n° 12.527/2011. Nesse 

sentido, foi trazida a estudo uma amostra inicial de 66 municípios.  

Após o recorte foi observado se todos os municípios tinham página oficial na 

internet, para respectiva análise sobre a publicação. Dessa forma, constatou-se que todas 

as municipalidades possuíam endereços eletrônicos oficiais passiveis de coleta de dados. 

Para tanto, ressalta-se que foram excluídos da pesquisa dois municípios: Ceará Mirim e 
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Areia Branca. O primeiro por não se ter conseguido o acesso online, e o segundo, o site 

estava em desenvolvimento, destarte impossibilitados de extração de dados. 

Neste sentido a amostra final do estudo foi 64 municípios, que representam mais 

de 80% da população total potiguar, o que torna a pesquisa relevante, uma vez que, 

abrange uma parcela bastante significativa de habitantes do estado. 

A coleta de dados foi feita através do site da prefeitura e o respectivo Portal da 

Transparência dos municípios.  

Os dados foram levantados entre os meses de novembro e dezembro de 2018, e 

tiveram o tratamento analítico e sintético por meio de planilhas do Microsoft Excel®.  

Buscou-se averiguar o cumprimento da publicação dos seguintes relatórios: o 

Plano Plurianual, as Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei orçamentária Anual, a 

Prestação de Contas, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório de 

Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos. A escolha destas variáveis 

de análise levou em consideração as exigências da LRF quanto à divulgação de relatórios 

contábeis e fiscais 

 

6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

No Gráfico 1 encontram-se os dados referente a divulgação do PPA Plano 

Plurianual pelas prefeituras municipais do Rio Grande do Norte.  

 

Gráfico 1 - Divulgação do PPA - Plano Plurianual pelos municípios do Rio 

Grande do Norte, no período de 2010 a 2017 
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FONTE: Dados da pesquisa. 

 

Tendo em vista o PPA como instrumento que define as políticas públicas do 

governo para um período de quatro anos e os caminhos a serem trilhados para 

concretização de suas metas e objetivos, constatou-se que a prática de publicidade não é 

praxe da maioria desses municípios, nota-se isto pelo índice de 87,50% referente aos 

municípios que não publicaram o PPA de 2010-2013. Em contrapartida tem-se apenas 

uma parcela de 12,5% aos que cumpriram com esse mandamento legislativo.  

Essa prática tem-se desenvolvido positivamente entre os períodos, ao observar o 

índice referente ao PPA de 2014-2017, no qual a maioria dos municípios (63,07%) deram 

publicidade.  

 

Gráfico 2 - Divulgação da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias pelos 

municípios do Rio Grande do Norte, no período de 2010 a 2017 
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FONTE: Dados da pesquisa. 

 

 Conforme Gráfico 2, percebe-se a tendência de crescimento dos índices que 

representam os municípios que publicaram as suas LDO’s em portais eletrônicos. Dessa 

maneira tem-se um crescimento de 28,13% de 2010 para 2017. 

Por outro lado, é notado um decréscimo nos índices daqueles que não publicaram 

a lei. No entanto, estes municípios ainda correspondem a maioria, sendo 95,32%, em 

2010, o percentual mais alto referente aqueles que não efetivaram a publicação. Em 2017, 

esse percentual caiu para 67,19%. 

 

Gráfico 3 - Divulgação da LOA - Lei Orçamentária Anual pelos municípios do 

Rio Grande do Norte, no período de 2010 a 2017 
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FONTE: Dados da pesquisa. 

 

Evidencia-se no Gráfico 3, os índices percentuais pertinentes às prefeituras que 

cumpriram com as exigências da legislação fiscal, bem como as que descumpriram, no 

tocante a publicação dos orçamentos anuais nos seus sites. As Leis Orçamentárias Anuais 

são responsáveis por estabelecer o quanto e onde serão gastas as disponibilidades dos 

órgãos públicos. 

É crescente o percentual daqueles municípios que efetuaram a publicação. A 

partir do ano de 2011 notou-se uma evolução dos índices, sendo mais significativo o 

crescimento de 2016 para 2017 subindo de 32,81% para 43,75%. Em contrapartida nota-

se que o maior índice ainda é daqueles municípios que não fazem a publicização de seus 

orçamentos anuais. Apesar da evolução positiva nestes indicadores, ainda se revela uma 

baixa adesão à publicação do principal instrumento de planejamento anual da 

Administração Pública, apontando para um potencial descumprimento dos dispositivos 

legais de transparência pública. 

 

Gráfico 4 - Divulgação do RREO - Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária pelos municípios do Rio Grande do Norte, no período de 2010 a 2017 
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FONTE: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 4 refere-se a publicação do Relatório de Resumido da Execução 

orçamentária. Ao observar o percentual dos municípios que não fizeram a publicação, 

nota-se, que, ainda é grande o descompasso perante a lei, pois, em 2010, 95,32% dos 

municípios não deram publicidade ao RREO. Em 2011 este decresce um pouco para 

90,63%. Esta análise corrobora com os achados de Franco et al. (2014), que fez uma 

análise dos municípios do Paraná em 2011 e evidenciou que que 88,47% dos municípios 

não publicam o RREO, quanto apenas 11,53% fazem a publicação. 

No entanto, percebe-se que os municípios estão se adaptando no decorrer dos 

anos à prática de divulgação do relatório. Nota-se isto pelo índice crescente apresentado 

no gráfico, o qual teve-se apenas 4,68% de divulgação na internet em 2010, chegando a 

45,31% em 2017. 

 

Gráfico 5 - Divulgação do RGF - Relatório de Gestão Fiscal pelos municípios 

do Rio Grande do Norte, no período de 2010 a 2017 
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FONTE: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a síntese de dados apresentados no Gráfico 5, constatou-se que 

das municipalidades estudadas, apenas 3,12%, divulgaram seu relatório de gestão fiscal 

em 2010. No ano de 2011 esse percentual se eleva para 7,81%, revalidando os resultados 

de Franco et al. (2014) que afirmou que a maioria dos municípios paranaenses não 

divulgam este relatório na internet e que apenas 11,53%. Logo no ano subsequente, 2012, 

cai para 4,68. Torna-se mais significativo a partir de 2013, no qual se observa índices 

crescentes até 2017 (37,05%). 

Em contrapartida apurou-se que a maioria dos municípios não cumprem com a 

divulgação em seus sites oficiais. Revalidando os resultados de Franco et al. (2014) que 

afirmou que a maioria dos municípios paranaenses não divulgam o RGF na internet, e 

que apenas 11,53% dos municípios divulgaram no ano de 2011.  

Quanto as versões simplificadas dos relatórios exigidos pela LRF, não 

demostrada graficamente, encontrou-se apenas as versões do RREO e RGF, e percebeu-

se que é muito pouco os municípios que dão publicidade a essas versões. O ano que 

apresentou maior publicidade foi o de 2016, onde teve-se 20,31% e 23,42% das versões 

simplificadas do RREO E RGF respectivamente, referentes aos municípios que 

publicaram tais versões. 
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Já referente a divulgação da prestação de contas anuais, relatório responsável por 

elencar todas as transações financeiras e de gestão durante um período de tempo. Notou-

se a displicência dos municípios, pois, durante três anos, 2010, 2011 e 2012, não houve 

divulgação, e nos próximos anos foi muito insignificativo o percentual dos municípios 

que publicaram, já que o maior percentual foi 3,12%, equivalente a dois municípios: Natal 

e Assú. 

Diante destas análises percebe-se que o ano de 2017 foi o que apresentou a maior 

margem de divulgação das Leis Orçamentárias e dos relatórios, afirma-se pelos seguintes 

percentuais: PPA 63,07%, LDO 32,81%, LOA 43,75%, RREO 45,31% e RGF 37,05%. 

 Ao estabelecer um ranking sobre a publicação dos municípios, afirma-se as três 

melhores colocações da seguinte forma: Natal, com 85,78%, Parnamirim e Mossoró 

62,5% e São Gonçalo do Amarante 60,71%. Estes municípios mostraram um maior 

empenho na divulgação das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2010 a 2017. 

Assim, o resultado dos dois primeiros colocados do nosso ranking corrobora com os 

resultados de Souza et. al., (2013), que embora tenha investigado por outra perspectiva 

os municípios, encontrou a seguinte frequência: Natal, com 79%, Parnamirim 72% e 

Caicó 67%, divergindo apenas quanto ao terceiro colocado. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou identificar se os municípios do Rio Grande do Norte estão 

disponibilizando em portais eletrônicos as Leis Orçamentárias e relatórios fiscais exigidos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi selecionada uma amostra de 66 municípios, no 

entanto, foi necessário a exclusão de dois: Ceará Mirim e Areia Branca, por motivos 

técnicos alheio ao objetivo desta pesquisa, restou então, uma amostra de 64 municípios, 

cuja população maior de dez mil habitantes, os quais representa mais de 80% do total de 

habitantes do Rio Grande do Norte. 

A análise dos dados nos proporcionou identificar que a maioria dos municípios 

não cumprem o mandamento da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à 

disponibilização em portais eletrônicos dos relatórios de planejamento e execução fiscal. 
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Afirma-se pela análise dos resultados que evidencia que ainda são poucos os municípios 

que publicam os relatórios exigidos.  

Infere-se dizer que embora as várias vantagens oferecidas pelas tecnologias de 

informação, não faz sentido distinguir o online do off-line, uma vez que os gestores dos 

municípios estudados não deram a devida relevância para divulgação dos relatórios 

fiscais por este meio de comunicação.  

Portanto, conclui-se que, pela ausência de divulgação eletrônica, não foi dada 

transparência pública para os relatórios fiscais nos portais eletrônicos oficiais da grande 

maioria das prefeituras municipais do Rio Grande do Norte quanto aos relatórios 

buscados, já que o princípio da publicidade não foi cumprido, desfavorecendo o controle 

social exercido pelo cidadão, dado que os portais deixaram a desejar na disponibilização 

dos relatórios.   

Ressalta-se que a pesquisa se limitou à busca no site das prefeituras e nos 

respectivos Portais da Transparência, não se estendendo a outras fontes de divulgação. 

Pois, acreditou-se no pressuposto de que as prefeituras que não disponibilizaram os 

relatórios nos seus sites oficiais feriram a ampla transparência exigida pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Como direcionadores para pesquisas futuras, recomenda-se analisar se os 

relatórios publicados atendem às características da informação transparente, tais como, 

relevância confiabilidade, tempestividade e compreensibilidade, bem como analisar os 

fatores determinantes dos níveis de transparência.  

 

REFERÊNCIAS 

 

AGOSTINETO, R. C.; RAUPP, F. M. Prestação de contas por meio de portais 

eletrônicos: um estudo em câmaras municipais da Grande Florianópolis. Revista 

Universo Contábil, v. 6, n. 3, p. 64-79, 2010. 

 



 

199 

BEZERRA, R. O.; BORGES, L. J.; VALMORBIDA, S. M. I. Análise das prestações de 

contas na internet da universidade do estado de Santa Catarina. Revista GUAL, 

Florianópolis, v. 5, n. 1, pp. 66-82, 2012. 

 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1998. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso 

em: 7 dez. 2018. 

 

BRASIL. Decreto n. 5.482, 30 de junho de 2005. Dispõe sobre a divulgação de dados 

e informações pelos órgãos e entidades da administração pública federal, por meio da 

Rede Mundial de Computadores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso 

em: 7 dez. 2018. 

 

BRASIL. Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 7 dez. 2018. 

 

BRASIL. Lei Complementar n. 131, de 27 de maio de 2009. Acrescenta dispositivos 

à Lei Complementar  no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a 

fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 7 dez. 2018. 

 

BRASIL. Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 

2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 

1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 



 

200 

de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 5 dez. 2018. 

 

BRASIL. Lei n. 9.755, 16 de dezembro de 1998. Dispõe sobre a criação de homepage 

na internet, pelo Tribunal de Contas da União, para divulgação dos dados e informações 

que especifica, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. 

Acesso em: 7 dez. 2018. 

 

CRUZ, C. F. et al. Transparência da gestão pública municipal: um estudo a partir dos 

portais eletrônicos dos maiores municípios brasileiros. Revista de Administração 

Pública, v. 46, n. 1, p. 153-176, 2012. 

 

CHEN, C.; HAN, Y. Following the Money: the political determinants of E-fiscal 

transparency in US states. Public Management Review, p. 1-23, 2018. 

 

FIGUEIREDO, V. S.; SANTOS, W. J. L. Transparência e controle social na 

administração pública. Temas de Administração Pública, São Paulo, v. 8, n. 1, 2013.  

 

FRANCO, L. M. G.; REZENDE, D. A.; FIGUEIREDO, F. C.; NASCIMENTO, C. 

Nível de Divulgação Eletrônica da contabilidade Pública do Paraná o Ambiente da 

Internet. Revista de Ciências da Administração, v. 16, n. 38, p. 140-153, abr. 2014. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GRIMMELIKHUIJSEN, S. et al. The effect of transparency on trust in government: A 

cross‐national comparative experiment. Public Administration Review, v. 73, n. 4, p. 

575-586, 2013. 

 



 

201 

HERAWATY, M.; HOQUE, Z. Disclosure in the anual reports of Australian 

government departments. Journal of accounting & Organizational Change, v. 3. n. 2, 

p. 147-168, 2007. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 

Demográfico 2010. Metodologias. 2010. Disponível em:  

www.ibge.gov.br/home/estatística. Acesso em: 6 dez. 2018. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF. Ranking da Transparência 2016. 

Disponível em: http://www.mpf.mp.br/rn/sala-de-imprensa/noticias-rn/mpf-divulga-

novo-ranking-da-transparencia-e-municipios-do-rn-melhoram-61. Acesso em: 28 dez. 

2018. 

 

NETO, O. A. P. et al. Publicidade e transparência das contas públicas: obrigatoriedade e 

abrangência desses princípios na administração pública brasileira. Contabilidade vista 

& Revista, v. 18, n. 1, p.75-94, 2009. 

 

NUNES, G. S. F.; SANTOS, V.; FARIAS, S.; SOARES, S. V.; LUNKES, R. J. Análise 

dos instrumentos de transparência contidos na lei de responsabilidade fiscal nos 

municípios da região sul. Revista Ambiente Contábil, v. 5. n. 2, p. 128 – 150, 2013. 

 

PÉREZ, C.C.; BOLÍVAR, M. P.; HERNÁNDEZ, A. M. L. e-Government process and 

incentives for online public financial information. Online Information Review, v.32, n. 

3, p. 379-400, 2008.  

 

POLAT, R. K. The Internet and political participacion: exploring the explanatory links. 

European Journal of Communication, v. 20, n.4, p. 435 – 459, 2005. 

 



 

202 

PRODANOV, C. C., FREITAS, E. C. Metodologia do Trabalho Científico: Métodos 

e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Freevale, 

2013. 

 

QUEIROZ, D. B. et al. Transparência dos municípios do Rio Grande do Norte: 

avaliação da relação entre o nível de disclosure, tamanho e características 

socioeconômicas. Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 1, n. 2, p. 38-51, 

2013. 

 

RODRIGUES, J. G. Publicidade, transparência e abertura na administração 

pública. Revista de Direito Administrativo, v. 266, p. 89-123, 2014. 

 

SALES, T. S. Acesso à informação, Controle Social da Finanças Públicas e 

Democracia: Análise dos Portais da Transparência dos Estados Brasileiros Antes e Após 

o Advento da Lei n° 12.527/2011. Direito Público, v. 1, n. 48, p. 28-48, 2012. 

 

SALES, T. S.; MARTINS, A. L. P. Planejamento, transparência, controle social e 

responsabilidade na administração pública após o advento da lei de responsabilidade 

fiscal. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC. v. 34. n. 1, 

2014. 

 

SANTOS, M. J.; CARNIELLO, M. C., OLIVEIRA, E. A. A. Q. Comunicação digital na 

gestão pública dos municípios da RMVP: acesso à informação, transparência e 

mecanismos de participação. Revista Brasileira de Desenvolvimento Regional, 

Blumenau, v. 1, n .1, p. 167-184, 2013 

 

SOUZA, F. J. V. et al. Índice de transparência municipal: um estudo nos municípios 

mais populosos do Rio Grande do Norte. Revista de Gestão, Finanças e 

Contabilidade, v. 3, n. 3, p. 94-113, 2013. 

 



 

203 

STYLES, A. K.; TENNYSON, M. The accessibility of financial reporting of U.S. 

municipalities on the Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial 

Management, v. 19, n. 1, p. 56-92, spring, 2007. 

 

TRES, T. G. F.; FUGALLI, E. M. Os Portais da Transparência: um estudo sobre as 

informações disponibilizadas pelos municípios do Corede Rio da Várzea. Revista 

Teoria e Evidência Econômica, v. 22, n. 47, 2016. 

 

  



 

204 

IMPACTOS DO E-SOCIAL PARA OS ESCRITÓRIOS DE 

CONTABILIDADE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 

MOSSORÓ/RN 

 
VEIRA, Idalina Raquel de Araújo Rego 

Discente do Curso de Pós-Graduação lato sensu em MBA em Gestão Contábil e Fiscal da FCRN - 

Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, idalina_raquel@hotmail.com 

 

AZEVEDO, Israelly Cristian Oliveira de 

Discente do Curso de Pós-Graduação lato sensu em MBA em Gestão Contábil e Fiscal da FCRN - 

Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, israelly_azevedo@hotmail.com 

 

Orientador: SILVA, Francisco Felipe da 

Docente do Curso de Pós-Graduação lato sensu em MBA em Gestão Contábil e Fiscal da FCRN - 

Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Mestre em Ciências Contábeis pela UFRN - Universidade 

do Federal do Rio Grande do Norte, ffelipes@outlook.com. 

 

RESUMO 

Com a chegada da era da tecnologia da informação, várias empresas têm aprimorado seus 

trabalhos, passando a realizar registros, documentação e folha de pagamento através de 

sistemas, como o e-Social, que passou a ser uma ferramenta de qualidade para os 

empregadores, empregados, contadores e governo. O presente artigo tem como objetivo 

identificar os impactos do e-Social para os escritórios de contabilidade localizados no 

município de Mossoró/RN. No que concerne os aspectos metodológicos, o estudo foi 

desenvolvido por meio da aplicação de um questionário com sete perguntas do tipo 

fechadas, em 73 escritórios de contabilidade, o que representa 96,05% da população do 

estudo. Frente ao exposto, percebeu-se que as mudanças que ocorreram nos escritórios de 

contabilidade foram significativas, porém, mediante a análise dos achados foram 

encontrados pontos preocupantes, como a dificuldade em lidar com os clientes e a falta 

de treinamento e capacitação. Por conseguinte, deixa claro que o artigo alcançou o 

objetivo proposto, porém, se faz necessário em pesquisas futuras analisar o olhar dos 

empresários frente à importância do e-Social, para que seja possível confrontar com o 

olhar dos Contadores, resultando em uma análise mais satisfatória. 

Palavras-Chave: escritórios de contabilidade. e-Social. impactos. 
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ABSTRACT 

With the arrival of the information technology era, several companies have improved 

their work, starting to make records, documentation and payroll through systems, such as 

e-Social, which has become a quality tool for employers, employees, accountants and 

government. This article aims to identify the impacts of e-Social to the accounting offices 

located in the municipality of Mossoró / RN. As far as methodological aspects are 

concerned, the study was carried out through the application of a questionnaire with seven 

closed-type questions in 73 accounting offices, which represents 96.05% of the study 

population. In view of the above, it was noticed that the changes that took place in the 

accounting offices were significant, however, through the analysis of the findings were 

found worrying points, such as the difficulty in dealing with clients and the lack of 

training and capacity building. Therefore, it is clear that the article reached the proposed 

goal, but it is necessary in future research to analyze the entrepreneurs 'view of the 

importance of e-Social, so that it is possible to confront the accountants' perspective, 

resulting in an analysis more satisfactory. 

Keywords: accountants offices. e-Social. impacts. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização digital, vários serviços estão sendo aprimorados e 

otimizados a fim de gerar benefícios significativos para as empresas, governo e sociedade, 

citando assim; a criação do e-Social, que se constitui no SPED da folha de pagamento 

(RAMPELOTTO et al., 2013). 

O e-Social é considerado inovador, pois aproxima as relações entre os 

colaboradores, o contratado e o governo, buscando fazer com o que o empregador realize 

o cumprimento das leis trabalhistas de forma eficaz, minimizando os prejuízos 

econômico-financeiros para as empresas e beneficiando também o funcionário. Porém, o 

que se nota em algumas empresas é que existe a inobservância das leis, fazendo com que 

sejam adotadas ações deliberadas (MARIN et al., 2015a). 
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As condutas que fragilizam a observância das leis encontram-se intrínsecas a 

falta de fiscalização no local de trabalho, bem como a falta de informações precisas para 

prestação de contas das empresas, fazendo com que ocorram possíveis erros de digitação, 

pois, com a inserção do e-Social “a fiscalização se tornará um procedimento rotineiro e 

ágil, pois, com a validação em tempo real, todas as obrigações acessórias terão que ser 

informadas nas datas previstas” (MARIN et al., 2015, p. 64b). 

Segundo Costa et al. (2015), o e-Social fará com que os escritórios de 

contabilidade sofram grandes impactos, dentre eles a adequação dos controles internos, 

fazendo com que seja exigido tanto dos gestores quanto dos empresários uma maior 

adequação, comprometimento e clareza das informações. 

Neste contexto, surge a seguinte indagação: quais os impactos do e-Social para 

os escritórios de contabilidade localizados no município de Mossoró/RN? 

Para tanto, este artigo tem o objetivo de identificar os impactos do e-Social para 

os escritórios de contabilidade localizados no município de Mossoró/RN. 

O e-Social é considerado complexo uma vez que integra um total de 15 

obrigações legais dispostos em uma plataforma informatizada e que deve ser acessado 

pelo contador, o que antes eram vistas de forma separada, a destarte, cabe a esse 

profissional atualizar-se com essa ferramenta a fim de aprimorar e aperfeiçoar o trabalho, 

devendo ser investigado os impactos do e-Social para os escritórios de contabilidade sob 

o ponto de vista dos contadores, fazendo com o que seja possível identificar as 

problemáticas e trabalhar com base nas mesmas. 

Conforme evidenciado, o presente artigo visa contribuir com informações 

expressivas sobre os impactos do e-Social para os escritórios de contabilidade do 

município de Mossoró/RN, fazendo com o que os mesmos tenham conhecimento sobre a 

percepção dos Contadores frente à temática elencada.   

Para que seja possível implementar os cursos de capacitação se faz necessário 

investir em TI - Tecnologia da Informação, introduzindo um sistema de qualidade que 

otimize tempo e suporte toda as informações, sendo um influenciador direto na qualidade 

dos serviços, desta forma se enfatiza que o artigo é relevante, uma vez que o tema central 

da pesquisa gera impacto na área dos negócios e para a área contábil, permitindo dessa 
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forma que haja uma maior interação entre todos os departamentos, bem como um 

aumento do controle sobre as informações referentes aos funcionários.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED 

 

No ano de 2003 foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 42, que infere que 

tanto a União, Estado, Distrito Federal e Municípios atuassem de forma integrada e 

direcionada a administração tributária. (RECEITA FEDERAL, 2019a). 

Frente a isto, no ano de 2004 foi realizado em Salvador o ENAT - Encontro 

Nacional de Administradores Tributários, tendo como objetivo encontrar possíveis 

soluções fiscais, desde a eficácia da fiscalização até o cruzamento de informações fiscais 

entre as esferas, a vista disso, foram aprovados 02 protocolos, sendo 01 deles direcionados 

a um cadastro sincronizado (RECEITA FEDERAL, 2019b). 

No ano de 2005 acontecia o II ENAT na cidade de São Paulo e em decorrência 

desse encontro foram assinados os Protocolos de Cooperação n.º 02 e n.º 03 que tinha 

como objetivo inserir o SPED e a Nota Fiscal Eletrônica e em janeiro de 2007 era 

instituído o SPED - Sistema Público de Escrituração Digital (RECEITA FEDERAL, 

2019c). 

Com a inserção do SPED, os Contadores tiveram que se atualizarem, frente às 

exigências do governo federal, sendo essa evolução impulsionada pelos crescentes gastos 

dos órgãos públicos. Com isso, houve a necessidade do estado em arrecadar mais verbas, 

e para que isso fosse possível, foi necessário fazer uso da tecnologia para que os gastos 

fossem controlados de forma eficaz (ROSA, 2014). 

O governo federal ao fazer uso das TI - tecnologias da informação combate de 

forma direta a sonegação fiscal, aumentando assim a fiscalização e por essa razão a 

escrituração digital passou a ser considerado um aliado tanto das empresas, quanto dos 

colaboradores (BRASIL, 2013). 
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De acordo com o decreto 7979/13 em seu Art. 2º, induz que o SPED - Sistema 

Público de Escrituração Digital é um instrumento de unificação das variadas atividades 

dos empresários e das pessoas jurídicas, sendo toda a informação computadorizada 

(BRASIL, 2013). 

De acordo com Borges et al. (2013), o SPED gerou um grande impacto tanto 

para os profissionais de TI, quanto para o governo e os profissionais contábeis, uma vez 

que o sistema deve ser alimentado diariamente, sendo que seu objetivo é fazer com que a 

escrituração passe a ser digital. Dessa forma, a escrituração contábil digital visa fazer com 

que as informações da contabilidade e dos contribuintes sejam arquivadas 

eletronicamente, favorecendo a fiscalização e sendo possível acompanhar a situação 

econômica financeira das organizações (LIZOTI e MARIOT, 2012). 

Segundo a Receita Federal (2015), o SPED Fiscal engloba as escriturações de 

documentos fiscais e outras informações inerentes ao fisco, como é o caso do contribuinte 

e da Receita Federal do Brasil, por este motivo, após a digitalização o mesmo é enviado 

via internet para o SPED. No entanto, de acordo com o autor supracitado o SPED visa 

modernizar as obrigações transmitidas pelo contribuinte “através da certificação digital 

para assinatura dos documentos eletrônicos, a fim de garantir a validade jurídica dos 

mesmos apenas na sua forma digital” (SKAF, 2010, p. 15). 

A destarte, o SPED envolve 11 projetos tais como: 

 

Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e); Nota Fiscal Eletrônica 

(NF-e); Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e); Controle Fiscal 

Contábil de Transição (FCont); e-Lalur (Livro de apuração do Lucro 

Real); Escrituração Contábil Fiscal (ECF); Escrituração Contábil 

Digital (ECD); e-Social, ou folha de pagamento digital; Escrituração 

Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição 

Previdenciária Substituída (EFD-Reinf); Escrituração Fiscal Digital do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) (EFD-ICMS/IPI); Escrituração 

Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita (EFD-

Contribuições) (ORIGUELA, 2017 p. 05). 

 

O SPED surgiu para integrar os 11 projetos listados na citação anterior, sendo 

um dos benefícios dessa integralidade a diminuição do armazenamento massivo de papéis 
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nas prateleiras visto que, os documentos antigamente eram escritos e acondicionados, 

hoje os mesmos estão integrados em um sistema, que podem ser encontradas em um curto 

espaço de tempo, quando comparados com os manuscritos anteriores à criação do SPED, 

por conseguinte, os benefícios dessa ferramenta são: 

 

Redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento de 

documentos em papel;  

Eliminação do papel; 

Redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações 

acessórias; 

Uniformização das informações que o contribuinte presta às diversas 

unidades federadas; 

Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas; 

Redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas 

instalações do contribuinte; 

Simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da 

administração tributária (comércio exterior, regimes especiais e trânsito 

entre unidades da federação); 

Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio 

de informações entre as administrações tributárias; 

Rapidez no acesso às informações; 

Aumento da produtividade do auditor através da eliminação dos passos 

para coleta dos arquivos; 

Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a 

partir de um leiaute padrão; 

Redução de custos administrativos; 

Melhoria da qualidade da informação; 

Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais; 

Disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração para usos 

distintos e concomitantes; 

Redução do “Custo Brasil”; 

Aperfeiçoamento do combate à sonegação; 

Preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel 

(RECEITA FEDERAL, 2019, p 01). 

 

Frente ao relato, pode-se notar que o SPED abrange uma série de benefícios tanto 

para o empregador quanto para o empregado e o meio ambiente, e no que diz respeito aos 

seus impactos, em uma pesquisa realizada por Ruschel et al. (2011a), foi possível 

evidenciar que dos módulos do SPED, a EFD era o que possuía menor representatividade, 

sendo que é nesse módulo que os profissionais de contabilidade aplicam seus 
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conhecimentos da área fiscal, sendo um resultado preocupante, ressaltando que o maior 

impacto deu-se em decorrência da qualidade dos dados.  

Outro ponto que foi destaque na pesquisa dos autores citados foi a crescente 

preocupação voltada a limitação de profissionais com capacitação, fazendo com o que os 

mesmos ficassem temerosos em perder o emprego, reforçando assim o pensamento de 

Neves Júnior et al. (2011b), induz que os impactos e barreiras do SPED condizem com a 

falta de capacitação profissional. 

 

2.2 E-SOCIAL 

 

No ano de 2014 o e-Social iniciava suas atividades voltadas ao colaborador, 

permitindo o envio de informações online, fazendo com o que fosse possível unificar 

todas as informações, sendo o alvo a arrecadação da previdência, mas a realidade do 

Brasil é preocupante, uma vez que o índice de desemprego sobe, aumentando 

consideravelmente os trabalhos informais, estimando uma perda de capital de 3,5 bilhões 

por ano na economia do país (NEVES JÚNIOR et al., 2011). 

A Escrituração Digital Fiscal foi desenvolvida pelo governo federal a fim de que 

fosse possível colocar em um único sistema a folha de pagamento e as obrigações 

trabalhistas, fiscais dentre outras, visando agrupar, organizar e otimizar as atividades 

desenvolvidas pelo contador, sendo regido pela resolução n.º 2 de 30 de agosto de 2016. 

De acordo com a referida resolução, no Art. 2º, a obrigatoriedade para utilização 

do e-Social entrou em vigor desde 1 de janeiro de 2018, para quem possuía faturamento 

no ano de 2016 superior a 78 milhões de reais, e na data de 1 de julho de 2018 os demais 

indivíduos, conforme mostra o artigo: 

 

I –Em 1º de janeiro de 2018, para os empregadores e contribuintes com 

faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito 

milhões de reais); II – em 1º de julho de 2018, para os demais 

empregadores e contribuintes. Parágrafo único. Fica dispensada a 

prestação das informações dos eventos relativos a saúde e segurança do 

trabalhador (SST) nos 6 (seis) primeiros meses depois das datas de 

início da obrigatoriedade de que trata o caput (BRASIL,2016, p. 01) 
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Portanto, mediante a alteração de partes do decreto em 2018, o início da 

obrigatoriedade dar-se-á: 

 

I - Em janeiro de 2018, para o 1º grupo, que compreende as entidades 

integrantes do “Grupo 2 - Entidades Empresariais” do Anexo V da 

Instrução Normativa RFB n.º 1.634, de 2016, com faturamento no ano 

de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais);II 

- Em julho de 2018, para o 2º grupo, que compreende as demais 

entidades integrantes do “Grupo 2 - Entidades Empresariais” do Anexo 

V da Instrução Normativa RFB n.º 1.634, de 6 de maio de 2016, exceto 

os optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata o art. 12 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que constam nessa 

situação no CNPJ em 1º de julho de 2018, e as entidades empresariais 

pertencentes ao 1º grupo, referidos no inciso I;III - Em janeiro de 2019, 

para o 3º grupo, que compreende os obrigados ao e-Social não 

pertencentes ao 1º, 2º e 4º grupos, a que se referem respectivamente os 

incisos I, II e IV, exceto os empregadores domésticos; IV - Em janeiro 

de 2020, para o 4º grupo, que compreende os entes públicos, integrantes 

do “Grupo 1 - Administração Pública” e as organizações internacionais, 

integrantes do “Grupo 5 - Organizações Internacionais e Outras 

Instituições Extraterritoriais”, ambas do Anexo V da Instrução 

Normativa RFB nº 1.634, de 2016 (RECEITA FEDERAL, 2018, p.01). 

 

Caso os empregadores e contribuintes omitam informações dentro do prazo 

estipulado ficarão os mesmos sujeitos as penalidades (Figura 01) inseridas na legislação, 

uma vez que tal ato vai contra os objetivos do e-Social que seriam garantir os direitos 

previdenciários, tributários e fiscais a trabalhistas com vínculo ou sem vínculo 

empregatício (BRASIL, 2016). 

 

Figura 01 - As multas no e-Social 
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FONTE: FENACON.ORG, 2015. 

 

De acordo com a figura acima, é possível identificar as multas impostas no e-

Social, sendo elas, falta de registro, caso o empregador não registre o funcionário poderá 

ser cobrado do mesmo um valor entre R$ 402,53 a R$ 805,06 por trabalhador dobrado 

por reincidência, caso exista cadastro desatualizado é cobrado R$ 201,27 a R$ 402,54. 

Na falta de exames médicos, a multa pode ser de R$ 402,53 a R$ 4.025,33. 

Existindo omissão sobre possíveis acidentes de trabalho o valor da multa irá variar, 

conforme descreve a Figura 02. Na falta do perfil profissiográfico previdenciário a multa 

fica entre R$ 1.812,87 e R$ 181.284,63, e, por último, caso haja omissão de dados 

envolvendo afastamento temporário o empregador poderá ser multado no valor de R$ 

1.812,87 a R$ 181.284,63. 

A Escrituração Digital Fiscal é voltada para ações da folha de pagamento, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, sendo considerado um complexo projeto 

do SPED, uma vez que envolve vários órgãos e/ou instituições. Antes do e-Social, as 

empresas geravam as informações de forma separada e as enviava para cada órgão, 

conforme mostra a Figura 02 (DUARTE, 2013).  

 

Figura 02 - Antes do e-Social 
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FONTE: e-Social 3R Advisor, 2018, p. 01. 

 

Mediante a Figura 02 se nota que as atividades antes do e-Social eram morosas, 

fazendo com o que o gasto de tempo inerente ao processo de cadastro, envio de 

informação fosse alto e com a criação do e-Social essa morosidade foi minimizada, uma 

vez que a empresa envia os arquivos para o e-Social e desta forma os órgãos têm acesso, 

fazem consultas das informações de seu interesse, conforme mostra a Figura 03.     

O e-Social é o maior e mais complexo projeto do SPED, o decreto nº 8.373, de 

2014, considera o e-Social como sendo: “instrumento de unificação da prestação das 

informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas 

e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e 

distribuição” (BRASIL, 2014, p. 01a).  

 

Figura 03 - Depois do e-Social 
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FONTE: e-Social 3R Advisor, 2018, p. 01. 

 

O Art. 3 deixa claro que os princípios do e-Social são: 

 

I - viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; II - 

racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações; III - eliminar a 

redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas; 

IV - aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, 

previdenciárias e tributárias; e V - conferir tratamento diferenciado às 

microempresas e empresas de pequeno porte (BRASIL,2014, p. 01b). 
 

Frente à complexidade do e-Social é que Rezende et al. (2016, p. 72a), deduzem 

que se faz necessário a conscientização por parte dos colaboradores acerca dá importância 

do e-Social: “conscientizar os colaboradores de todos os departamentos da organização 

acerca da importância do e-Social e do risco acarretado pelo descumprimento da 

legislação e dos prazos legais” e para isso analisar os impactos dessa ferramenta tanto 

para os empregadores quanto para os contadores e escritórios de contabilidade. 

Em decorrência do colocado é que Crepaldi e Crepaldi (2016), afirmam que os 

impactos decorrentes do e-Social para os empregadores dizem respeito ao aviso prévio, 

uma vez que existe um desrespeito ao seguir as normas legais e em relação também ao 

CAT - Comunicado de Acidente de Trabalho, sendo em sua maioria decorrente da 

inobservância das leis cometida pelo colaborador, seja por falta de comunicação até a não 

utilização dos Equipamentos de Proteção Individual. 

Já Rezende et al. (2016, p. 23b), salientam que: 

 
O impacto será visto na simplificação dos processos de cumprimento 

das obrigações, mas, ao mesmo tempo, exigirá que o empregador tenha 

um ambiente bem homogêneo, com uma comunicação interna rápida, 

padronizada, transparente e integrada.  
 

Manter a amplitude da supervisão do empregador para os colaboradores são de 

fato um ponto dificultoso, já que quanto maior o número de colaborador maior terá que 

ser a amplitude da supervisão, já os impactos para os contadores e escritórios de 

contabilidade dizem respeito a transparência que deve existir entre o empregador e os 
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escritórios, uma vez que o empregador deverá estar por dentro de tudo o que acontece na 

empresa. Porém, o referido autor infere que não existe de forma efetiva uma transparência 

entre o empregador e os escritórios de contabilidade e com a inserção do e-Social essas 

duas partes têm que andar em consonância (REZENDE et al., 2016c). 

Outro ponto que merece ser analisado condiz com a desconfiança do empregador 

em relação aos escritórios de contabilidade, já que para o mesmo os escritórios servem 

para cuidar das contas a pagar, ficando receosos a passarem informações, pensando os 

mesmos que podem aumentar os impostos ou terem outros gastos e por fim os escritórios 

de contabilidade devem treinar os seus colaboradores para o manuseio do e-Social, 

fazendo com o que seja possível minimizar os impactos negativos tanto para o 

empregador quanto para o trabalhador (REZENDE et al., 2016d). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este estudo possui natureza descritiva, pois apresenta características de 

determinadas populações ou fenômenos, sendo uma das suas peculiaridades a utilização 

de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática, assim, permite analisar os dados coletados sem que haja a interferência do 

pesquisador (GIL, 2008). 

No que corresponde à observação sistemática, a mesma foi realizada através de 

um roteiro preestabelecido, onde foram observadas as etapas da pesquisa, os recursos 

disponíveis para a aplicação do questionário, as dificuldades que se fizeram presentes e a 

análise dos resultados, com isso foram atendidos os seguintes pontos: aplicação do 

questionário piloto, aplicação do questionário final, análise dos achados e tratamento dos 

dados, análise da disponibilidade dos entrevistados, impressão do material e transporte.  

Com isso, a pesquisa foi realizada no município de Mossoró/RN, onde foram 

aplicados questionários em 73 escritórios de contabilidade, sendo os mesmos respondidos 

pelos Contadores e/ou gestores, representando 96,05% da população. Antes da aplicação 

do questionário o mesmo foi submetido a um teste piloto com 05 Contadores a fim de 

verificar todo o procedimento de coleta de informações, onde foi possível visualizar que 
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os respondentes não sentiram dificuldade para responder o instrumento da pesquisa. Por 

fim foram realizados ajustes no questionário, fazendo com o que fosse possível adequar 

o mesmo para o público-alvo e os critérios para seleção da amostra foram condizentes 

com o critério de inclusão da pesquisa que versaram em: escritórios Contabilidade 

localizados no município de Mossoró/RN, Contadores e/ou gestores atuantes nos 

mesmos.  

Para coleta de dados foi utilizado um questionário contendo 07 perguntas 

fechadas, sendo as mesmas aplicadas entre os meses de março a abril, os quais foram 

transformadas em 07 gráficos, contendo informações qualitativas e quantitativas 

relacionadas aos dados coletados, facilitando assim a interpretação dos achados. 

O questionário seguiu o modelo de escala Likert composto de respostas de um a 

cinco, onde 01 significava Discordo Totalmente (DT), 2 Discordo (D), 3 Sem Opinião 

(SO), 04 Concordo (C) e 05 Concordo Totalmente (CT) e para análise dos dados foi 

utilizada a técnica determinada pelo oscilador estocástico de Wilder Jr (1981), fazendo 

com que fosse possível mensurar o grau de aderência pela seguinte fórmula: 

 

Figura 04 - Cálculo para grau de aderência 

 

FONTE: Wilder Jr, 1981. 

 

Para facilitar o entendimento é que CP significa a quantidade de respostas 

concordantes com a proposição (CT+CP+C+0,5xN) e DP a quantidade de respostas 

discordantes (DT+DP+D+0,5xN) à proposição. Os valores para o grau de aderência ficam 

entre 0 a 100. Quanto ao grau de aderência, se adota Davis (1976, p.70), conforme o 

Quadro 01: 
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Quadro 01: Grau de Aderência 

Valor de GCP Frase adequada 

90 ou mais Uma concordância muito forte 

80 a + 89,99 Uma concordância substancial 

70 a + 79,99 Uma concordância moderada 

60 a + 69,99 Uma concordância baixa 

50 a + 59,99 Uma concordância desprezível 

40 a + 49,99 Uma discordância desprezível 

30 a + 39,99 Uma discordância baixa 

 [20 a + 29,99 Uma discordância moderada 

10 a + 19,99 Uma discordância substancial 

9,99 ou menos Uma discordância muito forte 

FONTE: Davis, 1976. 

 

Para a interpretação destes foram desenvolvidas equações baseadas no oscilador 

estocástico de Wilder Jr (1981), sendo os mesmos tabulados em uma planilha do Excel e 

analisados segundo o grau de aderência e pelo referido oscilador. 

 

4 RESULTADOS  

 

Os resultados da pesquisa foram divididos em 07 gráficos a fim de discutir os 

achados e analisá-los na visão de alguns autores que trabalham com a temática utilizada 

para estudo  

 

Quadro 02 - Legendas 
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 QUADRO DE LEGENDAS 

DT Discordo totalmente 

D Discordo 

SO Sem opinião 

C Concordo 

CT Concordo totalmente 

DP Discordantes da Proposição 

CP Concordantes da Proposição  

GCP Grau de Concordância da Proposição  

FONTE: Wilder Jr, 1981. 

 

No Gráfico 01, 64% as empresas entrevistadas inferiram que as mudanças 

mediante a implantação do e-Social foram significativas, 28% ressaltaram que existiram 

mudanças nos escritórios de contabilidade, enquanto 4% permaneceram sem opinião, 3% 

dos escritórios analisados induziram que não ocorreram mudanças significativas e 1% 

inferiram que as mudanças são quase imperceptíveis.  

Em consequência do exposto, os DP (Discordantes da Proposição) somaram 

(4,6) e os CP (Concordantes da Proposição) (155,4), gerando um GCP (Grau de 

Concordância da Proposição) de (96,4), resultando em uma “concordância muito forte”, 

onde foi possível analisar que a maior parcela dos escritórios de contabilidade 

entrevistados, afirmaram que houve sim mudanças significativas.  

 

Gráfico 01 - Classificação das mudanças que ocorreram nos escritórios de 

contabilidade 
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FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Segundo Rufino (2016, p.49a), as mudanças que devem ocorrer nos escritórios 

de contabilidade condizem com: 

 

Necessidade de rapidez, transparência, tempestividade na transmissão 

das informações, tanto do cliente para o contabilista, quanto desse para 

o sistema governamental; maiores cobranças na relação contador-

cliente, bem como proximidade e interação para viabilizar essa troca de 

informações em tempo real; necessidade de adequação de sistemas, 

redes e qualidade da internet, de capacitação, treinamento e estudo do 

novo sistema por parte da equipe de contabilidade, de fazer backup dos 

arquivos diariamente, de maior organização por parte das empresas, de 

48 mudança de cultura e de trabalho de conscientização para adaptação 

dos clientes, haja vista a impossibilidade de atender demandas dos 

clientes destoantes das determinações legais sem incorrer em 

penalidades, já que essa prática será coibida no novo sistema, tendo sido 

bastante frisado nas respostas as constantes solicitações de clientes para 

realização de admissões e outros procedimentos em datas retroativas na 

vivência atual. Destacam-se ainda o aumento do trabalho, a maior 

demanda de tempo, atenção, agilidade, pontualidade e responsabilidade 

do setor pessoal, a dificuldade na relação com o cliente, a redução do 

número de documentos físicos arquivados, entre outras (RUFINO, 

2016, p.49b). 

 

Segundo Nascimento (2013), o e-Social possui desvantagens iniciais, sendo uma 

delas o investimento que as empresas iriam ter que realizar a fim de preparar o 

colaborador para as novas exigências, estando essas intrínsecas as mudanças nos 

escritórios de contabilidade para a implementação do e-Social, sendo corroborado pela 

pesquisa de Custódio (2017) onde o mesmo verificou que as mudanças que deveriam ser 

inseridas seriam as qualificações e capacitações dos colaboradores. 

A destarte, pode-se perceber que o e-Social é uma ferramenta complexa que para 

os autores supracitados, as mudanças que devem ocorrer nos escritórios, bem como a 

minimização das desvantagens é o que leva a existir uma dificuldade para os 

colaboradores entender a nova obrigação do e-Social, por ser considerada complexa e ter 

que estar alinhada a empresa e clientela (RUFINO, 2016c). 
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Gráfico 02 - Existência de dificuldades para entender a nova obrigação do SPED 

social 

 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

O Gráfico 02 demonstra 52% concordaram totalmente, que existe de fato uma 

dificuldade em entender sobre a nova obrigação, por consequência destes, enquanto 27% 

concordaram que existe dificuldade dentro dos escritórios para entender sobre a nova 

obrigação, além disso, 14% dos escritórios entrevistados, afirmam que não houve 

dificuldade em relação a entender a nova obrigação do SPED social, já 7%, afirmaram 

que não existem dificuldades e caso existam, as mesmas podem ser sanadas e por 

consequência destes, os DP (Discordantes da Proposição), totalizaram (23), CP 

(Concordantes da Proposição)  (137) e GCP (Grau de Concordância da Proposição) 

(82,21), sendo classificado como uma “concordância substancial”, sendo então uma 

concordância forte. 

Autores como Silva e Rocha (2014), ao estudar o SPED Social, perceberam 

mediante a análise de dados que 100% dos entrevistados informaram que existe uma 

dificuldade em entender a nova obrigação, porém o que se pode perceber é que o 

entendimento sobre essa nova obrigação está mudando, pois, no ano de 2014, de acordo 

com os autores citados a dificuldade de entendimento estava presente em 100% dos 

entrevistados e nos dias atuais encontra-se a 52%.  

 

Gráfico 03 - Houve dificuldade na interação com o cliente 
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FONTE: Dados da Pesquisa 

 

No Gráfico 03, demonstra que 55% discordam totalmente com a proposição, 

reiterando que não existe dificuldade na interação com o cliente, sendo que 34% 

discordam com a mesma, 7% afirmaram que as dificuldades na interação tendem a serem 

mínimas e 4% inferem que existe uma grande dificuldade de interação entre os clientes e 

os escritórios de contabilidade, sendo repassada a realidade de que a maior parcela de 

entrevistados são discordantes da proposição, gerando uma DP (Discordantes da 

Proposição) de (4,6), CP (Concordantes da Proposição) (55) e GCP (Grau de 

Concordância da Proposição) (-91,91), classificado como “uma concordância muito 

forte”. A destarte deixa clara que de acordo com os resultados não existiram dificuldades 

na interação com o cliente. 

De acordo com Custódio (2017), os clientes passaram a enxergar o e-Social 

como sendo uma ferramenta complexa e burocrática, passando a ser encarado como um 

obstáculo, outros a veem como um gasto exorbitante, já que a fiscalização e notificação 

passaram a ser mais observáveis, fazendo com que o cliente caso não observe as datas 

e/ou sonegue informações e em vista disto seja multado, condizendo com os dados da 

pesquisa, onde foi visto que os colaboradores sentem dificuldade em manter uma 

interação favorável com o cliente. 

De acordo com o autor aludido, o contador deve explicar para o cliente a 

importância do e-Social para a empresa, podendo assim gerar um senso de 

responsabilidade, passando o empresário a não omitir informações inerentes ao processo 
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trabalhista, caso contrário a empresa sentirá os reflexos decorrentes de tais 

subnotificações, por fim o empreendedor desconhece a contabilidade da sua própria 

empresa, não sabendo cortar custos, evitar gastos, podendo atrasar o pagamento dos 

funcionários e fornecedores, gerando assim um impacto negativo para todos os 

envolvidos. 

 

Gráfico 04 - Disponibilidade de ferramentas necessárias pelos sistemas já 

utilizados 

 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Quando questionados sobre a utilização de ferramentas necessárias para a 

demanda, 38% desconhecem tais ferramentas que possam dar suporte necessário, 26% 

concordaram totalmente com a proposição, dos escritórios 21% dos entrevistados 

responderam que no sistema não existem ferramentas necessárias que atendam a 

demanda, discordando então totalmente da proposição e 14%, concordaram que no 

sistema existem as ferramentas para atender a demanda e 1% não opinou. 

Realizados os cálculos foram obtidos os seguintes dados: DP (Discordantes da 

Proposição) de (87,8), CP (Concordantes da Proposição) (72,2) e GCP (Grau de 

Concordância da Proposição) (-22,61) resultando em “uma discordância moderada”.  

Ressalta-se que por mais que a pesquisa tenha evidenciado uma discordância 

moderada, a mesma ainda passa a ser preocupante, uma vez que as empresas devem 
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disponibilizar ferramentas necessárias para a execução das atividades e para que seja 

possível atender a demanda de forma resolutiva. 

Antes da implantação do e-Social os escritórios de contabilidade utilizavam 

ferramentas do Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, 

Ministério da Previdência, dentre outros e com a criação do e-Social essas ferramentas 

foram unificadas, com o intuito de simplificar as declarações e otimizar o tempo 

(MARQUES; CREPLADI, 2006). 

Por sua vez, o Gráfico 05, demonstra que 68% dos escritórios afirmaram que não 

foram oferecidos cursos informativos sobre o e-Social, 14% afirmaram que até o dado 

momento não ofertaram cursos sobre o e-Social,, 8% concordaram que os escritórios 

ofertavam cursos sobre o e-Social, mas de forma esporádica, 7% preferiram não opinar e 

3% concordaram totalmente que os escritórios disponibilizavam auxílios e cursos sobre 

o e-Social, gerando um  DP (Discordantes da Proposição) de (76), CP (Concordantes da 

Proposição) (84) e GCP (Grau de Concordância da Proposição) (8,52) sendo classificado 

como “uma discordância muito forte”, sendo então os resultados preocupantes, uma vez 

que as empresas devem se adequar à nova obrigação. 

 

Gráfico 05 - Oferta de cursos e auxílios informativos sobre o e-Social 

 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Conforme Assumpção (2017), salienta que os escritórios de contabilidade têm 

que se apoiar em assessoria contábil, palestras e por meio de telefone para que os 
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colaboradores se atualizem sobre o e-Social. A falta desses treinamentos, cursos e auxílios 

informativos sobre o e-Social comprometem diretamente o trabalho dos Contadores, já 

que os mesmos devem se atentar para o prazo de cadastro e emissão de informações. 

Por conseguinte, o e-Social instituirá uma plataforma de dados integrada, que 

acarretará inúmeros benefícios para seus utilizadores, por outro lado os mesmos terão que 

se adaptarem a repassar as informações em tempo hábil, minimizando os impactos 

financeiros para as empresas e sendo um aliado dos escritórios de contabilidade (LEAL 

et al., 2015). 

 

Gráfico 06 - Capacitação dos profissionais para o e-social 

 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Ao serem indagados sobre a capacitação dos profissionais para atender a 

demanda, 38% discordaram totalmente, 29% disseram que os escritórios realizavam 

periodicamente capacitações sobre o e-Social, 20% inferiram que não existia capacitação 

para os profissionais dos escritórios de contabilidade,10% permaneceram nulos, 3% 

afirmaram que os escritórios ofereceram cursos de capacitação sobre o e-Social, gerando 

assim um DP (Discordantes da Proposição) de (67), CP (Concordantes da Proposição) 

(93) e GCP (Grau de Concordância da Proposição) (26,96) sendo então “uma 

discordância moderada”. 

De acordo com Barba (2016), um dos motivos da falta de capacitação 

profissional por parte das empresas diz respeito a informações insuficientes repassadas 
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pelo governo, necessidade de treinamento e demais softwares a fim de que seja possível 

atender todas as exigências do e-Social. 

Ressalta-se que os Contadores têm procurado cursos online para capacitarem 

e/ou os mesmos tem realizado pesquisas em sites, sobre o e-Social, sendo então essa 

última preocupante, uma vez que não são todas as informações que se encontram 

disponíveis na internet consideradas seguras, com isso, se faz necessário a 

disponibilização de cursos por parte das empresas contratantes (BARBA, 2016). 

Por último foi questionado se a divulgação da nova obrigação foi suficiente para 

deixar os escritórios alerta, conforme mostra o Quadro 07, com isso, 34% concordaram 

que a nova obrigação fez com o que os escritórios ficassem alerta, 34% concordaram 

totalmente, 12% discordaram, 11% preferiram não opinar e  9% discordaram totalmente, 

sendo gerado um DP (Discordantes da Proposição) de (34), CP (Concordantes da 

Proposição) (126) e GCP (Grau de Concordância da Proposição) (72,02) considerado 

“uma concordância moderada”. 

 

Gráfico 07 - Opinião sobre o nível de divulgação do e-social 

 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Os dados relatados acima corroboram com os achados da pesquisa de Silva e 

Rocha (2014), foi visto que umas parcelas consideráveis de escritórios entrevistados 

afirmam que a divulgação do e-Social foi suficiente para deixarem os mesmos em alerta, 
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desta forma “Os Contadores devem estar atentos aos prazos, para informar aos seus 

clientes evitando que estes sofram penalidades” (SILVA e ROCHA, 2014, p. 23). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho objetivou identificar os impactos do e-Social para os escritórios de 

contabilidade localizados no município de Mossoró/RN, com isso, foi perceptível que os 

escritórios entrevistados são carentes ao nível de conhecimento quando se trata do e-

Social. 

Frente ao exposto, percebeu-se que os escritórios de contabilidade entrevistados 

apresentaram 02 concordâncias muito fortes, podendo assim entender que as mudanças 

que ocorreram nos escritórios de contabilidade foram significativas, por outro lado, existe 

de fato uma dificuldade em lidar com os clientes. A pesquisa também mostrou 01 

concordância moderada sobre a divulgação da nova obrigação, onde foi possível ver que 

as empresas se alertaram moderadamente para a nova obrigatoriedade, sendo estes pontos 

considerados preocupantes para o sucesso da utilização do e-Social. 

Dentre as principais mudanças que o e-Social possibilitará nos escritórios de 

contabilidade estão inclusos: otimização do tempo de serviço, maior complexidade por 

ser um sistema computadorizado, aumento da fiscalização e melhor atendimento ao 

cliente, em contrapartida, o e-Social traz algumas desvantagens, sendo elas: risco para 

multas, falta de treinamento e capacitação para os colaboradores, fragilidade das 

informações repassadas da pessoa jurídica para o escritório de contabilidade e falta de 

conhecimento por parte dos escritórios de contabilidade sobre o e-Social.  

A pesquisa encontrou algumas limitações, sendo elas: disponibilidade de tempo 

dos entrevistados e remarcação do dia da entrevista, resultado em um maior tempo para 

a aplicação do questionário bem como para a análise dos achados. Porém, deixa claro que 

o artigo alcançou o objetivo proposto, sendo necessário em pesquisas futuras analisar o 

olhar dos empresários frente à importância do e-Social, para que seja possível confrontar 

com o olhar dos Contadores, resultando em uma análise mais satisfatória.  
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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar o comportamento dos custos antes e após a 

desoneração da folha de pagamento na empresa Alpargatas S.A. O período em estudo vai 

de 1995 a 2016. Admite-se como hipótese de pesquisa que o desempenho da empresa, 

observado por meio da ótica comportamental de custos, no período após as medidas de 

desoneração, é estatisticamente diferente do observado no período anterior. Nos 

procedimentos metodológicos fez-se uso da estatística descritiva, linha de tendência e 

teste t, a fim de verificar a existência de diferenças de médias dos índices antes e após a 

desoneração. Conforme inferências realizadas, não foi possível afirmar que houve 

alterações nos custos dos produtos vendidos e na margem de lucro, dado um valor de p 

superior ao nível de significância desejado. Já nas despesas e nos custos totais, o cenário 

foi de queda para o primeiro e estável para a margem de contribuição. 

Palavras-chaves: desoneração da folha de pagamento. comportamento dos custos. 

calçados. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the behavior of costs before and after the payroll 

deduction in the company Alpargatas SA The period under study runs from 1995 to 2016. 

mailto:valessasilva@gmail.com
mailto:antonio.gustavoali@gmail.com
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It is assumed as a research hypothesis that the performance of the company, observed 

through the behavioral cost perspective, in the period after the relief measures, is 

statistically different from that observed in the previous period. In the methodological 

procedures, descriptive statistics, trend line and t-test were used in order to verify the 

existence of differences in the means of the indexes before and after the discharge. 

According to the inferences made, it was not possible to affirm that there were changes 

in the costs of the products sold and in the profit margin, given a p value higher than the 

desired level of significance. In terms of total costs and expenses, the scenario was a fall 

for the first and stable for the contribution margin. 

Keywords: payroll deduction. behavior of costs. footwear. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na busca da otimização de resultados as organizações necessitam de práticas que 

reduzam seus custos, sem comprometer a qualidade dos seus produtos e/ou serviços. É 

necessário o entendimento de todos os processos, bem como conhecer as características 

peculiares às atividades que executa, para uma melhor gerência dos seus custos, o que 

acredita-se resultar num aumento do nível competitivo e maximização dos lucros. 

No meio organizacional, um dos pontos em evidência é carga tributária, onde 

gestor encontra possibilidades de maximizar o lucro por meio da redução de pagamentos 

de impostos, muitas vezes de forma ilícita. No entanto, há uma diversidade de formas 

capazes de chegar a tal objetivo, a exemplo do planejamento tributário; adesão a 

incentivos fiscais oferecidos pelo governo; e por meio de políticas públicas implantadas 

pela administração tributária. 

Diante desse cenário, em 2011, o Governo Federal a fim de impulsionar a 

economia do país, inovou com a. adoção de novas práticas, como é o caso da implantação 

do “Plano Brasil Maior”. Fruto dessa ação é a adoção da medida provisória nº 540/2011 

que trouxe a desoneração da folha de pagamento, inicialmente para os setores de calçados, 

móveis, confecções e softwares; mostrando a desoneração da folha de pagamento como 

uma forma de incentivo fiscal. 
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A referida política tem como objetivos principais a diminuição da carga 

tributária em favor dos contribuintes, com uma possível redução de custos; a geração de 

novos empregos; e estimular o crescimento do país (LUDWIG; BORGET; KREMER, 

2015). Dessa forma, conforme a Lei nº 12.546/2011, a desoneração da folha de 

pagamento consiste em substituir os tributos incidentes sobre a folha por uma alíquota 

reduzida sobre o faturamento da organização. 

Diante dessa intervenção do governo e do impacto que essa ação poderia causar 

nos resultados das organizações, uma vez modificada parte de sua forma de contribuição 

aos cofres públicos, é que surge a seguinte questão de pesquisa: qual o comportamento 

dos custos a partir da implantação da política de desoneração da folha de pagamento no 

setor de calçados? Em busca de respostas, essa pesquisa tem como objetivo analisar o 

comportamento dos custos antes e após a desoneração da folha de pagamento em uma 

empresa do setor de calçados: a Alpargatas S.A. 

Baseado nesse contexto, a realização deste estudo justifica-se pela relevância do 

tema destacado por pesquisadores acadêmicos e àqueles ligados diretamente às empresas. 

Segundo Ferrari, Kremer e Silva (2014), a análise do comportamento dos custos tem 

importantes implicações para contadores e profissionais de outras áreas que avaliam as 

variações nos custos em relação a alterações nas receitas. Nessa mesma linha, Rabelo 

(2012), diz que para os gestores obterem o alcance de resultados e a otimização de 

recursos disponíveis, é necessário analisar o comportamento dos custos para perseguir os 

objetivos organizacionais. Além disso, a presente pesquisa traz pontos importantes sobre 

a desoneração da folha de pagamento que, baseado em Ludwig, Borget e Kremer (2015), 

o estudo de tal temática evidencia sua contribuição ao verificar o real impacto da nova 

política econômica desenvolvida pelo governo para as empresas. 

Para melhor entendimento do assunto, quanto aos objetivos, o presente estudo 

caracteriza-se como uma pesquisa descritiva; com relação aos procedimentos utilizados 

têm- se um estudo de caso, numa pesquisa do tipo documental; e quanto à abordagem do 

problema, classifica-se como quantitativa, uma vez utilizados meios estatísticos 

inferenciais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O QUE É DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO? 

 

Ao longo do tempo discutiu-se a necessidade de substituição da contribuição 

previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento, por alguma que trouxesse 

menos impacto à sociedade. Devido ao agravamento do risco social do desemprego 

involuntário, a discussão foi impulsionada. Essas discussões são geralmente coordenadas 

por grupos associativos de categorias profissionais que tem uma ligação com a tributação 

previdenciária, a exemplo disso tem-se a ANFIP - Associação dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil que realizou no dia sete de julho de 2011 o seminário da 

Desoneração da Folha de Pagamento. 

Em 2011, diante desse cenário, o Governo Federal averiguou a necessidade de 

impulsionar a economia do país. Buscou, portanto, trazer normas por meio da 

implantação do Plano Brasil Maior (PBM) que foi instituído por algumas medidas, como 

a Medida Provisória (MP) nº 540/2011 que trouxe a desoneração da folha de pagamento; 

inicialmente, para os setores de calçados, móveis, confecções e softwares. Mostrando 

com isso, que diante de tudo que compõe esse Plano, essa desoneração é um de seus 

propósitos, como incentivo fiscal. 

Mais tarde, em 14 de dezembro de 2011, a MP nº 540/2011 foi convertida na Lei 

nº 12.546/2011, que determinou que a contribuição patronal básica de 20% sobre o total 

da folha de pagamento de empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais 

das empresas que prestam exclusivamente serviços de TI - Tecnologia da Informação e 

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação será substituída pela aplicação da 

alíquota de 2,5% sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os 

descontos incondicionais concedidos. Com relação aos outros setores da economia 

discriminados no texto da Medida Provisória mencionada, adotou-se o mesmo 

procedimento, só tendo diferença na alíquota aplicada, que passa a ser de 1,5%. 

Segundo o Ministério da Fazenda (2012), a desoneração é constituída de duas 

medidas complementares: na primeira, o governo exclui a atual contribuição 
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previdenciária sobre a folha e adota uma nova contribuição sobre a receita bruta das 

empresas (com desconto das receitas de exportação), de acordo com o disposto na 

Constituição Federal; na segunda, a mudança na base da contribuição atenta também uma 

diminuição da carga tributária dos setores beneficiados, pois a alíquota sobre a receita 

bruta foi fixada de forma inferior à alíquota que conservaria inalterada a arrecadação - 

conhecida como alíquota neutra (BRASIL, 2012). 

 

2.2 DISCUSSÕES SOBRE A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

 

Uma possível relação entre a política da desoneração da folha de pagamento e o 

desenvolvimento econômico e a formalização do trabalho, trouxe uma inquietação para 

pesquisadores de diversas áreas, havendo controvérsias sobre as vantagens e 

desvantagens trazidas pela implementação da política (GONZATO, 2016).  

O fato de ser obrigatória a tornou alvo de críticas, como o argumento da Agência 

Brasil (2012) que criticou o novo regime por trazer benefícios para poucas empresas, 

criando desigualdades dentro dos setores contemplados, ou para empresas que têm alta 

demanda de mão de obra, prejudicando as automatizadas.  

Salvador e Romero (2014) entendem que desonerar a contribuição 

previdenciária sobre a folha de pagamentos com o fator gerador da tributação é um 

assunto complexo, porque abrange a sustentabilidade do sistema previdenciário.  Já, ao 

tratar da diminuição de encargos sociais, Zanghelini et. al (2013), defende que a 

desoneração representou diminuição dos encargos ligados à folha de pagamentos das 

empresas.  

Kertzman (2012) relata que: a) ao aumentar a alíquota patronal das últimas 

décadas, os setores econômicos que utilizam intensivamente de mão de obra foi 

desestimulado por meio da geração ou criação de empregos; b) as contratações de novos 

empregados dependem de outros fatores como melhoria das taxas de juros, do aumento 

da demanda e de crédito disponível, que não é papel da previdência social gerar empregos; 

c) a desoneração da folha de pagamentos não representa necessariamente redução dos 

custos tributários totais. 
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Para Ribeiro (2013) a política foi positiva para as empresas que não tem uma 

variação constante no seu faturamento, pois quanto maior for o faturamento da empresa, 

maior será a contribuição para a previdência social. Bertotti (2014), corrobora em um 

primeiro momento, quando observa a desoneração como a melhor solução aos problemas 

enfrentados no Brasil referentes a informalidade da mão de obra a concorrência do 

mercado globalizado, contudo, define como uma medida paliativa que, além de adiar a 

reforma tributária, possui prazo determinado. Assim, tem tudo para ser uma medida 

transitória que, se não for sucedida por uma verdadeira e completa reforma tributária, não 

terá tido razão de ser. 

Ansilieiro et al. (2010) destacam o impacto à sociedade e os aspectos da perda 

de arrecadação previdenciária. Acreditam numa significativa formalização dos empregos 

com uma redução dos custos trabalhistas das empresas abrangidas. 

Silva, Paes e Ospina (2014), analisando a substituição da contribuição patronal 

pela aplicação da alíquota de 1% ou 2% sobre o faturamento das empresas, acreditam 

numa significativa redução da carga tributária, mas sem impacto importante na 

diminuição das distorções do sistema tributário brasileiro.  

De fato o tema inerente à desoneração da folha de pagamento deve ser tratado 

conforme a sua relevância e as discussões em sua volta devem ainda perdurar por um 

longo período. Sobre isso, alguns estudos já foram realizados, sobretudo com o intuito de 

verificar o seu impacto no meio organizacional, como o de Gonzato (2016) que, em sua 

pesquisa, com vistas a identificar os reflexos financeiros da desoneração da folha de 

pagamento, elaborou demonstrativos de cálculos pela sistemática de contribuição 

previdenciária sobre a folha de pagamento e confrontou os cálculos sobre a receita bruta 

para analisar os dados contábeis da empresa. Através disso, pode concluir que para a 

empresa analisada a desoneração trouxe impactos financeiros positivos, pois o valor 

arrecadado com a contribuição previdenciária sobre a receita bruta acabou sendo menor 

do que os valores sobre a folha de pagamento, que seriam recolhidos caso a empresa não 

estivesse enquadrada na regra da desoneração da folha de pagamento. O autor afirma que 

esta análise cabe somente à empresa estudada, não podendo ser generalizado a afirmação 
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que para todas as empresas abrangidas na desoneração da folha de pagamento no período 

de 2014 e 2015 houve economia tributária. 

Ludwig, Borget e Kremer (2015), por meio da ótica comportamental dos custos 

analisaram os dados reais das empresas nos relatórios e demonstrativos contábeis. Foi 

verificado a empregabilidade, além dos impactos nos custos com previdência e mão de 

obra através de um comparativo da contribuição previdenciária. Os resultados mostraram 

que a empresa que utiliza mão de obra própria obteve benefícios com a alteração da 

legislação.  

Magalhães et al. (2015) e Ferrari, Kremer e Silva (2014), a fim de verificar a 

diferença de médias dos índices antes e após a desoneração fizeram uso de análise de 

regressão linear e testes de inferência tendência linear. Os resultados sugeriram que os 

custos dos produtos vendidos não sofreram alterações com as medidas implantadas. 

Já Eckert et al. (2013) em sua pesquisa, perceberam um um ganho com a 

desoneração da folha, gerando redução de custos dos produtos analisados, 

consequentemente, na reavaliação dos preços de venda. Foi identificado também que a 

desoneração gera diferentes impactos, dependendo do percentual do custo que a folha 

representar em relação ao respectivo preço de venda, podendo, inclusive, gerar aumento 

do custo e não redução como é esperado.  

Percebe-se, portanto, que na maioria dos casos, a política implantada não trouxe 

mudanças significativas para os resultados das empresas. Esta pesquisa também busca 

analisar os efeitos da desoneração da folha de pagamento em um dado setor. A próxima 

seção apresenta o método pelo qual se pretende chegar ao resultado almejado. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa tem como objeto de estudo a empresa Alpargatas S.A. Para o 

desenvolvimento deste trabalho, quanto aos procedimentos, foi feito um estudo de caso, 

utilizando a técnica de pesquisa documental. Conforme Severino (2016, p.131) “tem 

como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só documentos impressos, mas 
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sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações e 

documentos legais”.  

Baseado nos estudos de Magalhães et al. (2015), essa pesquisa analisa as 

seguintes variáveis: RLV - Receita Líquida de Vendas; CPV - Custo dos Produtos 

Vendidos; DV - Despesas de Vendas; DA - Despesas Administrativas e LL Lucro 

Líquido. Com o intuito de padronização e comparação estes itens são divididos pela RLV.  

Para fins de análise, os custos totais tratados neste estudo abrangem o CPV, DV e DA. 

Além disso, conforme o estudo referido, esta pesquisa também coletou informações sobre 

gastos com Pessoal e Tributos Federais. Essa coleta de dados foi realizada no sítio da 

BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br/); lá foram buscados os dados na 

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício e na DVA - Demonstração do Valor 

Adicionado. Sendo importante frisar que a referida empresa foi escolhida pela 

acessibilidade e transparência das informações. 

Nesta pesquisa foi selecionado o período de 1995 a 2016. Para fins de análise, o 

período utilizado como anterior a desoneração foi de 1995 a 2011, já o posterior a 

desoneração vai de 2012 a 2016. Vale ressaltar que não foi possível buscar as informações 

de gastos com pessoal e dos impostos federais de 1995 a 2008, pois só estava disponível 

de 2009 a 2016, baseado no período de pesquisa que foi de 1995 a 2016. 

Após a coleta de dados, as informações foram exportadas para o software 

Microsoft Excel versão 15.0.4805.1003. Para analisar o impacto da desoneração no 

comportamento dos custos, foram feitas a estatística descritiva, e verificada a linha de 

tendência linear e o Teste t de duas amostras presumindo variâncias diferentes.  

Este teste busca verificar a existência de diferenças de médias dos índices, antes 

e após a desoneração da folha de pagamento. Admite-se como hipótese da pesquisa que 

o desempenho da empresa, observado por meio da ótica comportamental de custos, no 

período após as medidas de desoneração, é estatisticamente diferente do observado no 

período anterior. A partir disso, as hipóteses de pesquisa são: H0: Os custos não 

apresentam alterações com a desoneração; e H1: Os custos apresentam alterações com a 

desoneração. Ademais, o nível de significância estatística estabelecida para as análises 
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foi de 0,05 ou 5%. Por fim, foi feito um confronto entre os resultados alcançados e a teoria 

apresentada no referencial teórico.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ANÁLISE DETALHADA DOS DADOS 

 

Abaixo, seguem de forma detalhada as análises da influência da desoneração na 

folha de pagamento no comportamento dos custos que encontram-se  divididas em quatro 

etapas: na primeira se analisa o comportamento dos custos baseado nos dados de custo 

dos produtos vendidos; na segunda, o comportamento com base nos custos totais; na 

terceira, o comportamento das despesas; na última, o comportamento do lucro líquido.  

 

4.1.1 Análise do comportamento dos custos dos produtos vendidos - CPV/RLV 

 

Este tópico busca mostrar a forma como a desoneração da mão de obra da 

empresa Alpargatas S.A., listada na BM&FBOVESPA afeta o custo dos produtos 

vendidos por meio da linha de tendência. Dessa forma, analisando separadamente o 

período antes e após a desoneração é possível visualizar de forma detalhada a tendência 

dos custos nesses momentos. 

A seguir, o Gráfico 1 mostra a tendência da relação CPV/ RLV durante os anos 

de 1995 a 2011, como anterior a desoneração: 

 

Gráfico 1 - Tendência antes da desoneração - CPV/RLV. 

 



 

241 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

No Gráfico 2, tem-se a tendência da relação CPV/RLV após a desoneração, ou 

seja, de 2012 a 2016: 

 

Gráfico 2 - Tendência após a desoneração - CPV/ RLV. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

De acordo com os gráficos apresentados, nota-se com o Gráfico 1 que a 

tendência do comportamento dos custos para o período antes da desoneração, é de queda, 

como mostra o coeficiente angular negativo de -0,0105. Porém, vê-se que após a 

desoneração, no Gráfico 2, a tendência é de ascensão, diante do coeficiente angular 

positivo de 0,0125. O que pode vir a ser contraditório com relação ao que Silva, Paes e 

Ospina (2014) relatam, quando dizem que os grandes efeitos da desoneração se dão por 

virtude da redução da carga tributária. Isso pelo fato de ter ocorrido um aumento após a 

desoneração, e não uma queda no Gráfico 2.  

Ainda baseado em outro estudo, de Santos et al. (2013), que averiguaram que é 

necessária uma nova avaliação dos custos dos produtos das empresas para perceber o 

impacto no preço final de venda; vê-se como algo aconselhável para Alpargatas para que 

houvesse uma possível redução da relação CPV/RLV após a desoneração e isso 

impactasse de forma positiva no preço de vendas. 

Além disso, percebe-se que R², no Gráfico 1 é 0,8585 e R² no Gráfico 2 é 0,5966, 

mostrando com isso que o Gráfico 1 consegue explicar melhor os valores observados com 

relação ao Gráfico 2. Por seguinte, para determinar se estas tendências antes e após a 



 

242 

desoneração são alteradas e não são determinadas somente pela aleatoriedade amostral, 

faz-se o teste t de acordo com a Tabela 3. A partir disso, busca-se testar a hipótese de 

pesquisa que diz que os custos apresentam alterações com a desoneração, conforme 

Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Teste t para CPV/RLV 

  Antes Após 

Média 0,587659558 0,58656625 

Variância 0,003296692 0,000650747 

Observações 17 5 

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 16  

Stat t 0,060732544  

P(T<=t) bi-caudal 0,952324363  

t crítico bi-caudal 2,119905299   

FONTE: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Conforme Tabela 3, não existe evidência para rejeitar a hipótese nula (H0), ao 

nível de significância de 5%, de acordo com o teste de 0,95, considerando-se duas casas 

decimais. De forma mais clara, não houve alterações no custo dos produtos vendidos; o 

teste rejeita a hipótese de que os custos apresentam alterações; além de mostrar que não 

é possível afirmar que houve alterações entre os dois períodos analisados. Dessa forma, 

não é possível encontrar alterações com a desoneração. 

 

4.1.2 Análise do comportamento das despesas - D/RLV 

 

Nesta análise, busca-se identificar na empresa o comportamento das despesas 

com vendas e das despesas administrativas com a desoneração da folha de pagamento. A 

seguir, nos gráficos, analisa-se separadamente o período antes e após a desoneração sendo 
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possível visualizar de forma detalhada a tendência nesses momentos. No Gráfico 3, vê-se 

a tendência durante os anos de 1995 a 2011 como anterior a desoneração.  

 

Gráfico 3 - Tendência antes da desoneração - D/RLV. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

No Gráfico 4, encontra-se a linha de tendência após a desoneração, ou seja, de 

2012 a 2016: 

 

Gráfico 4 - Tendência após a desoneração - D/RLV. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Conforme gráficos apresentados, verifica-se com o Gráfico 3 que o 

comportamento dos custos tem uma tendência de queda antes da desoneração, de acordo 

com o coeficiente angular negativo de -0,0038. Não sendo diferente no Gráfico 4, que 

mostra que o período após a desoneração também teve uma tendência de queda, segundo 

coeficiente angular negativo de -0,0084. Isto indica que a tendência das despesas com 
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vendas e das despesas administrativas é de queda, o que pode ter relação com a aderência 

da desoneração que busca a redução dos encargos. De acordo com a pesquisa de Bertini 

e Wünsch (2014) na qual objetivaram averiguar o impacto da desoneração nas indústrias 

calçadistas do Vale do Paranhana foi concluído que ocorreu redução dos custos, como 

também foi percebido impacto financeiro e contábil positivo. Também faz-se relação aos 

estudos de Uszacki e Silva (2014) que verificaram que o novo método de cálculo foi 

vantajoso e trouxe implicações positivas, pois os resultados apurados após a desoneração 

mostraram queda nos custos. 

Porém, sabendo que o R² mede o poder de explicação do modelo (quanto mais 

próximo de 1, melhor), percebe-se uma baixa explicação para os resultados obtidos a 

partir do presente modelo que apresentaram os um R² de 0,493 e R²  de 0,6241. 

Normalmente corrige-se esse problema com a adição de mais variáveis, no entanto, o que 

se compreender a partir desses resultados é que, as variáveis em questão por si só não são 

suficientes para explicar o decréscimo apresentado.  

Com intuito de averiguar se estas tendências antes e após a desoneração são 

alteradas e não são determinadas somente pela aleatoriedade amostral, aplica-se o teste t 

de acordo com a Tabela 4 a seguir:  

 

Tabela 4 - Teste t para D/RLV 

  Antes             Após 

Média 0,332523954            0,287128167 

Variância 0,000736701          0,000285607 

Observações 17                            5 

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 11  

Stat t 4,52924674  

P(T<=t) bi-caudal 0,000858894  

t crítico bi-caudal 2,20098516   

FONTE: Elaborada pelo autor, 2017. 
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Ao nível de significância de 5%, a Tabela 4 mostra evidência suficiente para 

rejeitar a hipótese nula (H0), dado ump-valor de 0,00, ao aceitar duas casas decimais. 

Assim, considera-se que há diferença entre os dois períodos analisados. Isto é, houve 

alterações nas despesas com a desoneração. 

 

4.1.3 Análise do comportamento dos custos totais - CT/RLV 

 

A análise desse tópico busca não somente os efeitos da desoneração da folha de 

pagamento no custo dos produtos vendidos, mas, ir mais além, abrangendo 

CPV+DV+DA=CT para compreender seu efeito no âmbito administrativo. Mais adiante, 

nos gráficos, analisa-se separadamente o período antes e após a desoneração sendo 

possível averiguar de forma detalhada a tendência nesses momentos.  

Diante disso, apresenta-se o Gráfico 5 com a tendência durante os anos de 1995 

a 2011, como anterior a desoneração: 

 

Gráfico 5 - Tendência antes da desoneração - CT/RLV. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Abaixo, o Gráfico 6 mostra os anos de 2012 a 2016, período no qual a referida 

empresa está com a desoneração: 

 

Gráfico 6 - Tendência após a desoneração - CT/RLV. 
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FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Ao verificar os dados apresentados nos gráficos acima, percebe-se uma 

tendência de queda conforme o coeficiente angular negativo de -0,0143 no Gráfico 5. 

Enquanto que, no Gráfico 6, verifica-se uma tendência de ascensão com coeficiente 

angular de 0,004. É como diz Kertzman (2012) em seus estudos, que a desoneração da 

folha de pagamento não representa necessariamente redução dos custos tributários totais. 

Com a análise do R², no Gráfico 5 vê-se que esse coeficiente de determinação é de 0,7988 

e no Gráfico 6 é 0,0648; expondo com isso que o primeiro explica melhor os valores 

observados comparado ao segundo. Além disso, destaca-se o baixo poder de explicação 

do segundo modelo, dado um r2 muito próximo de zero. 

Para determinar se estas tendências antes e após a desoneração são alteradas e 

não são determinadas somente pela aleatoriedade amostral, faz-se o teste t de acordo com 

a Tabela 5. A partir disso, busca-se testar a hipótese de pesquisa que diz que os custos 

apresentam alterações com a desoneração. 

 

Tabela 5 - Teste t para CT/RLV 

  Antes Após 

Média 0,920183512 0,87369442 

Variância 0,006536383 0,0006225 

Observações 17 5 

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 20  

Stat t 2,060605665  

P(T<=t) bi-caudal 0,052587526  
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t crítico bi-caudal 2,085963447   

FONTE: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Ao nível de significância de 5%, há evidencia para rejeitar a hipótese nula (H0) 

diante da significância do p-valor de 0,05, ao considerar duas casas decimais. Assim, 

considera-se que há diferença entre os dois períodos analisados, ou seja, tiveram 

alterações nos custos totais.  

Segundo esses dados, e a partir do teste aplicado, entende-se que os custos totais 

da empresa foram influenciados pela desoneração. O que pode ter influenciado isso é o 

fato das despesas serem parte do que é somado para resultar nos custos totais, e conforme 

tratadas no tópico anterior, sofreram também alterações pela desoneração, o que leva a 

essa análise agrupada. Equiparando este resultado aos estudos de Ferrari, Kremer e Silva 

(2014), verifica-se a existência de diferenças de médias dos índices antes e após a 

desoneração, que também rejeitaram a hipótese nula de que os custos não apresentaram 

alterações com a medida com base nos dados de CPV/RLV e CT/RLV, o que quer dizer 

que os custos totais sofreram alterações com a desoneração.  

 

4.1.4 Análise do comportamento da margem de lucro- LL/RLV 

 

Com esse último tópico, busca-se verificar o impacto da desoneração na margem 

de lucro das empresas da empresa Alpargatas. O que se espera na verdade é que exista 

um efeito contrário no lucro, já que os custos foram afetados. Quer dizer, com a redução 

dos custos espera-se um aumento no lucro líquido. Os gráficos abaixo mostram de forma 

detalhada a análise por meio da linha de tendência os anos anterior e posterior a 

desoneração da folha de pagamento na referida empresa em estudo.  

O Gráfico 7 mostra o comportamento da lucro líquido nos anos de 1995 a 2011, 

os quais representam o período anterior a desoneração: 

 

Gráfico 7 - Tendência antes da desoneração - LL/RLV. 
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FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Já o Gráfico 8 mostra a linha de tendência dos anos após a desoneração, os quais 

são de 2012 a 2016: 

 

Gráfico 8 - Tendência após a desoneração - LL/RLV. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Ao analisar esses gráficos acima, mais uma vez depara-se com um R² baixo, o 

que pode comprometer o poder de explicação do modelo em questão, conforme já 

explicado em análise do Gráfico 3 – Tendência antes da desoneração – D/RLV. No 

entanto, prossegue-se com as inferências a fim de verificar a significância estatística dos 

resultados.  

Diante do que já foi analisado nesse tópico, para determinar se estas tendências 

antes e após a desoneração são alteradas e não são determinadas somente pela 

aleatoriedade amostral, faz-se o teste t. A partir disso, conforme Tabela 6, busca-se obter 

uma maior robustez dos dados analisados, como segue: 
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Tabela 6 - Teste t para LL/RLV 

  Antes Após 

Média 0,108172749 0,119100444 

Variância 0,003769881 0,000127731 

Observações 17 5 

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 19  

Stat t -0,694885212  

P(T<=t) bi-caudal 0,49553811  

t crítico bi-caudal 2,093024054   

FONTE: Elaborada pelo autor, 2017. 

 

Conforme teste t da Tabela 6, adota-se os dados ao nível de significância de 5%. 

Com isso, não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula (H0), diante do p-valor 

de 0,49, ao considerar duas casas decimais. O que quer dizer que não se pode afirmar que 

existe diferença entre os dois períodos analisados, antes e após a desoneração. Ou seja, 

embora o Gráfico 8 apresente uma queda seguida de um aumento na margem de lucro, 

após a implantação da política, não se pode afirmar que a desoneração da folha de 

pagamento trouxe alterações para os lucros da empresa. 

Resultado semelhante foi da pesquisa de Magalhães (2015) na qual a 

significância do teste foi de 0,28, com isso, não mostrou evidencia suficiente para rejeitar 

a hipótese nula (H0) de que os custos não apresentaram alterações com as medidas com 

base nos dados de LL/RLV. Ao comparar com outro estudo, o de Ludwig, Borget e 

Kremer (2015) por meio do teste T, a hipótese nula que diz que os resultados encontrados 

antes e depois da medida de desoneração não sofreram alterações decorrentes da 

aplicação da medida não é rejeitada, o que permite dizer que não há evidências que 

permitem justificar a diferença de médias de LL/RLV.  

 

5 CONCLUSÃO 
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O setor de calçados foi um dos primeiros a serem inseridos na desoneração da 

folha de pagamento, o que enquadrou a empresa Alpargatas S.A, objeto de estudo desse 

trabalho, logo no início dessa política. Diante disso, tendo essa empresa como base, este 

estudo buscou analisar o comportamento dos custos antes e após a desoneração da folha 

de pagamento na Alpargatas.  

Inicialmente, analisou-se o impacto da desoneração da folha de pagamento por 

meio do percentual dos impostos federais sob gastos com pessoal durante os anos de 2009 

a 2016. No qual de 2009 a 2011 estava sem desoneração e de 2012 a 2016 com 

desoneração. Com isso, teve como resultado que a partir do ano de 2012 houve uma queda 

dos impostos federais sob gastos com pessoal em a relação aos anos de 2009 a 2011, 

exceto os anos de 2015 e 2016. Além disso, no momento que foi feito uma estatística 

descritiva entre os dados, com base no coeficiente de variação, foi visto que o valor da 

relação LL/RLV possui mais desvios da média (0,4770) se comparado com CPV/RLV, 

CT/RLV e D/RLV. Além disso, existe uma maior discrepância nos valores mínimo (-

0,0584) e máximo (0,2126) com relação à CPV/RLV, CT/RLV e D/RLV que têm valores 

mais próximos. Dessa maneira, percebe-se que os dados da margem de lucro são mais 

dispersos que as outras relações. 

Por seguinte, com base na linha de tendência, os custos dos produtos vendidos 

apresentaram tendência de queda antes da desoneração e de aumento após essa política; 

as despesas tiveram uma tendência de queda tanto antes da desoneração como após; os 

custos totais apresentaram queda antes da desoneração e aumento após a desoneração; e 

a margem de lucro teve uma tendência de aumento antes e ficou numa constante 

considerável positiva, após essa política. Por fim, com o Teste t vem para determinar se 

estas tendências antes e após a desoneração são alteradas e não são determinadas somente 

pela aleatoriedade amostral, com isso: nos custos dos produtos vendidos não foi possível 

afirmar que houve alterações entre os dois períodos analisados e não foi possível 

encontrar alterações com a desoneração; nas despesas considerou-se que há diferença 

entre os dois períodos analisados, isto é, houve alterações nas despesas com a 

desoneração; nos custos totais também considera-se que há diferença entre os dois 
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períodos analisados, ou seja, tiveram alterações nos custos totais; e na margem de lucro 

não se pode afirmar que existe diferença entre os dois períodos analisados, antes e após a 

desoneração, ou seja, não foi possível encontrar alterações com a desoneração. Tais 

resultados encontrados fortaleceram outros estudos que estão na mesma linha de objetivos 

desta pesquisa, como Magalhães et al. (2015), Ferrari, Kremer e Silva (2014), e Ferrari, 

Kremer e Pinheiro (2013). 

Como limitação de pesquisa, aponta-se a falta de estudos nesse âmbito mais 

específico de analisar o comportamento dos custos em si, pois a maior quantidade de 

trabalhos referentes à desoneração da folha está mais voltada para parte tributária e 

previdenciária. Ressalta-se ainda o pequeno tamanho da amostra, incluse no período 

posterior à adesão à política, o que acaba por comprometer, de certa forma, o poder de 

explicação de alguns dos modelos aqui selecionados. No entanto, é necessário reconhecer 

que a implantação da desoneração da folha de pagamento ainda é considerada recente, o 

que impede a seleção de uma amostra de tamanho maior. 

Para pesquisas futuras, recomenda-se analisar empresas de outros setores sob 

essa mesma ótica a fim de averiguar o comportamento dos custos diante da desoneração 

da folha de pagamento. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos do Sistema de Informação 

Gerencial para tomada de decisão em uma instituição de Ensino Superior no Nordeste do 

Brasil. A metodologia aplicada tem caráter descritivo, qualitativo, o instrumento 

selecionado para a coleta dos dados foi um questionário composto por perguntas 

estruturadas utilizando para tanto a metodologia da escala Likert de 5 pontos, que variam 

entre discordo totalmente (1) a concordo totalmente (5), a análise dos dados ocorreu 

utilizando-se de planilhas eletrônicas, distribuição em gráficos e estatística descritiva. Os 

resultados encontrados apontam que o SIG dentro da instituição de ensino superior atende 

todos os departamentos, o que facilita e agiliza o processo decisório e gera sinergia entre 

os funcionários, promovendo informações confiáveis e tempestivas necessárias para uma 

decisão assertiva. A instituição de ensino busca constantemente por inovações 

tecnológicas, promove capacitação para manter os funcionários sempre atualizados. 

Identificou-se ao longo desse trabalho que a contabilidade gerencial é uma grande aliada 

no processo de tomada de decisão, causa impactos positivos através de um sistema de 

informações, considerado uma ferramenta importante dentro da organização. 
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Palavras-chave: sistema de informação gerencial. contabilidade gerencial. nordeste do 

Brasil.  

 

ABSTRACT 

The present work aims to analyze the impacts of the Management Information System 

for decision making in a Higher Education institution in the Northeast of Brazil. The 

methodology used is descriptive and qualitative, the instrument selected for the data 

collection was a questionnaire composed of structured questions using the Likert 5-point 

scale methodology, ranging from totally disagree (1) to fully agree (5), data analysis was 

performed using spreadsheets, distribution in graphs and descriptive statistics. The results 

show that the GIS within the institution of higher education serves all departments, which 

facilitates and streamlines the decision making process and generates synergy among the 

employees, promoting the reliable and timely information necessary for an assertive 

decision. The educational institution constantly seeks technological innovations, 

promotes training to keep employees always up to date. It has been identified throughout 

this work that the managerial accounting is a great allied in the process of decision 

making, causes positive impacts through an information system, considered an important 

tool within the organization. 

Keywords: management information system. management accounting. northeast of 

Brazil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo corporativo utiliza a contabilidade para prestar conta de dados, fatos, 

através de informações estruturadas, onde a mesma visa controlar, organizar e avaliar o 

patrimônio. Nessa mesma perspectiva, a contabilidade gerencial auxilia a empresa a 

reduzir seus custos e aumentar sua lucratividade através de um planejamento estratégico. 

Dessa forma, a contabilidade gerencial está relacionada com o processo chamado controle 

gerencial (ATKINSON et al., 2015). 
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O SIG - Sistema de Informação Gerencial é considerado uma das principais 

ferramentas de apoio gerencial, fornecendo informações tempestivas e confiáveis para a 

tomada de decisão, permitindo que os gestores obtenham de forma efetiva e estrutura toda 

a informação necessária a cada etapa do planejamento desenvolvido pela organização 

devidamente alinhado com sua missão, visão e valores (FREZATTI et al., 2016). 

Atualmente o ambiente empresarial está totalmente envolto na era da informação 

e do conhecimento que se lastreiam por meios digitais através de sistemas e interfaces as 

quais um volume gigantesco de informações está sendo vinculada. Grandes mudanças 

tecnológicas, econômicas, políticas e sociais demandam por aperfeiçoamento e 

adequações na forma como a gestão das organizações atua, a mesma deve se manter 

constante no tocante a acompanhar os avanços e inovações resultantes do contexto no 

qual se inserem (BALTZAN; PHILLIPS, 2012). 

Neste cenário o SIG vem sendo considerado como elemento fundamental para 

desenvolvimento das empresas através da interação entre a informação e a gestão da 

mesma. Diante do exposto, o presente estudo tem como principal objetivo analisar os 

impactos do Sistema de Informação Gerencial para tomada de decisão em uma instituição 

de Ensino Superior no Nordeste do Brasil. Por conseguinte, o presente estudo aborda a 

seguinte questão de pesquisa: De que modo o sistema de informação gerencial pode 

auxiliar no processo de tomada de decisão de uma instituição de ensino superior? 

No processo de tomada de decisão remete ao SIG a função de mostrar de forma 

clara e objetiva as condições nas quais a empresa está envolta, de maneira a proporcionar 

um parâmetro de avaliação no tocante as consequências das decisões tomadas e seus 

impactos diretos e indireto na organização e seus concorrentes, fornecedores, mercado, 

mão de obra, política e financeiramente (HERBERT; SEAL, 2012). 

O presente estudo apresenta além desta introdução as seguintes seções: 

referencial teórico, inerente à contabilidade gerencial, controle gerencial, sistema de 

informação gerencial, controladoria, sistema de controle gerencial; procedimentos 

metodológicos; resultados e discussões; e, considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1 CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

A contabilidade sempre fez parte da mentalidade dos empresários para com as 

devidas informações, baseadas nos dados e nas tomadas de decisões para não se ter 

prejuízos e informações dispersas dentro dos seus resultados e mensurações de custos. 

Segundo Atkinson et al. (2015), a contabilidade Gerencial traz consigo um histórico de 

desempenho e evolução no mundo global e empresarial, desde o início do século XIX, a 

contabilidade já buscava mensurar o controle empresarial, medindo o custo de produção, 

de forma individual como uma peça de vestuário ou uma arma de fogo, com isso a medida 

que as empresas cresciam as demandas as informações tornavam cada vez mais exigida 

diante das necessidades do volume de produção. 

Na definição de Atkinson et al. (2015), a Contabilidade Gerencial busca envolve 

todo o corpo no desenvolvimento do processo dos objetivos organizacionais, buscando 

resultados alcançados pelas analises, conteúdos obtidos e existentes dentro do plano 

coorporativo assim envolvendo toda uma força estratégica a ser seguida para os desejados 

e almejados resultados. 

A contabilidade gerencial também está envolvendo a contabilidade financeira, 

onde ela procura orientar os interesses externos como os stakeholders, para Herbert e Seal 

(2012), sua pratica deve obedecer as normas existentes para com o controle diário e para 

manter nos padrões com os internacionais FASB - Financial Accounting Standards Board 

e IASB - International Accouting Standards Board, órgãos fixadores de padrões e 

autoridades reguladores especificando conteúdo dos relatórios como deve ser 

desenvolvido e apresentado. 

Para devida compreensão das particularidades da contabilidade gerencial torna-

se fundamental a evidenciação de informações relevantes como o feedback das suas 

atividades anteriores envolvendo previsões e estimativas futuras, orientar as necessidades 

nas tomadas de decisões da organização, assim como a contabilidade financeira traz 

formas e normas a ser seguida, a contabilidade gerencial não necessita para ser utilizada 

e praticada nas organizações (ATKINSON et al., 2015). 
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O fator estratégia que anda junto à contabilidade gerencial compreendendo as 

decisões e escolhas dentro de uma organização, no intuito e objetivo de envolver ações, 

forma e recursos competentes aos resultados encontrados, trabalhados e visados para o 

melhor desempenho da empresa trazendo com a estratégia a informação contábil 

gerencial envolvendo funcionários e processos operacionais, buscando executa-la e 

trazendo o feedback, procurando observar onde  está funcionando e necessita melhorar o 

desempenho coorporativo, a estratégia  dentro do ambiente empresarial executa o seu 

ciclo interativo como Agir- Fazer- checar- Agir (BURNS; SCAPENS, 2000) 

 

2.2. CONTROLE GERENCIAL  

 

Dentro de um ambiente corporativo existe a necessidade de um bom 

planejamento estratégico sendo esse de curto, médio e longo prazo que possibilita aos 

gestores desenvolver os planos gerenciais e nortear um conjunto de atividades, recursos 

e estrutura para a contabilidade gerencial. Sendo assim, cabe ao controle gerencial 

desenvolver uma série de atividades que haja uma comunicação e avaliação das 

informações.  

Sob esse aspecto, segundo Frezzati et al. (2016), a lógica dos artefatos adotados 

pela utilização é o motivo racional da organização aos elementos do controle gerencial de 

diferente natureza que são arraigados vivenciados e tratados dentro da necessidade 

organizacional como conceitos, ferramentas, modelos e sistemas, também após tempos 

de mudança e tecnologia encontrada, trabalhada pela ação humana como hardware, 

softwares, tecnologias e ideias. 

 

2.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 

 

A tecnologia é um fator primordial no desenvolvimento da organização, para 

Kroenke (2012), a mesma é uma parte integrante para o desempenho das atividades na 

rotina do trabalho. A implementação de softwares na gestão melhora a produtividade e a 

competitividade, ou seja, sua sobrevivência no mercado. Nesse contexto, para 
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compreender sobre SIG - sistema de informação gerencial é importante entender o que é 

sistema, dados, informação. Sendo assim, para Frezatti et al. (2016), sistema é um 

conjunto de elementos interdependentes que buscam atingir objetivos através de dados 

que alimentam o sistema e geram informações.  

Os dados não possuem sentido construído, precisa-se realizar uma análise para 

compreender o seu significado e transforma-lo em informação, que para ser útil, deve 

atender e estar relacionada com todos os departamentos da organização, estar disponível 

a tempo de uma tomada de decisão, ser compreensível aos olhos dos usuários e livre de 

qualquer erro, pois deverá refletir adequadamente a realidade (FREZATTI et al., 2016). 

O valor da informação é precisa para atender as necessidades do negócio, uma 

vez que, o proprietário não conheça ou possua apenas dados dispersos, sem controle de 

notas fiscais, mercadorias, entradas, saídas, não conseguirá ter uma visão sistêmica do 

seu negócio. Para Kroenke (2012), um sistema dentro de uma organização é de 

fundamental importância no que diz respeito a possuir uma série de dados que facilitam 

o processo decisório, otimização do tempo e recursos, agilidade na resolução de 

problemas e no fluxo da informação. 

 

2.4 CONTROLADORIA: ASPECTO CONCEITUAL E HISTÓRICO  

 

A controladoria é interpretada como área da ciência contábil, porém existe uma 

interação multidisciplinar de conceito das áreas de economia e administração, contudo 

consiste em buscar informações relevantes e fidedignas, assessorando os usuários 

internos e externos das organizações no processo decisório. Para Catelli (2015) a 

controladoria atua nas organizações analisando e buscando implementar sistemas de 

informações sobre uma ótica técnica facilitando aos gestores a tomar decisões assertivas. 

Dessa forma Frezatti et al. (2016), expressa que a controladoria é um 

departamento dentro da empresa que exerce a função de maneira eficácia por meio de 

otimização de seus resultados e planejamento estratégico e financeiro para seus 

stakeholders que se caracteriza como clientes, empregados, governos, investidores. 
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Sendo assim, seguindo as definições apresentadas, compreende-se a importância dada a 

controladoria dentro das organizações por influenciar diretamente no processo decisório. 

A controladoria é uma ferramenta necessária para qualquer ramo empresarial, 

traz consigo um leque de informações a ser repassada, mantida e monitorada. A 

controladoria surgiu século depois da primeira escola de contabilidade. Já no Brasil se 

deu a partir das instalações das primeiras empresas multinacionais norte-americanas que 

já́ praticavam o planejamento estratégico (RUSSO et al., 2017). 

Para Frezatti et al. (2016) a evolução da controladoria ao longo da história traz a 

necessidade da obtenção da informação para os dirigentes, com qualidade ajudando 

processo e avanço das atividades. Com isso trouxe o legado e a necessidade da 

importância da controladoria, através do crescimento das empresas, a sua tecnologia e a 

necessidade do financiamento, trazendo o aumento da produtividade e a importância de 

se manter com a organização e o controle das empresas, como forma de continuar firme 

e alicerçada. 

Segundo Figueiredo (2017) o surgimento da controladoria se deu a partir das 

necessidades que as organizações tinham em fazer um planejamento adequado para sua 

empresa, implementando conjunto de ações para se obter resultados positivo. 

 

2.5 O PAPEL DA CONTROLADORIA NAS EMPRESAS 

 

De acordo com Russo et al. (2017), a controladoria tem a missão de zelar pela 

empresa, oferecendo otimização de resultados, e está diretamente ligada com todas as 

áreas de uma organização. É através de um planejamento estratégico e acompanhamento 

de relatórios, que o profissional da controladoria traça planos e metas para as empresas, 

analisando diversos aspectos para que os objetivos sejam alcançados. 

As atribuições e responsabilidade da controladoria, segundo o autor Frezatti et 

al. (2016), pode ser definida como mensuração que visa medir corretamente os resultados 

identificando o tipo de decisão a ser tomada, e informação que guia o gestor de forma 

objetiva e clara por meio de relatórios qual melhor decisão a seguir. Portanto, basta uma 
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análise detalhada para compreender qual necessidade a empresa deseja suprir e qual visão 

o gestor busca ter de seus resultados. 

 

2.6 SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL 

 

A confiança no meio coorporativo, pode-se dizer que é um elo, algo a ser 

renovado e sustentado diariamente, assim também envolvendo o poder da liderança com 

o intuito de engajar e guiar o ambiente coorporativo. Otley (2014) menciona que o SCG 

- Sistema de Controle Gerencial precisa ser concretizado, envolver a princípio a tomada 

de decisões, buscando um ambiente desenvolvido e desafiante. Visa criar condições que 

motivem as empresas a obterem determinados resultados.  

A administração usa o SCG para o desempenho de atividades que visam 

controlar a rotina da organização, segundo o autor Van Derstede (2007) unir os sistemas 

para trabalhar o comportamento e as decisões dos líderes com qualidade diante dos 

objetivos e estratégias organizacionais.  

O SCG envolve e executa o sucesso estratégico dentro de um ambiente 

organizacional, busca trabalhar encima dos limites e dos comportamentos dos processos 

gerenciais e pessoas, entendendo os sinais e pontos mais difíceis de tirar resultados e a se 

tratar. Para que se tenha o retorno almejado, quando se encontra situações de desencontro 

o SCG encaminha ações amplas e diretas de forma estratégicas e decisórias para as ações 

coorporativas (OTLEY, 2014). 

O SCG vem evoluindo a cada passo e necessidade das empresas trazendo 

informações amplas para a tomada de decisões, dirigentes trabalhando em forma 

dinâmica, eficaz e eficiente. (CHENHALL, 2003). A forma de como o SCG torna o 

processo de caminhada da empresa sempre com o olhar nos resultados através da tomada 

de decisão, tornando cada pessoa, setor e liderados engajados, transformando suas 

ferramentas e informações uteis e reais no alcance de progresso e evolução da empresa 

(VAN DERSTEDE, 2007). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 



 

263 

 

O procedimento metodológico adotado visa atender o alcance dos objetivos 

propostos no presente estudo, sendo um fator determinante para o sucesso do mesmo. 

Para tanto a presente pesquisa empregou como base metodológica os estudos de Raupp e 

Beuren (2006), visando o alcance dos objetivos foi utilizada a pesquisa quantitativa e 

descritiva, de acordo com os autores mencionados, a qual descreve aspectos ou 

comportamentos de determinada população quando analisada. 

A população utilizada na pesquisa foram funcionários de uma instituição de 

ensino superior privada localizada na região Nordeste do Brasil. Em consonância com 

estudos realizados por Malhotra (2012), denomina-se população os indivíduos que detém 

características ou semelhança entre si, já a amostra constitui uma parte da população 

selecionada para o propósito do estudo. A amostra foi constituída por 21 respondentes 

que não foram selecionados a partir de nenhum critério especifico, apenas de acordo com 

sua disponibilidade e conveniência em participar da pesquisa (HAIR et al., 2010; 

MARCONI; LAKATOS, 2010). 

O instrumento selecionado para a coleta dos dados foi um questionário que 

segundo a definição de Malhotra, (2012), tem como principal característica a 

objetividade, sendo composto por perguntas estruturadas utilizando para tanto a 

metodologia da escala Likert de 5 pontos, que variam entre discordo totalmente (1) a 

concordo totalmente (5).  O questionário adotado apresenta um construto desenvolvido 

na área temática (figura 1) Sistema de Informação Gerencial contendo 13 questões e ainda 

8 questões sociodemográficas que totalizam 21 questões. A aplicação do questionário 

ocorreu por meio virtual utilizando a ferramenta Google Docs, os questionários foram 

enviados tanto por e-mail, quando pelas redes sociais dos respondentes, entre o período 

de 22 a 30 de abril de 2019. 

 

Figura 01 - Construto da Pesquisa 

Construto – Sistema de Informações Gerenciais 

Sigla Questões Autores 
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P1 A empresa em que trabalho possui um sistema de informações 

que atenda a todos os departamentos da organização, que facilite 

o processo decisório, otimização do tempo e recursos e fluxo das 

informações. 

Atkinson et al. (2015) 

 

P2 O sistema de informação que utilizo na empresa onde trabalho 

atende as minhas necessidades laborais. 

P3 Na empresa onde trabalho existe uma busca constante por 

inovações tecnológicas visando a melhoria do sistema de 

informações utilizado. 

P4 A implantação do Sistema de Informações utilizado atualmente 

tem causado impactos negativos nas minhas atividades diárias. 

Herbert e Seal (2012) 

P5 Os relatórios gerados pelo Sistema de Informações utilizado na 

minha empresa são precisos e confiáveis. 

Burns e Scapens (2000) 

P6 Você sente-se seguro para tomar decisões, pois tem controle 

sobre às informações necessárias para a tomada de decisão no seu 

trabalho. 

Frezzati et al. (2016) 

P7 Minha empresa promove capacitações constantemente no intuito 

de manter todos os funcionários atualizados e efetivos na 

realização de suas funções. 

Kroenke (2012) 

P8 Minha empresa desenvolve o processo de análise de desempenho 

periodicamente e me proporciona o feedback sobre meu 

desempenho. 

Alves; Revson e Vasconcelos (2013) 

P9 Após a implantação do sistema de informações gerenciais, a 

empresa começou a experimentar um aumento da velocidade em 

todos os processos, pois os relatórios que antes eram montados 

para avaliar cada situação, agora estão disponíveis deforma 

automatizada no SIG. 

Frezatti et al. (2016) 

P10 Um benefício que o sistema de informações gerenciais trouxe à 

empresa foi a disponibilidade das informações, uma vez que pode 

ser acessado pela internet, o que permite aos gestores acessarem 

as informações da empresa mesmo durante viagens. 

Russo e Guerreiro (2017) 

P11 O Sistema de Informações Gerenciais promove a sinergia entre 

os funcionários e aprendizagem constante. 

Chenhall (2003) 

P12 O sistema de Informação Gerencial, contribui com todos os 

setores, sendo que estes recebem informações através de um 

banco de dados onde ficam armazenadas as informações e são 

processadas e geradas assim que necessário. 

Figueiredo (2017) 

P13 O sistema de informação e o controle gerencial são atividades 

gerenciais para atuar dentro da organização de forma primordial. 

Otley (2014) 
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Hoje a empresa busca atender todas as áreas com o uso dessas 

ferramentas. 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A metodologia quantitativa aplicada ao estudo utiliza um levantamento de dados 

por meio de um instrumento predeterminado cujo objetivo é gerar dados estatísticos 

verificáveis como, media, mediana, porcentagem que atuem como métricas para os dados 

encontrados (CRESWELL, 2007). A análise dos dados ocorreu utilizando-se de planilhas 

eletrônicas, distribuição em gráficos e estatística descritiva (HAIR et al., 2010). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICAS DOS RESPONDENTES 

 

O trabalho em questão apresenta a análise e os resultados obtidos ao fim da 

pesquisa sobre sistema de informação gerencial e seus impactos na tomada de decisão em 

uma instituição de ensino superior. Utilizamos uma metodologia descritiva junto com 

uma coleta de dados dentro do objetivo proposto, mediante a um questionário organizado 

pela escala Likert de 5 pontos possuindo 21 questões, sendo 13 questões relacionadas ao 

sistema de informações gerenciais e 8 questões acerca da vida pessoal, social e acadêmica 

dos entrevistados.  

Obtiveram-se no total 21 respostas, dentre os respondentes 52,4% possuem uma 

faixa etária entre 30 a 44 anos, sendo 52,4% do sexo masculino. O grau de escolaridade 

de 47,6% é ensino superior, outra parte que seria 14,3% possuem especialização e 28,6% 

mestrado, enquanto a minoria que representa 4,7% tem nível médio e a mesma 

proporcionalidade possuem doutorado. Observou-se também que quanto ao tempo que 

trabalham na empresa analisada, 47,6% estão na empresa entre o período de 1 a 2 anos, 

ao mesmo tempo que 33,3% estão entre o período de 3 a 4 anos e uma minoria que 

representa 14,3% com mais de 5 anos. 
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4.2 RESULTADOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS  

 

A sessão seguinte trata a análise dos resultados pertinente a pesquisa aplicada a 

uma instituição de ensino privada, analisando características que permitam a mensuração 

da utilização do SIG na rotina organizacional, foram avaliados os principais aspectos que 

apontam para a rotina de utilização do SIG e seu impactos junto aos usuários assim como 

amaneira como estes percebem o desempenho do sistema. 

 

Gráfico 1 - Sistema de informação relacionado a todos os departamentos da 

organização: 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Percebe-se que o gráfico 1 mostra que entre os entrevistados 60% concordaram 

que possuem um sistema de informação que atende todos os departamentos da 

organização, enquanto 35% diz que concordam parcialmente e 5% não concordam e nem 

discordam. Partindo desse pressuposto Atkinson, et al., (2015), relata que todas as 

atividades da empresa devem estar relacionadas em um sistema de informação voltado 

para contribuir na decisão dos gestores, na rentabilidade e na continuidade da 

organização. 

 

Gráfico 2 - Sistema de informação útil nas atividades laborais:  
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FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Conforme a coleta de respostas, percebe-se que o gráfico 2 57,1% dos 

respondentes concordam totalmente no que diz respeito possuir um sistema de 

informação que atende as necessidades laborais, no entanto, 33,3% dizem concordar 

parcialmente, e 9,5% nem concordam e nem discordam. Com esse resultado, nota-se que 

a maioria está satisfeito com a utilização do sistema na empresa, no qual facilita suas 

atividades no trabalho. Atkinson et al., (2015) destaca que o sistema de informações 

contábil é de muita relevância, pois traz inúmeros benefícios, porém por outro lado tem 

gerados impactos variados no ambiente organizacional. 

 

Gráfico 3 - Busca por inovações tecnológicas: 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 
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Ao analisar os dados apresentados no gráfico 3 foi perceptível que 57, 1% 

concordam que na empresa existe uma busca constante por inovações, onde 33,3% 

concordam parcialmente e 9,5% nem concordam e nem discordam. Com base nessa 

perspectiva, a inovação tecnológica é algo primordial para o desenvolvimento 

organizacional, levando em consideração a necessidade do mercado. Segundo Atkinson, 

et al., (2015), a tecnologia faz parte da base estrutural de uma empresa, busca mudanças 

amplas e extensivas para atender as necessidades mercadológicas.  

 

Gráfico 4 - Impactos causados pelo sistema de informações: 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Pode-se perceber, como no gráfico 4 apresenta que 28,6% dos respondentes 

concordam totalmente, na mesma proporção 28,6% discordam totalmente, havendo uma 

divergência notória no que diz respeito aos impactos negativos nas atividades diárias. 

Sendo que, 23,8% discordam totalmente, ao mesmo tempo que 14, 3% concordam 

parcialmente e 4,8% nem concordam e nem discordam. 

Em consonância com Herbert e Seal (2012), toda organização deve ser 

constituída com base em uma plataforma de comunicação e informação que atendam suas 

necessidades e principalmente gere informação de qualidade para a tomada de decisões, 

tendo em vista que seus usuários devem ser devidamente capacitados para utilizar essa 

base para tomada de decisões equivalentes à sua competência visando evitar transtornos 

e equívocos em suas atividades diárias. 
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Gráfico 5 - Informações confiáveis gerado pelo sistema de informações: 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Quando questionados sobre os relatórios gerados pelo sistema de informações 

são precisos e confiáveis, o gráfico 5 mostra que 66,7% dos respondentes concordam 

totalmente, por outro lado 28,6% concordam parcialmente e 4,8% nem concorda e nem 

discorda. 

Segundo Burns e Scapens (2000) a eficácia do sistema é um pressuposto essencial 

para o correto funcionamento de todo o controle gerencial, assim como para a tomada de 

decisões, é fundamental que o sistema seja alimentado periodicamente com dados 

precisos e tempestivos, que seu processamento seja realizado em tempo hábil e a 

informação fruto desse processo seja útil, confiável e precisa para o usuário final, seja ele, 

a diretoria ou os demais departamentos que compões a empresa. 

 

Gráfico 6 - Segurança para tomada de decisão na organização: 
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FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

De acordo com o gráfico 6, observou-se que mediante a segurança para tomada 

de decisão 47,6% concordam totalmente que possuem um controle sobre ás informações 

necessárias para uma decisão assertiva, contudo, 42,9% concordam parcialmente e 9,5% 

declaram estar neutros. 

 Em conformidade com o autor Frezatti et al., (2016), o controle interno no 

ambiente organizacional se dá por meio de um sistema de informação que atenda todos 

os departamentos e gere informações uteis em qualquer etapa do processo administrativo, 

elas devem ser pensadas, elaboradas e informadas no sistema da empresa para que facilite 

e proporcione segurança no processo decisório.  

 

Gráfico 7 - Capacitação constante na empresa com intuito de manter todos 

atualizados 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Diante do resultado, analisa-se que 52,4% concordam totalmente que a empresa 

promove capacitação constantemente no intuito de manter todos os funcionários 

atualizados na realização de suas funções, em contrapartida, 33,3% concordam 

parcialmente, 4,8% afirmam não receber capacitação constante e 9,5% dos entrevistados 

são indiferentes. 
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O Processo de capacitação é fundamental para o desenvolvimento da empresa, 

pois através deste surgem os canais para a obtenção de novas informações que geram 

conhecimento organizacional, conforme coloca Kroenke (2012), a organização que não 

compreende o valor do conhecimento e do capital intelectual de seus empregados está 

fadada a sucumbir em meio ao novo cenário, que tem como características níveis 

elevadíssimos de competitividade e volatilidade, onde o conhecimento é a principal fonte 

para  inovação e está, por sua vez, é o grande diferencial competitivo, fator decisivo para 

a continuidade das organizações. 

 

Gráfico 8 - Análise de desempenho e feedback periodicamente: 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

De acordo com o gráfico 8, observou-se que 47,6% dos indivíduos questionados 

concordam totalmente que recebem feedback sobre o seu desempenho, no mesmo 

momento que 42,9% concordam parcialmente e 4,8% discordam totalmente ao passo que 

o mesmo percentual é neutro. Na visão de Alves, Revson e Vasconcelos (2013), através 

da avaliação de desempenho é possível acompanhar o desenvolvimento individual, ou até 

mesmo da equipe, também é possível identificar pontos fracos dos colaboradores e 

capacitá-los para um melhor rendimento. 

 

Gráfico 9 - Implantação do sistema de informações de forma automatizada: 
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FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Considerando os dados acima, compreende-se que mais da metade dos 

interrogados que correspondem a 57,1% concordam totalmente que com a implantação 

do sistema de informação gerencial a empresa começou a experimentar um aumento da 

velocidade em todos os processos, enquanto 33,3% concordam parcialmente e 9,5% estão 

neutros. Conforme Frezatti et al. (2016), com a inovação tecnológica, as informações 

estão disponíveis de forma mais eficiente aos usuários, facilitando o processo. Cita como 

exemplo os relatórios contábeis gerenciais que não somente geram demonstrações 

contábeis, como também, tabelas, quadros, gráficos e estão disponíveis aos indivíduos 

para auxiliar na demanda das atividades devendo conter uma linguagem acessível, 

trazendo comentários sobre o que está sendo reportado de forma sistematizada.  

 

Gráfico 10 - Os benefícios que o sistema gerencial trouxe a empresa mesmo 

durante viagens: 
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FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Quando interrogados quanto ao benefício que o sistema de informações 

gerenciais traz para a empresa, em relação à disponibilidade das informações mesmo 

durante viagens, o percentual de 33,3% concordam totalmente, ao mesmo tempo em que 

66,7% concordam parcialmente com o sistema utilizado. Sendo assim, com o avanço da 

tecnologia e acessibilidade, para os autores Russo et al., (2017), a forma de como hoje 

tudo se transmite e transfere como a comunicação virtual, trazem informações e dados 

necessários para o desenvolvimento e controle das informações em qualquer lugar. 

 

Gráfico 11 - Informações gerenciais e sua sinergia entre funcionários e 

aprendizagem: 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 
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Com base no gráfico 11, quando questionados sobre a sinergia entre 

funcionários, proporcionado pelo sistema de informações gerenciais, observou-se que a 

maior parte, que correspondem a 66,7% concorda totalmente que possuem um sistema de 

aprendizagem constante, enquanto 28,6% concordam parcialmente e 4,8% mostram ficar 

no meio termo. Segundo Chenhall (2003), o SIG busca dinamizar e envolver todo o corpo 

de uma empresa desenvolvendo a capacidade e a troca de conhecimentos e informações 

necessárias e úteis para o desempenho da empresa trazendo também a inovação e a 

mudança constante. 

 

Gráfico 12 - Sistema de informação contribui com todos os setores através de 

um banco de dados: 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Os resultados apresentaram que 47,6% dos respondentes concordam totalmente 

que o sistema de informações gerenciais contribui com todos os setores, 42,9% 

concordam parcialmente que recebem informações através de um banco de dados no 

sistema organizacional e 9,5% nem concordam e nem discordam. Sob esse aspecto, 

Figueiredo (2017) relata manter o SIG gera um norte amplo e controlado o de todos 

envolvidos na organização pode se manter informado e dentro das suas necessidades 

ocorridas dentro do ambiente corporativo. 
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Gráfico 13 - Sistema de informações e controle gerencial dentro da organização 

como ferramentas: 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Quando questionados sobre o sistema de informações e o sistema de controle 

gerencial dentro da organização, 55,5% concordam totalmente que a empresa busca 

atender todas as áreas com o uso dessas ferramentas, enquanto 40% concordam 

parcialmente e 5% nem concordam e nem discordam. Com base no autor Otley (2014), o 

SIG e o SCG gerencial tornam o funcionamento da organização em um ritmo de alto nível 

e busca ferramentas de melhoria da informação a todo tempo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou a real necessidade e a importância que se tem da 

contabilidade gerencial mediante um sistema de informações gerenciais com a função de 

desenvolver a empresa através da interação entre a informação e a gestão da mesma. O 

objetivo proposto foi analisar os impactos do SIG dentro de uma instituição de ensino 

superior no Nordeste do Brasil, sendo assim, foi aplicado um questionário na escala likert 

de cinco pontos.  

Nesse contexto, com a realização da pesquisa foi possível constatar que o SIG 

dentro da instituição de ensino superior atende todos os departamentos, o que facilita e 
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agiliza o processo decisório e gera sinergia entre os funcionários, promovendo 

informações confiáveis e tempestivas necessárias para uma decisão assertiva. A 

instituição de ensino busca constantemente por inovações tecnológicas, promove 

capacitação para manter os funcionários sempre atualizados. Identificou-se ao longo 

desse trabalho que a contabilidade gerencial é uma grande aliada no processo de tomada 

de decisão, causa impactos positivos através de um sistema de informações, considerado 

uma ferramenta importante dentro da organização. 

Entretanto como se trata de um estudo de caso sugere-se o desenvolvimento de 

pesquisas futuros a fim de comparar os resultados encontrados, com outras empresas do 

mesmo setor. Apesar de ser necessário experiência e desenvolvimento pratico de pesquisa 

para alcançar objetivos proposto. O presente estudo enfrentou limitações no que diz 

respeito a pouca disponibilidade de tempo dos participantes para responderem ao 

questionário instrumento de coleta desta pesquisa. 
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo fazer um breve relato sobre uma das mais novas 

políticas fiscais implantadas no Brasil e que modificou toda uma sistemática de utilização 

do documento fiscal emitido em papel por um documento digital: A Nota Fiscal 

Eletrônica - NFE. Instituída em 2005 e obrigatória a partir de 2008, tinha como principal 

objetivo inibir práticas de sonegação de impostos. Para discorrer sobre a política foi feita 

uma busca textual das pesquisas até o presente relacionadas. Percebeu-se que há pouca 

literatura que trata sobre o tema, e as que o fizera deixou de considerar informações 

relevantes que poderiam explicar melhor o fenômeno, como o efeito de outras políticas 

fiscais implantadas no período. Em sua maioria, foram encontrados efeitos positivos com 

a imposição da NF-e e o desempenho da administração pública e iniciativa privada. 

Palavras-chaves: nota fiscal eletrônica. administração tributária. arrecadação tributária. 

 

ABSTRACT 

The present study aimed to make a brief report on one of the newest fiscal policies 

implemented in Brazil and that modified a whole system of use of the fiscal document 

issued in paper by a digital document: Electronic Nota Fiscal - NFE. Established in 2005 

and mandatory since 2008, its main objective was to inhibit tax evasion practices. A 

textual search of the related researches to the present was made to discuss the policy. It 

was noticed that there is little literature that deals with the subject, and those that did it 

stopped to consider relevant information that could explain better the phenomenon, like 

the effect of other fiscal policies implanted in the period. For the most part, positive 
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effects were found with the imposition of NF-e and the performance of public 

administration and private initiative. 

Keywords: electronic nota fiscal; tax administration; tax collection. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pela eficiência na arrecadação tributária tem se intensificado nas últimas 

décadas. As mudanças tecnológicas implantadas pelos governos, a fim de reduzir as 

falhas nos sistemas de fiscalização e controle dos fiscos, iniciaram a partir da Ementa 

Constitucional nº 42, que incluiu o Inciso XXII ao artigo 37 da Constituição Federal 

brasileira que, em suma, determinou a integralização da União, Estados e Municípios que 

passaram a compartilhar entre si seus cadastros e informações fiscais. 

Desde então alguns projetos têm sido implantados de forma a atender às 

exigências impostas, um deles foi o SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, 

composto pela ECD - Escrituração Contábil Digital; a EFD - Escrituração Fiscal Digital; 

e a NF-e - Nota Fiscal Eletrônica. Destes, o primeiro a ser executado foi a NF-e, que teve 

sua obrigatoriedade expandida, em todo o território brasileiro, no ano 2008.  

A NF-e surgiu, dentre outros motivos, para tornar as tarefas de fiscalização e 

controle mais eficientes, de forma que as transações pudessem ser acompanhadas em 

tempo real, o que proporcionaria combater a sonegação de tributos, elevando assim a 

arrecadação de receitas tributárias, com um custo reduzido. (NF-E, 2017). Souza Júnior 

e Gasparini (2006) destacam que, se os governos explorassem sua capacidade máxima 

nos esforços de arrecadar suas próprias receitas não necessitariam de subsídios, tais como 

os fundos de participações dos Estados e dos Municípios, mas seriam capazes de atender 

as suas demandas dentro de seus próprios orçamentos. Sob essa ótica, a implementação 

de políticas fiscais aparece como uma alternativa na busca da maximização dos esforços 

dos governos na arrecadação de receitas próprias, podendo reduzir a dependência 

financeira de outras esferas governamentais.  

O Brasil conta com um considerável histórico de instituição de políticas públicas 

fiscais nos três níveis de governo: Nota 10 e Cidadão Nota 10, implantadas no Estado do 
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Ceará, em 1999 e 2002, respectivamente; Sua Nota é Um Show, implantada na Bahia, em 

2002; Cidadão Nota 10, no Estado do Rio Grande do Norte, em 2004; a Nota Fiscal 

Paulista, que teve início em 2007, no Estado de São Paulo; a Nota Legal, do Distrito 

Federal, em 2008; em 2009 criou-se o Cupom Mania, no Rio de Janeiro; o Estado de 

Sergipe instituiu a Nota da Gente, em 2010; em 2011 iniciaram as políticas Torpedo 

Minas Legal, Nota Rondoniense e Viva Nota, nos Estados de Minas Gerais, Rondônia e 

Maranhão, respectivamente; entre outras. Em sua maioria, buscaram reduzir as práticas 

de evasão fiscal, com a consequente elevação de suas receitas tributárias.  Esta pesquisa 

pretende fazer um breve relato de uma das mais recentes políticas fiscais implantadas no 

Brasil: A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, instituída em 2005 e que se tornou obrigatória a 

partir do ano de 2008 em todos os Estados da federação. 

 Destaca-se, portanto, a relevância do estudo da eficácia da administração 

pública, que além de testar o sucesso da implantação de políticas, auxilia aos gestores 

públicos no atendimento à Lei 101, de 4 de maio de 2000 - a Lei de Responsabilidade 

Fiscal que estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão 

fiscal, com o intuído de promover equilíbrio entre as receitas e despesas e tornar a 

informação cada vez mais transparente. 

 

2 A NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e 

 

A NF-e é parte integrante do projeto do SPED, que por sua vez, faz parte do 

PMATA - Projeto de Modernização da Administração Tributária e Aduaneira. Com sua 

instituição e obrigatoriedade modificou toda uma sistemática nas tarefas de controle e 

fiscalização da administração tributária no Brasil, utilizando da tecnologia para a 

modernização dos seus processos. 

 

2.1 ORIGEM E LEGISLAÇÃO 

 

A ideia da substituição do documeto fiscal tradicional pelo digital se originou na  

Espanha, na década de 90, que ao fazer uso do documento eletrônico percebeu  uma 
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redução nos custos com emissão de papel no valor de aproximadamente 15,7 bilhões de 

euros (BARBOSA, 2011), o que motivou outros países a aderirem à nova tecnologia. No 

entanto, a implantação da NF-e na Espanha tinha inicialmente uma visão mais voltada à 

sustentabilidade. No caso brasisleiro, a literatura apresenta o modelo chileno como 

inspiração para implantação da NF-e (FERNANDEZ, 2012; BARBOSA, 2011; GERON 

et al., 2011). O projeto da Facturación Electrónica no Chile teve início em 2002 com 

objetivo de promover e gerenciar a troca de informações sobre as transacções comerciais, 

além de reduzir os custos associados ao processo de emissão do documento fiscal 

(GUTIÉRREZ et al., 2010). 

Com a introdução do inciso XXII ao art. 37 da Constituição Federal Brasileira, 

dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003, determinou-se que as administrações 

tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios passassem a atuar 

de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações 

fiscais, tendo ainda recursos prioritários para a realização de suas atividades.  

A fim de atender a determinação da Constituição Federal, as administrações 

tributárias passaram promover um encontro que reunia os titulares das três esferas 

governamentais, o ENAT - Encontro Nacional dos Administradores Tributários. 

O primeiro ENAT ocorreu em 2004, na cidade de Salvador/BA. O principal 

objetivo do evento centrava-se tanto na busca de soluções capazes de atender a 

determinação da integração dos fiscos, quanto na procura de formas eficientes que 

pudessem padronizar as informações, reduzir os custos, tornar a fiscalização mais eficaz 

e permitir o cruzamento de dados em larga escala. O primeiro encontro desses 

profissionais resultou na aprovação dos protocolos de cooperação técnica nas áreas do 

cadastramento (Projeto do Cadastro Sincronizado) e Nota Fiscal Eletrônica.  

O segundo ENAT, que ocorreu em agosto de 2005, culminou com a assinatura 

do Protocolo ENAT 03/2005, para que de fato fosse desenvolvida e implantada a Nota 

Fiscal Eletrônica. Este também consolidou a coordenação técnica e o desenvolvimento 

do projeto sob a responsabilidade do ENCAT - Encontro Nacional dos Coordenadores e 

Administradores Tributários Estaduais, com a participação da RFB - Receita Federal do 

Brasil.  
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2.2 A IMPLANTAÇÃO 

 

Em seu trabalho, Fernandez (2011) procurou descrever como se deu a 

implantação da NF-e no Brasil. Segundo o autor, antes mesmo da Emenda Constitucional 

nº 42 ser incluída na CF - Constituição Federal, alguns Estados, como Pernambuco (com 

o livro eletrônico), Rio Grande do Sul e São Paulo, sentindo a necessidade de modernizar 

seus processos de fiscalização e controle, procuraram fazê-lo de forma individualizada. 

Uma dificuldade foi que as obrigações de informatização impostas não seguiam um 

padrão comum aos demais Estados. A introdução da referida ementa à CF mobilizou os 

Estados que passaram a adequar seus processos para a então integração das informações 

dos fiscos. 

Os Estados pioneiros na utilização da NF-e foram São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Bahia, Goiás, Santa Catarina e Maranhão, numa forma de teste chamada de Projeto Piloto 

que, depois de estabilizado, foi ampliado aos demais Estados. O projeto contou ainda com 

a participação de: 19 empresas privadas (Ambev, Redecard, Banco do Brasil, Robert 

Bosch, Sadia, Serpro, Cia. Ultragaz, Souza Cruz, Gerdau, Eurofarma, Siemens, Fiat, 

Petrobras, entre outras.), de grande porte, representativas dos setores automobilístico, de 

alimentação, farmacêutico e de combustíveis; da RFB - Receita Federal do Brasil; e da 

SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus; sob a coordenação do 

ENCAT (FERNANDEZ, 2011; BONFIM et al., 2012).  

De acordo com Mattos et al. (2013), a NF-e deixa de ser um Projeto Piloto em 

setembro de 2006, quando tem sua primeira versão emitida com validade tributária, 

passando a ser um mecanismo de controle fiscal. A legislação que trata da NF-e é descrita 

a seguir. 

 

2.3 A BASE LEGAL  

 

Para Fernandez (2011), a NF-e está baseada em três atos legais, a saber: os 

ajustes SINIEF, os Protocolos ICMS, e os Atos COTEPE. 
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2.3.1 Os Ajustes SINIEF 

 

Responsáveis por instituir nacionalmente a NF-e e o DANFE - Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, os Ajustes SINIEF são reconhecidos por Fernandez 

(2011) como a legislação base da NF-e. Ele os conceitua como convênios autorizativos 

aprovados pelo CONFAZ e secretários representantes das três esferas governamentais. A 

preocupação do autor em assim definir esses Ajustes está no fato destes não apenas se 

deterem na instituição do documento eletrônico em si, mas na exposição de detalhes 

relativos às regras do modelo e forma operacional da nova sistemática. O primeiro Ajuste 

SINIEF foi o 07/05 e sua última alteração está disposta no Ajuste SINIEF 09/10. Com os 

Ajustes, a NF-e passa a substituir a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, pelo modelo 55, e a 

Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 (a 

critério da unidade federada), e o Cupom Fiscal emitido por equipamento ECF - Emissor 

de Cupom Fiscal (a critério da unidade federada), são substituídos pelo modelo 65.  

A definição dada pelo legislador, logo no parágrafo 1º do referido Ajuste, é de 

que a NF-e se trata de um documento que apenas existe na forma digital, ou seja, é 

armazenada eletronicamente.  A validade jurídica do documento é garantida pela 

assinatura digital de quem emite a NF-e (certificada por entidade credenciada pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil), juntamente com a autorização 

do uso dada pela administração tributária do contribuinte, antes do fato gerador. É contida 

de código numérico que compõe a chave de acesso para a identificação, que permite 

consultar o documento e constatar a sua autenticidade, CNPJ do emitente, número e série 

da NF-e.   

Conforme o Ajuste SINIEF 07/05, e suas sequentes alterações, a obrigatoriedade 

da NF-e seria estabelecida por cada unidade federativa que, por sua vez, deveria fixá-la 

por intermédio de protocolos ICMS. Assim, como será visto mais adiante, os Protocolos 

ICMS estabeleceram a obrigatoriedade às unidades das federações, de forma que no ano 

de 2008, os 26 Estados brasileiros e Distrito Federal já estavam legalmente obrigados a 

emitir suas NFs-e. No entanto, a regra mostra flexibilidade às federações no 
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estabelecimento dessa obrigatoriedade ao contribuinte, ao definir, no parágrafo 3º, que as 

unidades federadas estariam livres para escolher entre critérios relacionados à receita de 

vendas e serviços, atividade econômica ou natureza da operação exercida pelos 

contribuintes. Ou seja, não foi definido um padrão para imposição da obrigatoriedade. 

Assim, as diferentes federações poderiam definir obrigatoriedade para diferentes tipos e 

portes de organizações, independentes umas das outras. 

Apresentados os principais aspectos de que tratam os Ajustes SINIEF, serão 

abordados a seguir os Protocolos ICMS que, segundo Fernandez (2011), no geral, foram 

utilizados para a imposição da obrigatoriedade da NF-e. 

 

2.3.2 Os Protocolos ICMS 

 

Ainda na fase inicial, o projeto contou com a participação voluntária das 

empresas. No entanto, devido a fatores culturais, pouca informação e, até mesmo, 

ausência de credibilidade das empresas em relação ao fisco, o número de empresas que 

aderiram à NF-e não atingiu às expectativas do fisco. Para resolver o problema, os Estados 

definiram em comum acordo um cronograma de obrigatoriedade que foi dividido em duas 

etapas: a primeira, que definiu obrigatoriedade para estabelecimentos nos anos de 2008 e 

2009, e a segunda, para 2010 em diante. 

O primeiro Protocolo para a determinação da obrigatoriedade foi o Protocolo 

ICMS 10, de 18 de abril de 2007, que estabeleceu a obrigatoriedade inicialmente aos 

Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas 

Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe, a partir de 

1º de janeiro de 2008, para os contribuintes que exercessem atividades de distribuição de 

combustíveis líquidos e de fabricação de cigarros, classificados nos CNAE 4681-8/01 e 

CNAE 1220-4/01,  posteriormente alterado pelo sucessor, o Protocolo ICMS 30, de 06 

de julho 2007, que estendeu a obrigatoriedade aos demais Estados, a partir de 1º de abril 

de 2008. Com o Protocolo ICMS 42/2009, a obrigatoriedade passou a ser pelo critério de 

CNAE (conforme a atividade econômica), e não mais por setores especificados nos 
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protocolos anteriores, de forma que, do ano de 2008 até o presente, vem sendo incluídas 

novas atividades de forma gradativa. 

Portanto, pode-se afirmar que a NF-e passou a ser de fato largamente utilizada 

em todo o país no ano de 2008, quando a partir de então todos os Estados brasileiros 

passaram a exigir do contribuinte a utilização da nova sistemática de emissão do 

documento fiscal por meio digital.  

 

2.3.3 Os Atos COTEPE 

 

Hierarquicamente inferiores aos Ajustes SINIEF, os Atos COTEPE são 

utilizados para trazerem definições técnicas de diversas naturezas. Para o caso específico 

da NF-e, estes Atos aprovam os MOC - Manuais de Orientação ao Contribuinte. 

O primeiro Ato COTEPE, o chamado Ato COTEPE/ICMS nº 72/2005 (que mais 

tarde fora revogado pelos Atos COTEPE/ICMS nº 14/07 e COTEPE/ICMS nº 22/08), 

dispunha sobre as especificações técnicas da NF-e, do DANFE e dos pedidos de 

concessão de uso, cancelamento e inutilização de NF-e. Nele, estão basicamente 

especificados os leiautes desses documentos. No geral, os demais Atos COTEPE tratam 

de aprovar novas versões de Manuais de Integração da NF-e e DANFE, e ainda sobre as 

alterações das especificações relativas aos pedidos de concessão de uso, cancelamento e 

inutilização de NF-e. 

 

2.4 BENEFÍCIOS E EFEITOS DA NF-e E DE OUTRAS POLÍTICAS FISCAIS 

 

Conforme Barbosa (2011), quando da implantação da Factura Eletrônica no 

Chile, o êxito da realização do projeto pôde ser parcialmente comprovado com a 

economia nos custos com emissão de papel, que alcançou a casa dos 800 milhões de 

dólares. No Brasil, o desenvolvimento e implantação da NF-e visava também uma série 

de benefícios para a sociedade, para o contribuinte comprador, ao contribuinte vendedor, 

e, logicamente, para as administrações tributárias, que, dentre outros, objetivava também 
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a redução dos custos de controle. O Quadro 1 relaciona estes benefícios conforme 

descritos no Portal da NF-e (2017). 

 

Quadro 1 - Benefícios esperados com a implantação da NF-e 

Benefícios para as 

Administrações 

Tributárias: 

 Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; 

 Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e 

compartilhamento de informações entre os fiscos; 

 Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de 

mercadorias em trânsito; 

 Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação; 

 Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da RFB (Sistema 

Público de Escrituração Digital - SPED). 

Benefícios para a 

Sociedade: 
 Redução do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente; 

 Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias; 

 Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas; 

 Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à Nota 

Fiscal Eletrônica. 

Benefícios para o 

Contribuinte 

Comprador (Receptor 

da NF-e): 

 

 Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias; 

 Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-e; 

 Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais; 

 Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B); 

Benefícios para o 

Contribuinte 

Vendedor (Emissor de 

NF-e): 

 Redução de custos de impressão; 

 Redução de custos de aquisição de papel; 

 Redução de custos de envio do documento fiscal; 

 Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais; 

 Simplificação de obrigações acessórias, como dispensa de AIDF; 

 Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira; 

 Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2B); 

FONTE: Adaptado de Portal NF-e, 2015. 

 

Alguns trabalhos já buscaram verificar os impactos advindos da implantação da 

NF-e no Brasil, sobretudo com foco nos efeitos da política para o contribuinte (Quadro 

2). A maior parte dessas pesquisas o fizeram utilizando uma abordagem qualitativa. 

Bonfim et al. (2012) procuraram mostrar as principais mudanças advindas a partir da 

implantação da NF-e sob a ótica da administração tributária do Rio Grande do Sul.  

Aplicou-se questinário ao auditor da fazenda, responsável pela implantação da NF-e no 

Estado, composto por cinco questões abertas que visavam captar uma visão geral dos 

pontos positivos e desafios na implementação dos sistemas SPED e NF-e. No decorrer do 

texto os autores levantam a hipótese de riscos na implantação do projeto quanto, por 

exemplo, à segurança da informação transferida, já que havia a possibilidade desta sofrer 

terceirização de serviços de TI pelo Estado à empresas especializadas. Além disso, o 
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objetivo de reduzir a sonegação fiscal poderia falhar através de simples combinação entre 

vendedor e comprador para o não regitro da operação. Contudo, suas conclusões apontam 

para um maior controle das operações fiscais, já que haveria uma mudança na ênfase da 

fiscalização (de dectectiva para preventiva) e menor custo para o contribuinte.  A 

principal crítica a esta pesquisa se deve ao fato de sua amostra, na coleta de dados, não 

contemplar o contribuinte, sujeito principal exposto ao impacto da política. 

Borba et al. (2013), num estudo de caso para uma empresa, avaliaram os 

benefícios propostos pelo projeto da NF-e. Após análise de registros contábeis e financeiros 

de anos iniciais (2008 a 2009) da implantação da nota eletrônica, e  realização de entrevistas 

com o gerente do projeto de implantação e os representantes da referida empresa de grande 

porte, perceberam como fatores positivos: a redução de custos com armazenagem de 

documentos fiscais e de impressão de documentos, bem como a redução de custos com 

aquisição de papel. Em contrapartida, constataram que a implantação envolveu alguns 

gastos com tecnologia da informação. Contudo, ressaltam que os benefícios observados 

compensam as desvantagens percebidas pelo contribuinte em questão. 

 

Quadro 2 - Resultados Obtidos com a Implantação da NF-e 

Autor Objetivo Objeto Resultado 

Bonfim et al 

(2012) 

Analisar, sob a perspectiva do fisco do Estado 

do RS, as principais mudanças para os 

contribuintes e para o fisco com a implantação 

do projeto da NF-e. 

Administração  

Tributária/ 

Contribuinte 

-Melhoria nos processos de fiscalização;  

-Fiscalização preventiva;  

-Menor custo para o contribuinte.  

 

Borba et al 

(2013) 

Analisar os resultados após a implantação da 

NF-e nos processos organizacionais de uma 

empresa de refeições coletivas. 

Contribuinte -Redução nos custos com emissão e 

envio do documento fiscal e aquisição de 

papel. 

-Percepção de custos elevados no 

processo de implantação. 

-Maior esforço da equipe de TI no 

acompanhamento do sistema de emissão 

do documento 

Pereira et al 

(2008) 

Identificar as percepções de 14 empresas de 

Rondônia, que fizeram parte do projeto piloto, 

acerca dos benefícios apontados pelo projeto 

da Nota Fiscal Eletrônica. 

Contribuinte -Redução de custos com impressão e 

aumento nas despesas com material de 

consumo e máquinas. 

 -Maior agilidade nos processos 

internos. 

Da Silva et al 

(2014) 

Analisar os impactos causados nas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

sediadas em Umuarama/PR, a partir da 

implantação da NF-e. 

Contribuinte - Aumento nos gastos com TI; 

- Os respondentes acreditam numa 

redução de custos a longo prazo. 

Sousa (2010) Analisar como a utilização da NF-e impactou 

as atividades de monitoramento e fiscalização 

Administração 

Tributária 

-Melhoria nos processos de fiscalização. 
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do ICMS na Secretaria da Fazenda do Estado 

do Ceará. 

Barbosa 

(2011) 

Investigar o impacto da implantação da NF-e 

sobre a arrecadação do ICMS no Estado do 

Ceará e os demais efeitos compensatórios para 

o fisco estadual advindos do uso dessa nova 

ferramenta. 

Administração 

Tributária 

-Encontrou efeito positivo e 

significativo da variável representativa 

da NF-e sobre a arrecadação do imposto. 

FONTE: Elaboração Própria. 

 

Pereira et al. (2008), ainda na fase inicial da implantação da política, objetivaram 

analisar a percepção do contribuinte acerca dos benefícios propostos pela administração 

pública. Para isso, utilizaram como ferramenta de coleta de dados a aplicação de 

questionários em 14 empresas que participaram do projeto piloto. No quesito “redução de 

custos” seus resultados divergem um pouco das demais pesquisas aqui mencionadas: 

concluíram que, por um lado houve redução de custos (não informada) com emissão de 

papéis, no entanto, surgiram novos custos com material de consumo (papel moeda), 

aquisição de impressoras a laser etc. Já no que se refere à agilidade nos processos 

internos, a pesquisa mostra um consenso entre os respondentes de que a NF-e é uma 

ferramenta inovadora capaz de reduzir o tempo das operações.  

Os resultados de Da Silva et al. (2014) mostram certa semelhança aos de Pereira 

et al (2008), quando numa análise das repostas obtidas a partir da aplicação de 

questionários em 30 empresas da cidade de Umuarama/PR. A maior parte dos 

respondentes afirmou ter percebido um aumento nos custos com TI, dados os 

investimentos tecnológicos e a contratação de pessoal para a implantação da NF-e, porém 

a soma e a especificação desses gastos não foram informadas. A aplicação dos 

questionários visava captar a percepção dos gestores quanto aos objetivos e benefícios 

preconizados na implantação da política. O que se percebe é que, aos olhos dos 

contribuintes, há certa frustração de expectativa relativa aos benefícios propostos pelo 

fisco. Porém, aceitam que no longo prazo poderá haver significativa redução de custos de 

armazenagem de documentos e consumo de papel.  

Já Sousa (2010) focou seu estudo na própria administração tributária. Conforme 

os benefícios esperados com a implantação da NF-e (Quadro 1), a expectativa era de 

melhoria no processo de controle fiscal. Sendo assim, buscou analisar como a utilização 
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da NF-e impactou as atividades de monitoramento e fiscalização do ICMS na Secretaria 

da Fazenda do Estado do Ceará. Para isso, o autor contou com a participação de três 

gestores estaduais que estão desde o início da implantação do Projeto no Ceará, e os 129 

auditores fiscais lotados nos núcleos setoriais inseridos nas empresas usuárias da NF-e. 

Utilizou a técnica de entrevista dirigida, com perguntas pré-formuladas e ordem 

previamente definida. Houve também a aplicação de questionários, onde se fez a 

tabulação da frequência das respostas e cruzamento de dados. Como principal resultado 

está a melhoria nos processos de fiscalização que, no geral, se subdividem da seguinte 

forma: o tipo de fiscalização total  passa a substituir a fiscalização parcial, deixando assim 

a prática de fiscalização por amostragem; identificação imediata das notas fiscais 

emitidas; mudança no procedimento de fiscalização manual para eletrônica; passou-se a 

fiscalizar o presente ao invés do passado; caráter mais preventivo que repressivo; e maior 

facilidade na captura e manipulação dos dados.  

Numa abordagem diferente, Barbosa (2011) também definiu seu objeto de 

estudo na administração tributária. O objetivo de sua pesquisa foi verificar empiricamente 

os efeitos da NF-e na arrecadação do ICMS no Estado do Ceará. Para a estimação de seus 

resultados, utilizou o modelo Dif-in-Dif, normalmente aplicado quando se deseja analisar 

os efeitos de um evento que afetou determinado grupo e outro não, sendo estes 

semelhantes. Dessa forma, a autora definiu como grupo de tratamento (os afetados pela 

política) os setores da atividade econômica que fazem parte do segmento da indústria e 

do atacado. O grupo de controle (que não foram afetados) foi representado por setores do 

segmento do varejo que tinham características semelhantes, mas que não sofreram a 

política. No geral, seus resultados mostraram que a obrigatoriedade da NF-e causou um 

efeito, em média, superior ao observado para os setores que não foram contemplados com 

a política. Por exemplo, observou-se um significativo aumento na arrecadação média dos 

setores do comércio atacadista de combustíveis e uma queda na arrecadação média nas 

atividades ligadas a comercialização de álcool para uso doméstico. 

Ainda pode ser considerada reduzida a quantidade de pesquisas realizadas com 

a finalidade de mensurar os efeitos da política fiscal “NF-e”, sobretudo no que se refere 

aos efeitos da mesma sobre a arrecadação de impostos. Contudo, há na literatura um bom 
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número de estudos que procuraram avaliar impactos de políticas fiscais no 

comportamento das receitas tributárias. Essas pesquisas poderão servir de parâmetro para 

o estudo de novas políticas, pela possibilidade do suporte ao embasamento teórico, 

seleção de variáveis e escolha do método/modelo a ser aplicado (COSSIO, 2001; 

COSSIO, 1998; VELOSO, 2008; ORAIR; ALENCAR, 2010; NASCIMENTO, 2010; 

COSTA, 2013; CANAVIRE-BACARREZA; ESPINOZA, 2010). 

 

3 OUTRAS POLÍTICAS FISCAIS IMPLANTADAS NO BRASIL 

 

Em paralelo à NF-e, foram implantadas no Brasil outras políticas fiscais cujo 

objetivo visava aumentar as receitas de arrecadação oriundas do ICMS. Em sua maioria, 

buscaram incluir o cidadão como um agente fiscalizador no auxílio à inibição da 

sonegação de impostos - o Estado passou a oferecer benefícios em troca da participação 

do consumidor na campanha. A seguir, serão descritas políticas que foram implantas em 

cada Estado até o ano de 2011, conforme Mattos et al. (2013), Moreira (2014) e Barros 

(2010). 

Iniciativas da Bahia, Goiás, Piauí, e Pernambuco ofereceram benefícios voltados 

ao lazer e cultura. Em janeiro de 2002, a Bahia iniciou o programa que ficou conhecido 

como Sua Nota é um Show.  Em janeiro de 2009, o Estado goiano deu início ao programa 

Nota Show de Bola - uma parceria firmada entre Governo do Estado de Goiás e a 

Federação Goiana de Futebol. No mesmo ano, no Piauí, firmaram parceria a Secretaria 

da Fazenda Estadual, juntamente com a Fundação Estadual dos Esportes, a Federação de 

Futebol do Piauí e os empresários piauienses, para a criação do programa Sua Nota Bate 

um Bolão, a fim de estimular o crescimento das receitas tributárias do Estado. Esses 

programas têm em comum o incentivo ao consumidor em exigir o documento fiscal no 

ato de suas compras para trocá-los em ingressos para jogos de competição. O Estado de 

Pernambuco adotou o programa Todos com a Nota, em funcionamento desde 2007. 

Consiste na troca de cupons fiscais por pontos que possibilita a reserva para jogos de sua 

escolha.  
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Cidadão Nota 10 foi o nome que se deu ao programa instituído em abril de 2004, 

através do decreto nº 19.776, pelo Estado do Rio Grande Norte. Ao exigir o documento 

fiscal, o consumidor pode trocá-lo por vale-lazer ou vale-prêmio, ou doá-lo às instituições 

para que recebam recursos públicos em troca.  A troca do documento fiscal pelo vale-

prêmio dá ao consumidor o direito de participar de sorteios de prêmios em dinheiro. A 

sistemática dos sorteios foi também aderida pelos Estados do Rio de Janeiro, em 2009, 

com o programa intitulado de Cupom Mania; e em Sergipe, com o Nota da Gente, 

instituído em 2010. Para participar, o cidadão informa dados contidos no documento 

fiscal que exigiu do estabelecimento fornecedor e passa a concorrer a prêmios em 

dinheiro. 

Os Estados de São Paulo, Alagoas, Rondônia e Distrito Federal implantaram 

programas semelhantes, cujo benefício principal consiste na devolução de parte do 

dinheiro gasto nas compras realizadas pelo consumidor, desde que este solicitasse a 

inclusão do seu CPF no documento fiscal. Em São Paulo foi instituída a Nota Fiscal 

Paulista, com início do programa em outubro de 2007. O Estado de Alagoas denominou 

seu programa de Nota Fiscal Alagoana, implementado em novembro de 2008.  No Distrito 

Federal, o Nota Legal teve início em agosto de 2008. Ambos oferecem a devolução de 

até 30% do valor do ICMS recolhido pelo fornecedor.  

O Estado do Ceará apresenta todo um histórico na criação de incentivos fiscais 

para o cidadão. Barros (2010) trata o Estado cearense como precursor na educação 

tributária. Conforme o autor, o primeiro programa lançado pela SEFAZ data de 1959, 

denominado Seu talão Vale Um Milhão. Poderiam concorrer aos prêmios os contribuintes 

que levassem notas fiscais às repartições da secretaria. Em 1994, foi lançada a campanha 

Nota Premiada; em 1995, a Super Nota Premiada; em 1999, lançou-se o programa Nota 

10, que foi relançada em 2002, com o título de Cidadão Nota 10; em 2003, foi instituída 

o Nossa Nota. Todas essas campanhas tinham por objetivo incentivar ao cidadão a exigir 

o documento fiscal e assim fazer jus ao direito de concorrer aos prêmios. Por fim, em 

2005, foi criado o programa Sua Nota Vale Dinheiro, vigente até o presente. Neste o 

cidadão poderá cadastrar suas notas fiscais de compra no sítio da secretaria da fazenda 

para ser ressarcido de parte do dinheiro da compra devolvido.  
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No Estado de Rondônia foi criado o Nota Rondoniense, também conhecido 

como Nota Legal, instituído em 2011, através da Lei 2.589. O programa além de oferecer 

ao cidadão a devolução de parte do ICMS recolhido na compra, ainda lhe dá a 

possibilidade de ganhar prêmios em sorteios, desde que exija o documento fiscal e a 

informação do seu CPF no mesmo. No mesmo ano, foi lançado no Maranhão o programa 

Viva Nota, através do Decreto 27.789/11, que oferecia ao cidadão a devolução de até 30% 

do valor do ICMS recolhido e a possibilidade de participação em sorteios de prêmios. 

Concomitantemente à inclusão de outras políticas, O Governo Federal criou o 

MEI - Microempreendedor Individual. Programa instituído pela Lei Complementar nº 

128, de 19/12/2008, com vigência a partir de Julho de 2009, que deu condições especiais 

ao trabalhador informal a tornar-se um profissional legalizado, constituído de pessoa 

jurídica, e com todos os direitos resguardados por um empresário como qualquer outro, 

porém, com obrigações simplificadas. Ou seja, o MEI se enquadra no regime tributário 

Simples Nacional, é isento dos tributos Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL. Ao 

MEI foi estabelecido um valor fixo mensal, atualmente de até cinquenta reais, que se 

destina à Previdência Social e ao ICMS (um real por mês, quando a atividade é de 

comércio) ou ao ISS (cinco reais mensal, quando a natureza da atividade for serviço). 

Por último, destaca-se o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, um 

projeto federal, instituído pelo Decreto nº 6.022 de 2007, que faz parte do PAC - Programa 

de Aceleração do Governo Federal. Surgiu sob o pretexto de modernizar o cumprimento 

das obrigações acessórias através da certificação digital. Teve seu início com três 

importantes projetos: ECD - Escrituração Contábil Digital, que substitui a escrituração 

dos livros Diário, Razão, Balancetes, e auxiliares (se houver), pela escrituração 

transmitida via arquivo, obrigatória a partir de janeiro de 2008; EFD - Escrituração Fiscal 

Digital, que consiste num arquivo digital, com a escrituração de documentos fiscais, 

apurações de impostos e demais informações de interesse do fisco,  com obrigatoriedade 

a partir de 2012; e a Nota Fiscal Eletrônica, que se tornou obrigatória a partir do ano de 

2008. Todos com abrangência Nacional. Dentre os objetivos da instituição da política, 

destaca-se a rapidez na identificação dos ilícitos tributários. 
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Abaixo, o Quadro 4 resume as políticas implantadas no Brasil, em períodos que 

se aproximam ao da implantação da NF-e, até o ano de 2011, bem como sua abrangência. 

 

Quadro 4 - Demais políticas implantadas no Brasil no período de 1996 a 2011. 

Ano de Implantação Política  Abrangência 

1999 Nota 10 CE 

2002 Cidadão Nota 10 CE 

2002 Sua Nota é um Show BA 

2003 Nossa Nota CE 

2004 Cidadão Nota 10 RN 

2005 Sua Nota Vale Dinheiro CE 

2007 
Nota Fiscal Paulista SP 

Todos com a Nota PE 

2008 

Nota Fiscal Alagoana AL 

SPED  Nacional 

Nota Legal DF 

2009 

Nota Show de Bola GO 

Cupom Mania RJ 

Sua Nota Bate um Bolão PI 

MEI Nacional 

2010 Nota da Gente SE 

2011 

Torpedo Minas Legal MG 

Nota Rondoniense RO 

Viva Nota MA 

FONTE: Elaboração Própria. 

 

Ainda são poucas as pesquisas que buscaram quantificar a eficácia desses 

programas no tocante à arrecadação das receitas estaduais. Dentre elas estão: Mattos et al 

(2013), que fazendo uso de modelo Dif-in-Dif, buscou verificar os efeitos da implantação 

Nota Fiscal Paulista, no Estado de São Paulo. Não encontrou efeito significativo, de forma 

que o chamou de “efeito limitado” sobre a arrecadação estadual. Barros (2010) utilizou 

um modelo de regressão linear a fim de avaliar o impacto do programa cearense Sua Nota 

Vale dinheiro e conclui que a cada aumento de 10% nos lotes pagos ao participante, há 

um aumento de 1,5% na arrecadação do ICMS. Toporcov (2009) também utilizou 
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regressão linear para verificar o efeito das políticas implantadas em Alagoas e São Paulo 

sobre a arrecadação do ICMS nesses Estados.  Encontrou um aumento de 20% mensal na 

arrecadação do imposto a partir da Nota Fiscal Paulista. No entanto, para a Nota Fiscal 

Alagoana, não obteve resultado significativo, o que pode ter como causa a recente 

implantação do programa naquele Estado, em relação ao período de análise (2006 a 2009).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo fazer um levantamento teórico de uma 

política fiscal, pouco explorada, mas que modificou toda uma forma de execução adotada 

ao longo do tempo pela administração tributária do Brasil. A NF-e - Nota Fiscal 

eletrônica, instituída em 2005 e implantada nos Estados brasileiros obrigatoriamente a 

partir de 2008, levou para o “mundo digital” as tarefas de fiscalização e controle fiscal, 

através da informação integrada entre os fiscos, transformando-as numa sistemática mais 

simplificada e menos onerosa. 

Dentre os objetivos a serem alcançado por meio de sua instituição, estavam a 

eficiência da administração pública nas tarefas de fiscalização e controle tributário. Há na 

literatura algumas pesquisas que buscaram verificar uma relação entre a implantação do 

documento digital e o desempenho tanto da gestão pública, quanto na iniciativa privada. 

A maior parte das pesquisas realizadas utilizou uma abordagem qualitativa e encontrou 

um efeito positivo. No entanto, há de se destacar o intervalo temporal em que estas foram 

realizadas, em período relativamente recente em relação à determinação da utilização da 

NF-e em todo o território brasileiro. Portanto, com aproximadamente dez anos de 

obrigatoriedade, torna-se pertinente a realização de novas pesquisas que busquem testar 

o efeito da NF-e encontrado por aqueles pesquisadores ao longo tempo. 

Um ponto importante observado neste estudo é que não foram encontradas 

pesquisas que levaram em consideração o efeito de outras políticas fiscais implantadas 

em períodos concomitantes à NF-e e que tinham objetivo semelhante no momento de sua 

instituição: o aumento nas receitas de arrecadação. Portanto, entende-se que a variável 
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“outras políticas” deve ser incluída em pesquisas dessa natureza para que seja testada 

quanto à sua significância na explicação do fenômeno. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo examinar a refutação de Kant ao argumento ontológico 

em sua obra “Crítica da Razão Pura”. O artigo desenvolve a seguinte problemática: Qual 

a crítica de Kant ao argumento ontológico? O texto está exposto em uma seção, dividida 

em três subseções onde é apresentada a refutação de Kant ao argumento ontológico e suas 

críticas refutadoras aos argumentos cosmológico e físico-teológico da existência de Deus. 

No argumento ontológico Kant mostra que a existência de Deus, na razão pura, não é 

possível devido o fato da existência não se constituir num predicado real, portanto não 

acrescentar nada na definição de Deus. Dessa forma, há uma tentativa de reabilitar a 

existência de Deus na Razão Pura através dos argumentos cosmológico - a partir do 

princípio da causalidade das coisas - e físico-teológico - a partir da ordem universal da 

natureza. Concluindo, assim, que os dois últimos argumentos caíam no mesmo erro do 

argumento ontológico, e que Deus era possível a partir de uma decisão moral da Razão 

Prática. 

Palavras-chave: razão pura. argumento ontológico. Deus. existência. perfeição. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to examine Kant's refutation to the ontological argument in 

his work "Critique of Pure Reason." The article develops the following problematic: What 

is Kant's critique of the ontological argument? The text is exposed in a section, divided 
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into three subsections where Kant's refutation is presented to the ontological argument 

and its criticisms of the cosmological and physico-theological arguments for the existence 

of God. In the ontological argument Kant shows that the existence of God in pure reason 

is not possible because existence does not constitute a real predicate, therefore add 

nothing in the definition of God. Thus, there is an attempt to rehabilitate the existence of 

God in Pure Reason through the cosmological arguments - from the principle of causality 

of things - and physical-theological - from the universal order of nature. Concluding, 

therefore, that the last two arguments fell into the same error of the ontological argument, 

and that God was possible from a moral decision of the Practical Reason. 

Keywords: pure reason. ontological argument. God. existence. perfection. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Immanuel Kant (1724-1804), um dos filósofos que mais profundamente 

influenciou na formação da filosofia contemporânea, nasceu em Königsberg, na Prússia 

Oriental (Alemanha), onde estabeleceu um sistema filosófico, que ia de encontro com a 

o racionalismo de Descartes e Leibniz e o empirismo dos filósofos David Hume e John 

Locke. 

É nesta fase crítica que Kant vai desenhar um novo cenário para sua filosofia, 

lançando a sua obra basilar intitulada “Crítica da Razão Pura”. Nesta obra, Kant vai 

investigar os limites do emprego da razão para determinar as condições de possibilidade 

do conhecimento e, dessa forma, distinguir os seus usos legítimos dos seus usos 

especulativos. 

Tomando como referência a CRP - “Crítica da Razão Pura” o presente artigo 

desenvolve um exame da refutação de Kant ao argumento ontológico. Com esse objetivo 

discute o seguinte problema: qual a crítica de Kant ao argumento ontológico? 

Na busca de uma resposta para esse problema, procuramos organizar o trabalho 

na seguinte ordem: Na primeira seção, apresentaremos a refutação de Kant a essa prova 

a priori. Além de refutar o argumento ontológico, Kant também faz a contestação a dois 

outros argumentos que, no fim, dependem do ontológico para se sustentarem: o 
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cosmológico e o físico-teológico. Esta seção, também, está divida em três subseções: a 

primeira sobre o argumento ontológico, depois o argumento cosmológico e por fim o 

argumento físico-teológico. O primeiro centrado numa prova a priori, o segundo no 

princípio da causalidade e o terceiro na ordem universal da natureza. 

O artigo, portanto, está desenvolvido no quadro de uma das problemáticas mais 

importantes na tradição filosófica que é o argumento ontológico, o argumento que, a 

priori, traz uma demonstração da existência de Deus, proposta por Anselmo de Aosta. 

Nesse sentido, destacamos a relevância do presente trabalho, uma vez que aborda um 

tema tão complexo que, em toda a tradição filosófica, é uma problemática muito forte; 

ademais, faz-se pertinente ressaltarmos que apresenta um estudo aberto para discutir os 

problemas que, até hoje, temos na identidade filosófica atual que é abordagem da 

existência de Deus. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta abordagem argumentativa vamos aprofundar o nosso estudo, que trata da 

crítica que o filósofo Immanuel Kant faz ao argumento ontológico. Examinaremos três 

argumentos: cosmológico, físico-teológico e ontológico.  

Na sua CRP - “Crítica da Razão Pura” na divisão intitulada “Dialética 

Transcendental”, cujo objetivo é denunciar os abusos da razão pura, que ocorre quando 

essa ousa buscar o conhecimento de objetos para além dos limites de uma experiência 

possível Kant vai tratar em três seções sobre a impossibilidade da existência de Deus na 

razão pura.  

O argumento mais importante que vai impactar toda a tradição, de Anselmo a 

Descartes e, posteriormente, exercerá importe papel no conceito lógico de existência é, 

sem dúvida, sua refutação do argumento ontológico.  

Os argumentos cosmológico e físico-teológico, que tomam por base a 

experiência sensível da causa e do mundo, respectivamente, para poder provar a 

existência de Deus sem o uso lógico da razão. No entanto, de acordo com Kant, caem sob 

por terra diante da refutação ao argumento ontológico. Em outras palavras, Kant sentencia 
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que os argumentos cosmológico e físico-teológico caem no mesmo problema que o 

argumento ontológico, a saber, não ter provas suficientes que demonstrem a existência 

efetiva de Deus na experiência, tendo que recorrer ao uso da lógica racional para poder 

tentar provar seus argumentos, no fim, considerados todos inválidos por terem apoio no 

argumento ontológico. 

Examinaremos em três seções, a refutação dos argumentos, ontológico, 

cosmológico e físico-teológico. 

 

2.1 A DEFINIÇÃO DE UM JUÍZO LÓGICO DO SER: ARGUMENTO ONTOLÓGICO 

 

Nesta subseção, vamos tecer a abordagem crucial sobre a refutação de Kant ao 

argumento ontológico. Na CRP em A592/B620 da Dialética Transcendental – O ideal da 

razão pura – Kant apresenta a impossibilidade de uma prova ontológica da existência de 

Deus.  

Kant inicia indo direto ao que se seria o núcleo do argumento, diz ele: 

 

Depara-se-nos aqui algo de estranho e absurdo que é [...] de uma 

existência dada em geral, concluir uma existência absolutamente 

necessária, e serem contudo completamente adversas todas as 

condições que o entendimento exige para formar um conceito de uma 

tal necessidade (KANT, 2013, p. 500)1. 

 

De fato, conforme apresentado no capítulo anterior o argumento 2: 

I - Deus é por definição um ser absolutamente perfeito. 

II - Existência necessária é uma perfeição. 

III - Portanto, Deus necessariamente existe. 

O ponto central da refutação se baseia na tese de que a não existência do objeto 

de um conceito implica na supressão do próprio sujeito de uma proposição com todos os 

seus predicados. Por exemplo, tomemos a proposição “A rosa é vermelha”. Considere o 

conceito “ser vermelho”, como inexistente, neste caso, é preciso concluir que o termo 

                                                 
1 CRP, A592/B620 
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sujeito da proposição não pode existir, ao menos com a propriedade que o predicado lhe 

manifesta, posto que esta propriedade não existe. 

Ora, neste caso, a inexistência da propriedade “ser vermelho” não implica 

contradição uma vez que a rosa não a tem necessariamente. Ocorre algo análogo com o 

conceito de existência mesmo que aplicado a Deus. Diante disso é preciso argumentar em 

favor da refutação tomando como referência a noção de existência. Kant demonstrará que 

existência não é um predicado real mas, o que isso significa para a refutação? Para Kant 

o conceito de existência deriva da distinção entre predicados lógicos e predicados reais:  

 

Tudo pode servir, indistintamente, de predicado lógico, e mesmo o 

sujeito pode servir a si próprio de predicado, porque a lógica abstrai de 

todo o conteúdo; mas a determinação é um predicado que excede o 

conceito do sujeito e o amplia. Ser não é, evidentemente, um predicado 

real, isto é, um conceito de algo que se possa acrescentar-se ao conceito 

de uma coisa: é apenas a posição de uma coisa ou de certas 

determinações em si mesma” [grifo do autor] (KANT, 2013, p. 504)2. 

 

Nesta situação, o predicado real é determinante na sentença, pois, acrescenta 

algo na mesma. O predicado lógico é uma possibilidade ou a “posição de uma coisa”, 

meramente verbal ou sintático. Feita essa distinção, Kant passa a focar a tese segundo a 

qual a existência é uma perfeição e assevera que “Ser não é, evidentemente, um predicado 

real”. O que significa dizer que a existência não é perfeição tal como o “é” da ligação 

numa proposição não é um conceito, mas apenas faz a relação entre o termo sujeito e o 

termo predicado.  

Portanto, o ponto em disputa é se a existência, pertence ou não ao gênero dos 

predicados reais ou perfeições. Ora, para Kant a existência não vai acrescentar conceito 

algum a algo ou a alguém porque a mesma é anterior, porque já existe; ou seja, já se tem 

uma posição real sobre a existência. Não há como aplicar conceitos à existência se ela já 

é por si só. “A existência não tira e nem acrescenta nada ao ente do ponto de vista de sua 

idéia [sic], de sua essência, da compreensão das suas qualidades mais intrínsecas” 

(TOMATIS, 2003, p. 74). Logo, existência não é perfeição. 

                                                 
2 CRP, A598/B626 
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Desse modo, com essa visão que a existência não pode ser algo que acrescente 

alguma definição real ao sujeito, Kant mostra que a perspectiva de um Ser-supremo 

(Deus) não teria condições de ser logicamente provado a partir da razão pura, pois como 

ele mesmo diz:  

 

Se tomar[mos] pois o sujeito juntamente com todos os seus predicados 

e disser Deus é, ou existe um Deus, não acrescento um novo predicado 

ao conceito de Deus, mas apenas ponho o sujeito em si mesmo, com 

todos os seus predicados e, ao mesmo tempo, objeto que corresponde 

ao meu conceito” [grifo do autor] (KANT, 2013, p. 504)3. 

 

Percebemos, desse modo, que: “Provar a existência de Deus pelo fato de que a 

essência divina inclui a existência como uma de suas características é tratar erroneamente 

a existência como se ela fosse uma característica (ou um predicado real)” (ALLEN, 2010, 

p. 251). Não temos a menor condição de tratar da existência como algo que caracterize e 

adjetive um sujeito. Logo, reformulando o argumento 2 temos o argumento 2*: 

 

I* – Deus é por definição um ser absolutamente perfeito  

II* –Entre as perfeições de Deus não consta a existência ......(Df: existência não é um 

predicado real) 

III* -  Existência não é uma perfeição ...................................(justifica II*) 

III – Deus necessariamente não existe. ..................................(por I*, II* e III*) 

 

O argumento 2* encontra lastro no seguinte assertiva:  

 

[...] quando penso uma coisa, quaisquer que sejam e por mais 

numerosos que sejam os predicados pelos quais a penso [...] em virtude 

de ainda acrescentar que esta coisa é, não lhe acrescento o mínimo que 

seja. Porquanto, se assim não fosse, não existiria o mesmo, existiria, 

pelo contrário, mais do que o que pensei no conceito e não poderia dizer 

que é propriamente o objecto [sic] do meu conceito que existe [grifo do 

autor] (KANT, 2013, p. 505)4. 

                                                 
3 CRP, A599/B627 
4 CRP, A600/B628 
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Mediante o exposto nos deparamos com um questionamento: por que a 

existência não é um predicado real? Isto é, por que não acrescenta ou amplia o conceito?  

Para responder essa questão Kant apresenta o momento mais importante de sua refutação 

à prova ontológica:  

 

Ambos [conceito e objeto] têm de conter, exatamente, o mesmo; e, em 

virtude de eu pensar o objeto desse conceito como dado em absoluto 

(mediante a expressão: ele é), nada se pode acrescentar ao conceito, que 

apenas exprime sua possibilidade. E assim o real nada mais contém que 

o simplesmente possível. Cem táleres reais não contêm mais do que 

cem táleres possíveis. Pois que se os táleres possíveis significam o 

conceito e os táleres reais o objeto e a sua posição em si mesma, se este 

contivesse mais do que aquele, o meu conceito não exprimiria o objeto 

inteiro e não seria, portanto, o seu conceito adequado [grifo nosso] 

(KANT, 2013, p. 504)5. 

 

Podemos ilustrar de modo mais claro a explicação de Kant com o caso seguinte: 

considere a proposição “unicórnios existem”. Ora, quando penso em unicórnios, os penso 

com todas propriedades que constituem o conceito. Portanto, o conceito não contem mais 

do que o possível. Se existência fosse um predicado real acrescentar-se-ia ao conceito de 

unicórnio algo mais do que o possível. O que engendraria uma situação estranha: o meu 

conceito de unicórnio não exprime o unicórnio. No caso do argumento 2, supondo a 

existência como perfeição, o conceito de Deus em meu pensamento - premissa I* do 

argumento 2* - não esgota o conceito de Deus, dado a verdade da proposição inferida 

“Deus necessariamente existe”. O que é um absurdo. Ou seja, Deus teria que ter todas as 

perfeições ao nível do conceito mais existência como possível. Portanto, o conceito de 

Deus não é adequado, isto é, do conceito de Deus não se pode derivar a sua realidade. 

Em meio a todas essas objeções que Kant faz ao argumento ontológico é 

necessário delinear que corremos o risco de cair no abismo da ilusão, da ilusão 

transcendental, que é reconhecida como um erro ao esboçar que a existência de algo ou 

de alguém não é analítica, e sim, sintética. 

                                                 
5 CRP, A599/B627 
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Kant observa que o argumento ontológico cai no erro (na ilusão transcendental) 

de trocar o predicado lógico pelo real. “O conceito de ente perfeitíssimo não é só 

alcançado pela razão. Entretanto, não se pode extrair a existência real de tal conceito ou 

ideia [sic], porque a proposição que afirma a existência de uma coisa não é analítica, mas 

sintética” (REALE; ANTISERI, 2004, p. 372). 

Sendo assim, Allen (2010) apresenta que o objetivo de Kant teria sido alcançado 

segundo o valor de sua intencionalidade para com a refutação deste argumento 

ontológico, mostrando a sua impossibilidade, pois: “Kant pretendia provar que a razão 

não pode provar a existência de Deus. Mas parece [...] que tudo que podemos dizer é que 

a razão ainda não produziu uma versão do argumento ontológico que de fato prove a 

existência de Deus” (ALLEN, 2010, p. 252) 

Emerge assim através desse abismo os outros dois argumentos: o cosmológico e 

o físico-teológico; ao se basearem, em última instância, nas mesmas razões do argumento 

ontológico. Em relação a estes argumentos: “percebeu-se que ambos possuem o 

argumento ontológico como fundamento de sua argumentação e, por este motivo, 

recairiam no mesmo erro: o uso incorreto do conceito de ser para afirmação de existência” 

(MULINARI, 2011, p. 36). É que examinaremos a seguir. 

 

2.2 O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE: ARGUMENTO COSMOLÓGICO 

 

Trataremos nesta subseção sobre a impossibilidade de uma prova cosmológica a 

respeito da existência de Deus. Kant procura demonstrar a possibilidade e a realidade de 

Deus tomando por base a causa do ente criado, do mundo, da natureza, como era de se 

esperar do argumento cosmológico. O argumento por Modus Ponnes, tal como 

apresentado por Kant (CRP A605/B633) é o seguinte: 

Argumento cosmológico 

I) Se algo existe deve existir também um ser absolutamente necessário 

II) Ora, eu próprio existo 

III) Logo, existe um ser absolutamente necessário. 
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A premissa (II) é claramente um dado da experiência, enquanto a premissa (I) é 

uma proposição hipotética em que o antecedente é um dado da experiência e o 

consequente assevera a existência de um ser necessário que, supostamente deve ser o 

responsável por manter no ser o ente existente. A conclusão infere, por força da 

necessidade, a existência de um a partir do outro. Em outras palavras, 

 

A prova cosmológica [...] mantém a ligação da necessidade absoluta 

com a realidade suprema; mas, em vez de partir, como a precedente, da 

realidade suprema, para deduzir a necessidade na existência, conclui da 

necessidade incondicionada e previamente dada, de qualquer ser, a sua 

realidade ilimitada e, deste modo, tudo encaminha por um raciocínio, 

não sei se racional se sofístico, mas que é, pelo menos, natural e que 

possui a maior força persuasiva [...] [grifo do autor] (KANT, 2013, p. 

508)6. 

  

É na prova cosmológica que o princípio da causalidade é suposto, isto é: do nada, 

nada pode vir ou todo efeito provem de uma causa que tem tanta realidade quanto o efeito. 

Kant vai dizer que o problema com essa prova é que ela esconde muitos princípios 

dialéticos e sofismas para transparecer o mais transcendental possível (KANT, 2013, p. 

509)7. Kant mencionando quatro sofismas (cf. KANT, 2013, p. 511)8 - enumeraremos a 

seguir de modo que fique claro para o leitor: 

1) O princípio que nos faz inferior uma causa a partir de todo efeito, só tem 

significado no mundo sensível. 

Corolário: o conceito de contingente não pode produzir uma proposição sintética 

como a de causalidade. 

2) O raciocínio que consiste em concluir, da impossibilidade de uma série 

infinita de causas sobrepostas dadas no mundo sensível, uma causa primeira, o uso 

legitimo da razão não autoriza sequer para o mundo da experiência.  

                                                 
6 CRP, A604/B632 
7 CRP, A606/B634 
8 CRP, A610/B638 
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3) A razão parece se satisfazer com o acabamento da série, uma vez atingido a 

causa primeira, mas isso é falso ou um sofisma na medida em que como nada mais se 

pode compreender, então, dar-se acabado o conceito. 

4) Existe uma confusão entre possibilidade lógica de um conceito com 

possibilidade transcendental. Ora, possibilidade transcendental, para operar uma síntese 

como a que parece ocorre no argumento requer princípios que somente se aplica ao campo 

das experiências possíveis. 

Mediante o exposto, inferimos que o erro do argumento cosmológico segundo 

Kant, o de querer aplicar a categoria da causalidade fora do mundo da experiência e, com 

isso, inferir a existência de algo, o que seria impossível, conforme assevera no primeiro 

sofisma. 

Ademais, se o próprio argumento cosmológico afirma que o conhecimento de 

uma causa primeira tem o mesmo sentido e significado de um conceito de um ser 

necessário, logo não precisamos do argumento cosmológico para entender a existência de 

Deus. Portanto, podemos ir diretamente do conceito de Deus como um ser necessário para 

a existência do próprio Deus; é neste último conceito que o argumento ontológico se 

aprofunda (ALLEN, 2010). 

Percebemos, de fato, no argumento cosmológico que, de certa forma, era uma 

garantia verdadeira e indubitável para com o entendimento da existência de Deus segundo 

a experiência de causa. Assim, correu o risco de cair em um abismo do ideal 

transcendental. Portanto, o erro que cai o argumento cosmológico é que ele confia no 

princípio de causalidade. Não podemos, de forma alguma, aplicar todos estes princípios 

sobre os seres que são meramente objetos possíveis da experiência somente porque é uma 

regra do nosso entendimento que são dadas pela nossa sensibilidade. 

Assim, não tendo sequer nenhuma possibilidade de inferir a existência como 

algo provindo da experiência e não de uma mera análise racional, lógica, etc., Kant faz 

uma refutação significante ao argumento cosmológico. 

 Já que o argumento ontológico invalida qualquer proposição acerca da 

existência de Deus de forma analítica, por sua natureza, outro e qualquer argumento que 

utilizasse da análise racional para se garantir a existência de Deus como ser necessário, 
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real e não tão somente possível, cairia no mesmo abismo. Este mesmo fato aconteceu com 

a especulação do argumento cosmológico, mostrando a sua impossibilidade de garantir 

uma explicação através da experiência de causa acerca da existência de Deus. 

 

2.3 A ORDEM UNIVERSAL DA NATUREZA: ARGUMENTO FÍSICO-

TEOLÓGICO 

 

Iniciamos esta subseção mostrando mais um dos argumentos que poderiam 

possibilitar o entendimento da existência de Deus a partir da experiência sensível. Agora, 

estamos falando do argumento físico-teológico, que também se encontra no capítulo três 

da Dialética Transcendental – “O Ideal da Razão Pura” –, onde será evidenciada como 

mais uma prova que impossibilita provar a existência de Deus. Segundo Kant: 

 

Se [...] nem o conceito das coisas em geral nem a experiência de 

qualquer existência em geral podem conceder o que é requerido, só 

resta um meio: procurar se uma experiência determinada, por 

conseguinte a das coisas do mundo presente, se a sua natureza e a 

ordenação, não fornecem um fundamento de prova que nos possa fazer 

chegar, com segurança, à convicção da existência de um Ser supremo. 

A uma tal prova daríamos o nome de físico-teológico. Se também esta 

prova for impossível, não haverá, extraída da razão simplesmente 

especulativa, nenhuma prova suficiente da existência de um ser 

corresponda à nossa ideia transcendental [grifo do autor] (KANT, 2013, 

p. 518)9. 

 

Desse modo, o que caracteriza a prova físico-teológica de Kant, é justamente por 

tentar deduzir um argumento a partir de uma consideração da ordem universal da natureza 

física para, assim, chegar a uma causa inteligente organizadora (TOMATIS, 2003). 

O real objetivo desta terceira seção deste capítulo é mostrar que “[...] a prova 

físico-teológica parte da constituição particular do mundo, especificamente a sua beleza, 

ordem e intencionalidade, e afirma a necessária existência de uma causa inteligente 

(Deus). Tal argumento vai além da prova cosmológica pois inicia-se não a partir da 

                                                 
9 CRP, A621/B649 
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existência em geral, mas a partir de uma experiência determinada, a fim de demonstrar a 

existência de Deus” (MULINARI, 2011, p. 33). 

Nesse sentido, recorremos as palavras de Mulinari (2011) que nos ajuda a 

entender o que Kant, na explicação deste argumento, vai examinar. A argumentação irá 

ser dividida em três momentos: “primeiro infere-se um autor da ordem e da finalidade da 

natureza; após isso, infere-se uma plenitude absoluta da ordem e da finalidade natureza 

[...] e; por fim, do autor absolutamente necessário conclui-se a existência de Deus” 

(MULINARI, 2011, p. 33). 

Tudo o que existe no mundo, na natureza sensível tem um criador, se tem um 

criador para cada coisa encontrada originalmente no mundo, no fim tem que ter o criador 

de todas as coisas criadas, o criador necessário e suficiente em si mesmo, que seria Deus, 

a partir dessa experiência. Sendo assim, de acordo com Kant, 

 

A ideia transcendental de um ser originário necessário e absolutamente 

suficiente é tão hiperbolicamente grande, tão elevada acima do que é 

empírico e sempre condicionado, que, por um lado, não só não poderá 

nunca encontrar na experiência matéria suficiente para preencher tal 

conceito, mas também, por outro lado, sempre se anda às apalpadelas 

entre o condicionado e sempre se procura em vão o incondicionado, do 

qual nenhuma lei de síntese empírica nos dará jamais um exemplo, nem 

o menor indício (KANT, 2013, p. 518)10. 

 

Mas, mesmo assim, partindo de uma experiência determinada, que é o ato de 

criar, ser criador da natureza e de tudo o que nela contêm; essa mesma experiência não 

tem argumentos que por si só consigam mostrar a existência desse Ser-supremo e 

necessário, fazendo com que retorne, assim como o argumento cosmológico, todas as 

premissas lógicas que o argumento ontológico traz (KANT, CRP).  

Não existindo mais saída “[...] na argumentação da prova físico-teológica há uma 

pretensa suposição de igualdade entre relações naturais com os objetos feitos pelos 

homens (provindos da arte humana)” (MULINARI, 2011, p. 34). Isso é algo muito 

                                                 
10 CRP, A621/B649 
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perigoso, pois não se pode confundir algo feito pelo criador absoluto por excelência com 

algo criado pelo homem, pois 

 

Kant salientou que é ilegítima a comparação entre relações naturais com 

os produtos provindos da arte humana (barcos, relógios...): quando 

alguém vê um barco atracado na praia, ele claramente deduz que o barco 

não foi criado sozinho, ou seja, alguém criou o barco e o deixou 

atracado ali (houve um criador). Porém, segundo Kant, é um erro 

utilizar desse tipo de argumentação para inferir que há um criador da 

natureza, visto a sua perfeição e beleza [grifo do autor] (MULINARI, 

2011, p. 34). 

 

Desse modo, o filósofo advertiu que toda e qualquer experiência, até mesmo a 

experiência da beleza e da ordem da natureza, é limitada ao finito e ao que é submetido a 

certas condições. “Não se pode, a partir de uma experiência condicionada (limitada) sobre 

a natureza, inferir a existência de algo incondicionado por meio de um raciocínio apenas 

logicamente exposto e não observável” (MULINARI, 2011, p. 35). Assim: “Esta prova 

poderia, quando muito, demonstrar um arquiteto do mundo, sempre muito limitado pela 

aptidão da matéria com que trabalha, mas não um criador do mundo” [grifo do autor] 

(KANT, 2013, p. 522)11. Assim, toda experiência ela é limitada, reduzida. 

De fato, não podemos ter a certeza da existência de Deus a partir de deduções 

racionais analíticas, que não exprimem nenhuma informação a mais sobre o sujeito, 

possibilitando que a coisa aconteça ou não. Não podemos dizer que somente porque Deus, 

como autor do universo, criou a natureza e a ordem de todo o universo que se faz 

necessário afirmar que há um criador necessário e absoluto, fazendo desse argumento 

uma sentença tautológica. Assim: 

 

[...] travada na sua empresa, a prova físico-teológica, neste embaraço, 

saltou subitamente para a prova cosmológica; e, como esta é tão-só uma 

prova ontológica disfarçada, o seu propósito realizou-se unicamente 

mediante a razão pura, embora de início tivesse renegado todo o 

parentesco com ela e submetido tudo a provas evidentes extraídas da 

experiência (KANT, 2013, p. 524)12. 

                                                 
11 CRP, A627/B655 
12 CRP, A630/B658 
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Deste modo percebemos que a prova físico-teológica ela é mais um argumento 

ontológico em disfarce, como intitula Kant. Mais uma vez, temos a clareza de que os 

argumentos cosmológico e físico-teológico buscam a explicação da existência de Deus 

como um ser necessário e que habite no universo da razão pura, sendo que as estruturas 

desses argumentos são, de certa forma, falaciosas na realidade. 

Logicamente é possível ter a certeza da existência de Deus na razão pura, mas o 

que mais nos leva a um questionamento é quando passamos a examinar essas estruturas 

na realidade, não só naquilo que é possível. Deste modo, neste argumento físico-

teológico, Kant mostra que, mesmo: 

 

Depois de se ter chegado a admirar a grandeza, a sabedoria, a potência, 

etc. do autor do mundo, não se podendo ir mais além, abandona-se uma 

vez por todas este argumento, assente em provas empíricas, e passa-se 

para a contingência do mundo que, desde o início, igualmente se inferira 

a partir da sua ordem e finalidade (KANT, 2013, p. 523)13. 

 

Deste modo, não podemos pensar uma experiência possível a partir do âmbito 

da razão pura. Kant pôs limites ao conhecimento em geral e, principalmente, no que cerca 

as condições da existência de Deus a partir de experiências possíveis, abrindo uma grande 

e forte discussão de Deus no âmbito ético, moral, social, etc. quando discutirá Deus na 

razão prática (MULINARI, 2011b). 

Portanto, concluímos que este argumento físico-teológico cai, também, nas 

amarras dos princípios do argumento ontológico; sendo que o filósofo chega a concluir 

que este, também, não é uma boa via para se ter acesso ao conhecimento da existência de 

Deus.  

 

CONCLUSÃO 

 

                                                 
13 CRP, A629/B657 
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O principal objetivo da crítica de Kant ao argumento ontológico não era, 

necessariamente, dizer que Deus não existia, mas mostrar que a ideia que temos dele só 

poderia ser concretizada na razão prática, ou seja, uma força transcendental que pudesse 

reger os valores éticos, morais, sociais. Kant não anula a existência de Deus. Anula, sim, 

a ideia que se têm na razão pura, que envolve a existência como um fator principal para 

acrescentar alguma realidade no sujeito, que é Deus. 

Com a crítica de Kant ao argumento ontológico, pudemos perceber ao longo da 

investigação que, nesse processo de construção e desconstrução da existência de Deus ao 

longo da história da Filosofia, uma prova a priori da existência de Deus revela-se muito 

problemática. 

Dessa forma, não podemos concluir, hoje, que o pensamento de Anselmo de 

Aosta é o que desenvolve de melhor forma a prova da existência de Deus pensando-o 

como “aquilo de que não se pode pensar nada de maior”. De acordo com o pensamento 

kantiano, a partir do momento em que chego a pensar em Deus como aquilo que não se 

pode pensar nada maior, eu já estou pensando nele ao declarar essa sentença, então, tenho 

a faculdade do pensamento de Deus e, portanto, ele não é um dado absoluto, ele está na 

minha razão e outras coisas que posso pensar estão no mesmo patamar que a ideia que 

tenho de Deus em mim. 

Kant tenta mostrar, de todas as formas, que nem o argumento ontológico, nem o 

cosmológico e o físico-teológico garantem a existência de Deus a partir da experiência, 

sempre vai recair ao uso da razão, e entrando no mundo racional, não temos como 

demostrar a realidade da existência de Deus na razão pura. 

Nesta perspectiva, este artigo foi satisfatório, pois pretendeu fazer essa 

investigação na Dialética Transcendental da “Crítica da Razão Pura”, mostrando as 

objeções e refutações kantianas aos filósofos escolásticos e modernos da história da 

Filosofia que tinham, em suas reflexões e conjunturas intelectuais, a constatação da 

certeza da existência de Deus por ele ser aquilo de que não se pode pensar nada de maior; 

por ser uma ideia perfeita e necessária; e por ser possível não só no pensamento, mas 

também na realidade. 
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O artigo procurou demonstrar dentro dos seus limites problemática central da 

metafísica tal como foi indicada por Kant. Um trabalho futuro aprofundará a temática 

examinando concepções e objeções ao argumento kantiano bem como a própria noção de 

existência. 
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RESUMO 

Este trabalho se propõe analisar, com base na perspectiva teórica da Análise do Discurso 

de orientação francesa, a figura da Beata Lindalva, por meio da categoria de análise do 

ethos discursivo. Como embasamento teórico, nos baseamos pelos estudos de Dominique 

Maingueneau (1979, 2000, 2008, 2011, 2015 e 2016) e dos demais pesquisadores que se 

filiam para essa corrente teórica, tais como Ruth Amossy (2016). Para a realização da 

presente pesquisa, selecionamos o livro “O Sorriso de Lindalva” (2003) escrito por 

Gaetano Passarelli traduzido por Maria Annunziatta Spagnolo, levando em consideração 

a dedução interpretativa desse ethos de como ele se emerge na figura dessa mártir. 

Conforme a análise desenvolvida e os resultados da pesquisa, notamos a importância 

desse ethos carismático, cristão, vicentino para importância de uma figura tão prestativa 

e humilde com seu próximo e da cristandade. 

Palavras-chave: Beata Lindalva. ethos. análise do discurso. Maingueneau. 

 

ABSTRACT 

This work intends to analyze, based on the theoretical perspective of the Discourse 

Analysis of French orientation, the figure of the Blessed Lindalva, through the category 

of discursive ethos analysis. As a theoretical basis, we are based on the studies of 

Dominique Maingueneau (1979, 2000, 2008, 2011, 2015 and 2016) and other researchers 
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who join this theoretical chain, such as Ruth Amossy (2016). In order to carry out the 

present research, we selected the book "The Smile of Lindalva" (2003) written by 

Gaetano Passarelli translated by Maria Annunziatta Spagnolo, taking into account the 

interpretative deduction of this ethos of how it emerges in the figure of this martyr. 

According to the analysis developed and the results of the research, we note the 

importance of this charismatic, Christian, Vincentian ethos for the importance of a figure 

so helpful and humble with his neighbor and Christendom. 

Keywords: Blessed Lindalva. Ethos. Discourse Analysis. Maingueneau. 

 

1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

 

A partir das contribuições da análise do discurso14, de orientação francesa, o 

respectivo estudo tem por objetivo analisar, discursivamente, o ethos da Beata Lindalva, 

uma freira, uma religiosa consagrada da Igreja Católica, tendo como corpus analítico o 

livro: O Sorriso de Lindalva. A pergunta que norteia o estudo: qual o ethos emergi do 

texto sobre a Beata Lindalva. O estudo é fundamentado nas pesquisas desenvolvidas por 

Maingueneau e Amossy acerca do ethos discursivo. 

Em certo sentido, justifica-se a escolha da figura da Beata Lindalva pelo fato de 

tratar-se de um influente personagem místico-religioso contemporâneo, pois viveu e 

desenvolveu suas atividades pastorais-religiosas na segunda metade do século XX, e que, 

além dessas atividades, contribuiu com a formação educacional, humanística e literária 

                                                 
14 A respeito da Análise do Discurso, conceitua-se, de forma sintetizada, uma disciplina dos ramos da 

linguística que não apenas se restringem aos estudos da linguagem, mas interpelando com as ciências 

humanas e sociais, levando em conta o principal objeto de investigação, isto é, o discurso. Dentre desse 

componente destaca-se teóricos como Michel Pêcheux e sua ampla contribuição bibliográfica como 

exemplo: “Semântica e discurso” (1997), enfatiza-se também o filósofo Michel Foucault, estes com obras 

“A Ordem do Discurso” (2003), “Arqueologia do Saber” (2005) entre outros. A respeito da AD de 

orientação francesa, esta já mais ampla com sua dimensão múltipla, levando os sujeitos que são organizados 

por uma ideologia, a ad francesa não apenas se relaciona com os aspectos materialista ou ideológico, mas 

também com a filosofia, sociologia, literatura e demais campos, para isso uma investigação é primordial 

sobre sua gênese, pois a AD é considerada por muitos pesquisadores como uma disciplina transdisciplinar. 

Nesse sentido, destaca-se Dominique Maingueneau, considerado por muito o principal ponto teórico dessa 

AD de orientação francesa com sua contribuição acerca do ethos discursivo e interdiscurso por obras 

“Discurso e análise do discurso” (2015), “Discurso Literário” (2016) etc.  
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de comunidades, de forma mais ampla, na região Nordeste, e, de forma mais próxima, no 

Rio Grande do Norte (RN). Dessa forma, a figura da Beata Lindalva aproxima-se de 

personagens relevantes, no campo da educação e da literatura nacional, como o Padre 

José de Anchieta e o Padre Antônio Vieira, e do Rio Grande do Norte onde, por exemplo, 

destaca-se a figura do Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel, que foi governador do estado 

na década de 1960, e do Padre Sátiro Cavalcante um educador e renomado intelectual 

universitário. 

Dentro do quadro da justificativa também é destacado o fato do Rio Grande do 

Norte, estado da federação onde nasceu a Beata Lindalva, tem uma cultura de martírio 

cristão e/ou um histórico da presença do martírio cristão. A história e a cultura do 

martírio cristão na região ainda precisam passar por diligentes investigações no campo da 

análise do discurso e de outras áreas das ciências humanas e da religião. Em todo caso, 

aponta-se que a região, além de contar com a história da Beata Lindalva – mulher, 

educadora e freira que morreu na defesa da virgindade, da castidade e dos valores éticos-

amorosos do cristianismo –, é o palco dos acontecimentos históricos, no século XVII, das 

invasões holandesas ao nordeste do Brasil e que culminaram no assassinato de 30 cristãos 

nas comunidades de Cunhaú e Uruaçu, ambas no Rio Grande do Norte. Esse 

acontecimento ficou conhecido como o Martírio de Cunhaú e Uruaçu e é um dos mais 

dramáticos episódios do Brasil colônia. No dia 15 de outubro de 2017 o Papa Francisco 

canonizou esses 30 cristãos e, com isso, elevando-os a categoria de santos mártires da 

Igreja Católica. Vê-se que o Rio Grande do Norte é o locus tanto do martírio de Cunhaú 

e Uruaçu como também da Beata Lindalva. 

O objetivo deste estudo é analisar, discursivamente à luz da Ad de orientação 

francesa, como ethos da Beata Lindalva se constitui de acordo com o texto O Sorriso de 

Lindalva. Para tanto, a pesquisa divide-se, didaticamente, introdução, conceituação 

teórica e histórica sobre o ethos, as contribuições de Maingueneau sobre a respectiva 

categoria de análise, isto é, o ethos discursivo, posteriormente discorrendo uma síntese 

histórica da Irmã Lindalva, com isso, adentrando no exercício de análise e a conclusão 

sobre a pesquisa de como este ethos caridoso, vicentino, cristão foi construído a partir do 

respectivo texto do Passarelli.  
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2 DESENVOLVIMENTO. ETHOS: CONCEITO E SÍNTESE HISTÓRICA 

 

A Retórica teve sua origem na Grécia, em torno do século V a.C., enfatizada 

pelas figuras filosóficas de Platão e Aristóteles, especificadamente destinado a ser 

repassado pelos sofistas, sendo estes um conjunto de pensadores filósofos detentores para 

ensinar essa arte do bem falar e escrever como era vista naquele período. Como aponta 

Abreu (2009) os sofistas os que mais se destacaram foram os estudiosos Protágoras, 

Cícero e Górgias, mas é do ponto de vista aristotélico que a Retórica ganha mais 

sustentação nas ciências humanas e nos estudos linguísticos argumentativos com sua 

tríade do ethos, pathos e logos. Nessa ideia, a filosofia aristotélica se tornou o paradigma 

para os estudos contemporâneos discursivos e argumentativos. 

Na Nova Retórica15 têm-se com maior representação os teóricos Perelman e 

Tyteca, e nos aportes teóricos discursivos destaca-se Dominique Maingueneau, o qual 

este último será nosso ponto central para análise pela categoria do ethos, e a Ruth Amossy 

que também transmite uma grande importância sobre o ethos discursivo. Ressaltamos a 

importância da perspectiva tratada do ethos retórico descrito pela filosofia aristotélica e 

redigida pelos autores da Nova retórica com o caráter argumentativo, no entanto, nos 

baseamos pela temática discursiva do ethos discursivo de Maingueneau e com as 

contribuições de Ruth Amossy. 

Levando em conta as postulações teóricas em torno do ethos, de acordo com 

Amossy (2016, p. 221): 

 

                                                 
15 Sobre a questão da Nova Retórica, é importante ressaltar que os estudos retóricos se iniciaram na Grécia 

Antiga, precisamente verticalizados com o ideal aristotélico. A Nova Retórica ganha maior relevância nos 

estudos da linguagem a partir da década de 1960, sendo que os estudos linguísticos passam a ter uma nova 

perspectiva de estudo, e a retórica é inserida nesse leque de teorias novas originando pelos novos olhares 

dos estudos linguísticos, como na linguística, na pragmática e a semiologia. A argumentação no discurso 

ou Nova Retórica, esta busca estudar todas as formas argumentativas materializada no discurso e seus 

respectivos gêneros discursivos, isto é, estudar as manifestações argumentativas sobre uma retórica da 

música, da charge, cinema etc. A obra “Tratado da Argumentação – A Nova Retórica” (2005), é visto por 

muitos estudiosos o ponto norteador para essa nova retórica, principalmente pelos autores Perelman e 

Tyteca retomarem algumas ideias de Aristóteles.  
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O ethos discursivo mantém relação estreita com a imagem prévia que o 

auditório pode ter do orador ou, pelo menos, com a ideia que este faz 

do modo como seus alocutários o percebem. A representação da pessoa 

do locutor anterior a sua tomada de turno – às vezes demonizada de 

ethos prévio ou pré-discursivo – está frequentemente no fundamento da 

imagem que ele constrói em seu discurso: com efeito, ele tenta 

consolidá-la, retificá-la, retrabalhá-la ou atenuá-la. 

 

Com base nesse pensamento, o ethos se consolida justamente por essa relação 

que AD de orientação francesa frisa, o qual Maingueneau também compactua dessa 

fundamentação. O ethos tem uma espécie de ligamento que o público faz do sujeito orador 

antes mesmo dele proliferar sua enunciação, isto é, o auditório já tem uma ideia 

preestabelecida do sujeito, uma imagem um pouco (re) formulada tende em vista que essa 

categoria não se restringe a ideais já preestabelecido, mas no bojo das reconstruções que 

o sujeito empiricamente tem com seu contato com a linguagem. 

 Seguindo essa linha de Amossy (2016), o pesquisador coloca em questão que o 

ethos tende a investigar novos desafios na sociedade, levando em conta que, o fato do 

auditório estabelecer uma imagem prévia é incisivamente para AD de orientação francesa. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO; MAINGUENEAU E O ETHOS 

 

O ethos é unidade categórica de Maingueneau que se começou a ser refletida na 

década de 80 para se alocar em futuras pesquisas. Tendo em vista que essa unidade não 

se remete a noção de ethos tido como na Argumentação ou Nova Retórica, prescrito na 

perspectiva aristotélica em que o discurso era tido numa forma de persuadir pelo o orador 

ganhar causa a uma adesão sobre seu determinado auditório.  

Para Maingueneau (2011), essa categoria é essencial nos estudos discursivos 

para uma nova ampliação vertical para a compreensão das múltiplas manifestações do 

discurso tendo em vista que o discurso é uma prática social. O ethos na perspectiva de 

Maingueneau vai mais além, devido ao fato dele estabelecer essa categoria como uma 

característica que tanto permite o sujeito a adesão de diversas situações de manifestações 

discursivas, como também permite o indivíduo a refutar, recusar.  
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É perceptível que nas leituras de Maingueneau (2008), essa categoria não deixa 

de apresentar uma semelhança com base de como é descrito no ethos descrito na visão 

aristotélica, haja vista que para Maingueneau, ele chama atenção numa reflexão além de 

uma imagem de si feita pelo o enunciado, mesmo que essa unidade esteja numa relação 

de enunciar. É importante ressaltar que o público constrói uma imagem do enunciador 

mesmo antes dele executar sua enunciação, o que para ele é tido como ethos pré-

discursivo. Nesse modo, para entendermos essa categoria descrita por Maingueneau, é o 

discernimento que essa imagem, ethos¸ vem ser construída pela junção dos vários fatores, 

elementos presentes na cena enunciativa. 

 Precisamente pelo próprio conceito de ethos, Maingueneau (2011, p. 17) 

 

Fui levado a trabalhar essa noção de ethos no quadro da análise do 

discurso e sobre a corpora de gêneros “instituídos”, que oponho aos 

gêneros “conversacionais”. A perspectiva que defendo ultrapassa em 

muito o domínio da argumentação. Para além da persuasão por meio 

de argumentos, essa noção de ethos permite refletir sobre o processo 

mais geral de adesão dos sujeitos a um certo discurso. Fenômeno 

particularmente evidente quando se trata de um discurso como a 

publicidade, a filosofia, a política etc., que – diferentemente dos 

discursos que relevam de gêneros “funcionais”, como os formulários 

administrativos e os manuais de instrução – devem ganhar um público 

que está no direito de ignorá-los ou recusá-los. 

 

Diante dessa constatação, observa-se que, numa forma prévia, o conceito 

atribuído ao ethos discursivo está justamente relacionado a um gênero discursivo, em que 

engloba fatores sócios discursivos perante as suas condições sócio-histórica. Por uma 

forma mais objetiva e sucinta, essa categoria é a imagem que o enunciador faz de si de 

acordo com sua maneira de enunciação do discurso, pois  

 

O ethos implica, com efeito, uma disciplina do corpo apreendida por 

intermédio de um comportamento global. O caráter e a corporeidade do 

fiador provêm de um conjunto difuso de representações sociais 

valorizadas ou desvalorizadas, sobre as quais se apoia a enunciação que, 

por sua vez, pode confirmá-las ou modificá-las. Esses estereótipos 

culturais circulam nos domínios mais diversos: literatura, foto, cinema, 

publicidade etc. (MAINGUENEAU, 2000, p. 99). 
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Outra relação que se tramita enquanto falamos de ethos é o que Maingueneau 

intitula como fiador, este toma como base a relação sistemática entre o corpo e o discurso 

o que sobressai entre a oposição perante a linguagem oralizada e a escrita. De acordo com 

o pensamento de Maingueneau (2011), a partir do momento em que o sujeito enunciador 

prolifera seu enunciado automaticamente sua postura vai construir seu corpo, e esse corpo 

é justamente a sua imagem que é construída devido a sua enunciação discursiva.  Esse 

corpo que é concebido na AD com base em Maingueneau (2011) é estabelecido por 

características em que o interlocutor vai identificar a partir do corpo do enunciador 

perante o enunciado que ele produz. Tendo em vista que o fiador é a imagem que é 

construída pelo próprio discurso em seus enunciados e é integrada pelo público.  

Nessa noção de ethos ela é um fruto de uma interação que estabelece uma 

imagem para cada enunciado que é originalizado, seja em sua modalidade oral ou um 

texto escrito. Maingueneau nos chama atenção que quando essa imagem é árdua de captar 

em textos de pouco acesso, o que dificulta identificar essa imagem para ter um 

discernimento mais preciso. Haja vista que, o principal fator para essa dificuldade em 

identificar esse tipo de ethos é devido esse texto/discurso não pertencer à esfera social ou 

conjuntura que estamos inseridos em seu espaço-temporal.  

 

3 SÍNTESE HISTÓRICA DA BEATA LINDALVA 

 

Ressalta-se, até mesmo de forma prévia, que congregação que Lindalva 

pertencia “As filhas da Caridade de São Vicente de Paulo” é um ramo cristão 

evangelizador originado na França em 29 de novembro de 1633, sendo fundado por São 

Vicente de Paulo e Santa Luiza de Marillac, cuja a finalidade pertence em servir aos mais 

necessitados no corpo e espiritual, por meio das virtudes cristãs, simplicidade, humildade 

e a caridade. 

A Ira. Lindalva Justo de Oliveira, pertencente a congregação religiosa das Filhas 

da Caridade de São Vicente de Paula (FDC), foi uma freira natural de Açu, RN, 

precisamente da comunidade rural “Malhada da Areia, e que ingressou na vida 

consagrada, precisamente na FDC, pelo seu espírito aguerrido em servir a Deus olhando 
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o outro, nesse caso, os mais pobres. Tinha uma vida de devoção a Jesus Cristo e a Virgem 

Maria, mudou-se para a capital do Estado, ou seja, Natal, onde trabalhava para amparar a 

família economicamente e, mesmo assim, continuava os estudos até concluir seu segundo 

grau.  

Lindalva desde o seio familiar sempre demonstrava uma naturalidade em servi 

em prol de uma vida digna e isso iniciou-se na própria família com pais os agricultores e 

seus demais irmão e irmãs, totalizando 12 filhos, todos educados na moral e virtude cristã. 

Passarelli (2003, p. 12-13). Na sua infância e adolescência, a postura da Beata era muito 

disponível em ajudar nas tarefas domésticas e nas lições escolares dos seus irmãos mais 

novos. “Muito cedo aprendeu a cozinhar e a costurar roupas para os irmãos” Passarelli 

(2003, p. 15), apesar de família humilde, o sustento da agricultura que os pais se 

utilizavam para viver era o suficiente para educar e, até em algumas vezes, ajudar uns 

mais necessitados.  

No seu campo educacional e no mercado, a Irmã Lindalva com o seu ensino 

fundamental concluído em Açu, Rio Grande do Norte, desempenhava papel de babá, e 

até em algumas situações, ajudava em enfermidades, seu carisma era muito atencioso e 

cuidadoso e, com isso, conhecidos tinham uma confiança em seu caráter, mas foi em 1971 

que a Filha da Caridade terminou seus estudos. Passarelli (2003, p. 19-20), nessa 

condição, sua formação foi em “Auxiliar de Escritório” em Natal, capital do estado, onde 

teve que se mudar para ajudar seu irmão Djalma e a filha que ele tinha, e ter uma formação 

melhor nos estudos, ela depois de formada exerceu seu profissionalismo como vendedora, 

atendente de caixa e numa fábrica de confecções, sempre destinando uma parte de seu 

salário à família e a seu irmão, pois sentia o dever de ajudá-lo pela hospitalidade.  

Antes de sua consagração à Filhas da Caridade, desde sua criação para adulta, a 

formação religiosa foi muito evidente pela família, tanto o pai como a mãe tinham uma 

devoção à religiosidade cristã, principalmente o pai João Justo, a partir disso era natural 

que a Beata tivesse uma religiosidade ativa, sempre lia a Bíblia e visitava a casa das Filhas 

da Caridade e o Abrigo de idosos em Natal. Tempos depois Lindalva perdeu seu pai 

devido um câncer no abdômen, o que motivou ainda mais sua disponibilidade com as 
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Filhas da Caridade. Passarelli (2003, p. 20-22), a partir desse momento que se inicia a 

futura vida Consagrada à Virgem Maria e a Cristo.  

A irmã Djanira, Superiora da Escola Dom Marcolino, desempenhou uma 

mediação formidável com Lindalva a respeito de uma vida de doação na defesa da 

virgindade, da castidade e dos valores éticos-amorosos do cristianismo com os mais 

pobres, idosos, doentes etc. De acordo com essa mediação e pelo voluntariado da Beata 

começa sua vida de consagrada, principalmente quando a freira Djanira escreve à 

província em Recife sobre ela e suas virtudes em 12 de setembro de 1987 e, 

posteriormente, por pelo próprio pedido de admissão de Lindalva às Filhas da Caridade. 

Passarelli (2003, p. 23). 

Seu noviciado inicia-se em 16 de julho de 1989 na região da província, Recife-

PE, sendo concluído em 26 de Janeiro de 1991, logo depois é enviada para o Abrigo Dom 

Pedro II, em Salvador, Bahia, onde teve que desempenhar a coordenação do pavilhão dos 

idosos, o Conselho Provincial não hesitou em enviá-la, pois na sua formação desde do 

seio familiar era vista como uma pessoa mais preparada a lidar com os idosos, tendo 

iniciado na própria família. Nesse período a beata era sempre atenciosa, carismática, 

preocupava-se sempre no lado da carne e também espiritual dos idosos, levando-os para 

se confessar, comungar, ainda rezava com alguns.   Passarelli (2003, p. 32- 50).  

A religiosa passou por momentos muitos difíceis na Bahia, o assédio de um 

interno chamado Augusto Peixoto era o maior deles, pois a desejava carnalmente, o que 

sempre deixava a respectiva irmã atônita, o seu afeto e apego tão grande pelos os idosos 

não deixaram que ela pedisse uma transferência do Abrigo, o que lamentavelmente 

originou a sua vida ceifada. O interno Augusto tendo seu desejo insano reprimido o levou 

a esfaqueá-la brutalmente, sem nenhuma reação da beata, apenas clamou por Deus. 

Passarelli (2003, p. 57- 60). 

Lindalva de Oliveira sempre demonstrou desejo em seguir a vida religiosa, como 

freira, e, por isso, servir aos mais pobres, o que mais tarde levaria a graça do seu martírio 

com 44 ferimentos, em 9 de abril de 1993, uma sexta-feira santa na cidade de Salvador, 

Bahia, sendo proclamada sua beatificação no ano de 2 de dezembro de 2007, em Salvador, 
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pelo então Cardeal José Saraiva Martins em nome do Santo Padre Papa Emérito Bento 

XIV16. 

Seu processo de beatificação se iniciou, primeiramente, por medidas populares, 

o fato da Irmã Lindalva ter sido cruelmente assassinada numa Sexta-feira Santas não foi 

algo por acaso, mas uma graça do martírio do sangue cristão para futuras vocações, 

levando em conta seu espírito aguerrido em serviço dos mais necessitados, e sua fé em 

defesa da virgindade e a moral cristã. 

Por essa razão, é que procuramos analisar como este ethos desta figura cristã 

vicentina está sendo atribuída a partir do livro “O Sorriso de Lindalva”, levando em 

considerações como essa imagem de sua vida consagrada e de seu martírio busca 

exemplar de forma pragmática, os sentidos dos valores cristãos em sua vida de 

consagração na no caráter vicentino, cristão e humaníssimo por amor em Cristo na figura 

dos pobres.  

Partindo por um viés investigativo, com este trabalho objetivamos analisar o 

ethos discursivo postulados por Maingueneau (2000, 2008, 2011, 2015 e 2016) na análise 

do discurso, de orientação francesa, entre outros que citaremos no decorrer da pesquisa. 

 

3.1 O ETHOS DA BEATA LINDALVA 

 

Respaldando-nos pela seção teórica tecida anteriormente, agora abrangeremos 

por uma forma mais pragmática, uma visão mais aprofundada sobre o corpus de análise 

selecionado, cuja sua materialidade relata os feitos da Beata Lindalva enquanto Filha da 

Caridade, cristã e ser humana.  

No início do livro “O Sorriso de Lindalva” é perceptível no texto um discurso 

bem instigante, vejamos: “O coração é meu e pode sofrer, mas o semblante é do outro, 

deve ser sorridente” Passarelli (2003, p. 7), essa fala oralizada pela religiosa na sua 

                                                 
16 Sobre a questão mais detalhada da mensagem de beatificação da Beata Lindalva do Cardeal José Saraiva 

Martins, representando o Santo Padre Bento XVI no ano de 2 de dezembro de 2007, em Salvador – BA, 

encontra-se na íntegra disponibilizado no site: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/csaints/ 

documents/rc_con_csaints_doc_20071202_beatif-lindalva_po.html>. Acesso: 15 de Março. 2019 
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adolescência antes dela pertencer uma vida consagrada, vocacionada algum ramo da 

cristandade, ao proliferar esse discurso na adolescência, o texto já nos remonta para um 

ethos pré-discursivo, levando em consideração uma percepção dessa virtude cristã 

vicentina de se preocupar com o seu semelhante. Esta fala destacada já nos mostra uma 

espécie de sua futura vida religiosa como freira, pois esses aspectos de sensibilidade, 

empatia com o ser humano é uma das virtudes da congregação vicentina, podemos assim 

dizer que, neste momento é o ponto inicia de Lindalva para uma futura vida vocacionada 

em detrimentos dos valores éticos-amorosos do cristianismo que acarretará 

posteriormente na pesquisa sobre o ethos que é emergido da religiosa. 

Nesse momento da fala de Lindalva, observa-se essa preocupação que ela tinha 

com os sujeitos que viviam em torno de sua companhia, sendo estes na maioria humildes 

e necessitados, como Maingueneau (2008) enfatiza que o discurso implica não apenas em 

sua materialidade escrito ou falado, mas um mecanismo que engloba uma série de fatores 

da exterioridade que implicam nesses discursos, nesse caso, o da mártir já atribui um 

ethos de manter um semblante firme, de postura alegre para ajudar aos pobres antes 

mesmo dela ingressar numa vida consagrada.  

Pois bem, como o discurso é uma prática social e que o individuo pode tanto ter 

adesão ao determinado ethos como também pode refutar Maingueneau (2011), a religiosa 

em determinados momentos em sua vida se deparou com alguns espinhos, mais 

precisamente com alguns parente e amigos, em uma de suas cartas ela escreve para um 

parente com dificuldades no casamento com o intuito de pacificar. Sobre essa ideia, 

destaca-se em uma de suas cartas:  

 

Hoje tens uma filha. Já paraste algumas vezes para pensar qual o 

exemplo de vida e amor a Deus lhe estás oferecendo? Um dia foste 

batizado e depois confirmado. Quando recebeste a Crisma, fizeste a 

promessa de dar testemunho do amor a Deus. Sei que és um homem 

bom, e podes ainda melhorar não bebendo mais. Está chegando o fim 

de um outro ano e junto com ele a esperança que têm, tu mãe e tua filha 

de perceberem que estás curado do vício do álcool. [...]. Estou rezando 

muito por ti e vou continuar rezando; se for preciso farei até penitência 

para que realizes como pessoa humana, no seguimento de Jesus, que 

lutou até a morte pela vida dos pecadores, doando sua própria vida, não 
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como Deus, mas como pessoa humana, pela remissão dos pecadores. É 

n’Ele que devemos buscar refúgio, só por Ele vale a pena viver”. 

(PASSARELLI, 2003, p. 35-36) 

 

De acordo com a citação de uma das cartas da Irmã Lindalva, observamos a 

partir desse texto essa inquietação que ela tinha com seu próximo, isto é os mais humildes, 

necessitados, idosos etc, pois como consiste o evangelho de São João: “não há amor 

maior, do que, dá sua vida por aqueles que se ama” (Jo 15, 13). A imagem que se constrói 

perante a citação  é de um ethos que é emergido diante desta passagem especifica do livro, 

é que está relacionado à uma religiosa preocupada com um matrimônio de um parente 

cuja a vida espiritual está abalada por razões de alcoolismo, a imagem (ethos) de Lindalva 

já transmite uma reflexão com seu destinatário, interlocutor, o que posteriormente acaba 

levando seu interlocutor tendo adesão Maingueneau (2011) ao ethos que ela transmitiu 

através da carta e não sendo refutada negativamente.  

No seu tempo de noviciado e de integrar ao postulado das Filhas da Caridades 

em torno de 1987, a Irmã realizou diversas atividades sociais e espirituais. Nessa 

perspectiva, ressalta-se:  

 

Irmã Lindalva realizou o seu trabalho de Pastoral com os doentes do 

hospital da restauração em Recife, onde os pobres eram muito 

numerosos e, na maioria das vezes eram do interior do Estado, ou 

moradores de Rua.  

Ao término do Noviciado, na ficha pessoal está definido assim: 

“Piedosa, alegre, comunicativa, zelosa, simples, prudente, apostólica, 

com grande amor aos pobres, forte, compreensiva, fiel na prática das 

virtudes, sincera”. (PASSARELLI, 2003, p. 39-40). 

 

Nesse trecho, a Beata possuía basicamente todas as virtudes necessárias para 

uma vida religiosa e de dedicação aos mais carentes. O ethos religioso, vicentino atribuído 

ao corpo da filha da caridade está repleto de comprometimento em servir os mais pobres 

por amor a Cristo, o que nos remonta até o discurso de Jesus “Eu vim para servir, mas 

não para ser servido”. Mateus 20, 28 e ao Catecismo da Igreja Católica, sobre o que é 

caridade, tendo em que, “a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre 

todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus” (CIC, § 1822). 
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Está incisivamente na trajetória de vida da Irmã Lindalva, uma vocação de vida 

consagrada a Cristo tão profunda que, em meados dos assédios que começou a receber de 

Augusto, este sendo o ceifador de sua vida, Lindava proferiu “Prefiro que o meu sangue 

se derrame, do que ir embora”, haja vista que, a religiosa era muita apegada aos idosos 

que cuidava no Abrigo D. Pedro II, na Bahia. 

Também podemos observa a construção da imagem da Beata Lindalva com na 

parte da obra, especialmente dos funcionários e os voluntários do Abrigo Dom Pedro II, 

em Salvador (uma instituição fundada em 1887, que presta serviços assistenciais para 

idosos empobrecidos). 

Vejamos no texto: “Os funcionários e voluntários perceberam que não poderiam 

mais dizer “esta é a minha e esta é a sua” onde havia necessidade, lá estava Irmã Lindalva” 

Passarelli (2003, p. 45). O texto nos chama atenção dessa imagem bem aguerrida em prol 

da disponibilidade do espírito aguerrido da Beata em se doar pelo seu semelhante.  

Ressalta-se não apenas essa assistência não apenas da carne, mas também 

espiritual que a religiosa também era engajada, pelo texto:  

 

Irmã Lindalva não se ocupava só com o bem-estar físico, mas, também, 

com o lado espiritual de todos, a começar por aqueles que estavam sob 

o cuidado. Levava-os para se confessar e receber a comunhão. Quando 

algum estava gravemente enfermo, chamava o Capelão para 

administrar os sacramentos. (PASSARELLI, 2003, p. 49), 

 

Percebe-se que a mártir compreendia a mensagem do Papa João XXIII, 

enfatizando sobre a abertura do Concílio do Vaticano II em 11 de outubro de 1962, em 

defesa e difusão da doutrina cristã católica que é “o depósito sagrado da doutrina cristã 

seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Essa doutrina abarca o homem inteiro, 

composto de alma e corpo” (PAPA JOÃO XXIII. 1962), pois Lindalva levava os idosos 

para se confessarem, receber a eucaristia, nota-se essa imagem de preocupação da 

Consagrada com o lado espiritual dos seus idosos, que é uma característica dos vicentinos, 

e também, em difusão da doutrina da Igreja a qual ela procurava conservá-los e ensiná-

los. 
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Enfim, como enfatiza Maingueneau (2011), a partir do momento em que o 

sujeito enunciador prolifera seu enunciado sua postura vai construir seu corpo, e esse 

corpo é justamente a sua imagem que é construída devido a sua enunciação discursiva, o 

que marca sobre o texto de Passarelli sobre a Irmã Lindalva, consolidando seu ethos de 

religiosidade, de vicentina, através de sua fé e ações, um paradigma do valor vicentino 

dos princípios éticos do cristianismo para novas vocações ao público que se dirigi este de 

tipo de consagração de Filha da Caridade de São Vicente de Paulo e devoção a Cristo 

para com os mais carentes e necessitados, ou seja, seus semelhantes.  

 

3.2 RESULTADO E CONCLUSÕES 

 

A figura da Beata Lindalva é extremamente impactante não apenas para o campo 

religioso, mas para toda a sociedade, pois o seu sorriso vicentino cristão direcionava ao 

outro com mesmo grau de comprometimento e afinidade de sua vida consagrada, em seu 

trajeto podemos observar os efeitos de sentidos que o ethos foi desenvolvido enquanto 

figura religiosa e humana, enfatizando todas as virtudes necessárias para uma vida 

consagrada a qual pode ser observada no decorrer do trabalho.  

A vida da mártir serve ainda como exemplo de renovação para futuras vocações 

para quem desejar uma vida consagrada por amor a Cristo e seu Evangelho, nota-se ainda 

que o martírio não é uma graça que foi deixada apenas no início do cristianismo ou, até 

mesmo, de tempos antigos, como no caso do martírio colonial dos beatos Cunhaú e 

Uruaçu, mas essa graça continua ativamente renovada pela figura da beata na 

contemporaneidade.  

Para que pudéssemos realizar essa análise, foi necessário a existência de um 

norte teórico metodológico que nos amparassem de base para a veracidade desse trabalho, 

fato este que foi primordial para melhoria e facilidade em compreendermos cada vez mais 

sobre a Análise do Discurso de Orientação Francesa, com isso, no decorrer da análise 

podemos verificar o ethos que foi constituído a partir do texto ligada à figura da Beata 

Lindalva. 
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Portanto, ressaltamos que este trabalho é fruto de muita importância, pois, diante 

dele, notamos a grandeza do ethos que é enfatizado na Irmã Lindalva, a qual se encontra 

para ser santificada futuramente diante de muitas orações dos fiéis pelos seus feitos aos 

mais necessitados. Com isso, esperamos que os dados aqui discutidos possam trazer novas 

pesquisas sobre essa temática, que sirvam de incentivo e que merece ser estudado, 

pesquisado para esférica acadêmica, religiosa e social para que os feitos da Beata 

Lindalva não fiquem no esquecimento e que possam passar por diferentes perspectivas 

teóricas não apenas no campo da análise do discurso, mas de outras áreas das ciências 

humanas e da religião. 
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RESUMO 

Denomina-se Hino Cristológico de Filipense a perícope 2,6-11, inserida por Paulo e 

Timóteo na correspondência à comunidade de Felipo. Mesmo não sendo de autoria dos 

redatores, o hino está em consonância com o texto que lhe antecede (2,1-5) e é 

magistralmente empregado como instrumento de orientação e exortação. O presente 

estudo, utilizando-se da leitura de outros artigos e das Sagradas Escrituras, pretende 

apresentar uma breve análise estrutural e exegética do hino, sem aprofundar nos aspectos 

linguísticos-semântico, mas tendo por base o seu contexto e a teologia da kenose. 

Palavras-chaves: cristologia. filipenses. religião 

 

ABSTRACT 

Christological Hymn of Philippian is the percope 2,6-11, inserted by Paul and Timóteo 

in the correspondence to the community of Felipo. Even though it is not written by the 

writers, the hymn is in harmony with the text that precedes it (2: 1-5) and is masterfully 

used as an instrument of guidance and exhortation. The present study, using the reading 

of other articles and the Holy Scriptures, intends to present a brief structural and 

exegetical analysis of the hymn, without delving into linguistic-semantic aspects, but 

based on its context and kenosis theology. 

Keyword: cristologia. filipenses. religião 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A autenticidade da Carta aos Filipenses não tem sido motivo de controvérsia 

entre os estudiosos. Aceita-se que ela fora redigida em coautoria com Timóteo (Fl 1,1), 

entre os anos de 61-63 D.E.C. Na ocasião Paulo encontrava-se preso (Fl 1,7. 12-17), mas 

mesmo nessa situação produz um escrito em tom alegre e confiante com perceptível 

ternura e afeição aos destinatários, configurando-a como a mais bela das cartas paulinas 

(SILVA; COLLI, 2017). A intenção era agradecer as ajudas enviadas pela comunidade 

ao apóstolo encarcerado (Fl 4,10-20). E ao aceitar a oferta, ele que ordinariamente temia 

parecer interesseiro, oferece provas de sua confiança, indicando uma recíproca afeição 

(BÍBLIA JERUSALÉM, 2013). 

A mensagem do Evangelho chegou a Filipo, conforme registrado em Atos 16,6-

40, durante a segunda viagem missionária de Paulo, por volta do ano 48, durante a qual 

teve-se a formação da comunidade dos filipensis. O novo grupo provavelmente era 

formado por judeus helenistas e por ex-adoradores de divindades do império romano.  

Paulo retorna à cidade duas vezes durante sua terceira viagem missionária, entre 54-55 

(At 20.1) e na Páscoa de 56 (At 20,3-6).  

A região onde a comunidade estava inserida fora no passado denominada de 

Krénides (em grego, “fontes”, por causa das muitas fontes do rio Angites). Entre os anos 

de 358-357 A.E.C foi tomada por Filipe II, rei de Macedônia, pai de Alexandre Magno, 

que se apoderou das minas de ouro ali existentes e refundou a cidade, dando-lhe seu 

próprio nome. Posteriormente foi tomada pelos romanos (221-179 A.E.C). E em virtude 

de sua localização estratégica, ao norte do mar Ageu, atravessada pela Via Egnatia, rota 

principal para o porto de Nápoles, entrada para Europa, tornou-se um posto de fronteira 

militar de Roma.  

Como destaca Andrade e Miguel (2009) não se pode desconsiderar o contexto 

de tensão e violência experimentado em uma base militar, associado a um ambiente de 

exploração, diversidade cultural e pluralismo religioso, que constituíram grandes desafios 

na missão de Paulo e na vida da comunidade. Essa violência fora experimentada por Paulo 

que em Felipe chegou a ser açoitado, preso e expulso (At 16, 22-24).  

Em 42 A.E.C, Felipe foi convertida em importante “colônia romana” (At 16,12), 

uma espécie de Roma em miniatura, cujos cidadãos gozavam de privilégios (ius italicum) 
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semelhantes aos da capital, como por exemplo, estar livres de impostos e com direito de 

governar-se por magistrados próprios, chamados de pretores. O orgulho de possuir esses 

privilégios era uma forte característica dos filipenses. E embora a epístola apresente uma 

grande diversidade de temas, não detendo-se a um assunto específico, interessa-nos 

realizar uma breve análise da perícope 2,6-11. Utilizando-se do Hino Cristológico, Paulo 

trata da necessidade de renúncia dos privilégios aos quais os cristãos estavam 

excessivamente afeitos, longe de ser uma característica isolada da comunidade em 

questão, mas como um apelo sempre atual e urgente na história da Igreja.  

 

2 O PRÓLOGO E A REALIDADE NA COMUNIDADE  

 

1Assim, se há encorajamento em Cristo, se há consolação no amor, se 

há comunhão no espirito, se há estranháveis sentimentos de 

misericórdia,2 tornais plena minha alegria pondo-vos de acordo no 

mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, juntos numa só alma, 

unânimes no pensar,3 não com ambições, nem com vanglória, mas com 

humildade, considerando os outros como superiores a si próprios, 4cada 

um cuidando não apenas do que é seu, mas também do que é dos outros. 
5Tendo em vós o mesmo pensamento de Cristo Jesus. 

 

Os escritos enviados por Paulo às comunidades cristãs fundadas tinham por 

objetivo instrui-las em relação à vida cristã e encorajar para o combate aos perigos que 

ameaçavam a vida em comunidade. A secção 2,1-5 que antecede o hino, servindo-lhe de 

prólogo, contém importantes evidência de como a comunidade estava, qual a sua relação 

afetiva com seu pastor e os problemas enfrentados.  

No versículo primeiro Paulo exorta aos filipenses com um apelo fundamentado 

em uma base quadrupla, que além de imprimir um tom de ênfase, revela as convicções 

dos redatores: Encorajamento em Cristo, consolo no amor; comunhão no espírito e 

sentimentos de misericórdia. Todavia a efetividade da exortação está na dependência da 

compreensão do apelo. Assim é razoável supor que a convicção dessas realidades deveria 

também ser partilhada pelos membros das comunidades, captadas dos ensinamentos de 

Paulo e perseveradas.  
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Na primeira parte do versículo 2 o apóstolo conclama a igreja para uma mudança 

e embora esclareça adiante que o seguimento a Cristo é por si a razão e o motivo, deixa 

evidente o sentimento que essa mudança lhe causará: alegria. Assim ao mesmo tempo 

que revela o cuidado e o amor do pastor com a comunidade, mesmo distante fisicamente, 

explicita-se a reciprocidade desse sentimento. A alegria de Paulo importava a comunidade 

e poderia trazer-lhe consolo nesse momento de privação e perigo iminente. 

Na segunda parte do versículo 2 e nos dois seguintes Paulo afirma os preceitos 

que a comunidade precisa abraçar: a unidade, a humildade e o solicitude, levando o leitor 

a deduzir os perigos que estavam ameaçando a vivência cristã da fé. Mas seus 

ensinamentos não estão em tom acusativo. Paulo não aponta o erro, mas o caminho a ser 

seguido para reverter cada uma das dificuldades. 

1. Desunião: Para as discórdias que existiam dentro da comunidade Paulo 

oferece a unidade como caminho, mas em amplo sentido, transcendente as 

concordâncias nas ações, mas também nos objetivos (unânimes no pensar) e nas 

motivações (tendo o mesmo amor). Uma perfeita harmonia para que sejam uma só 

corpo e uma só alma, em Cristo. 

2. Vangloria: De acordo com Mazzarolo apud Santos (2015) na cultura grego 

romana o orgulho era considerado uma virtude dos instruídos e a ostentação desse 

orgulho gerava vangloria. Paulo apresenta então um apelo a uma nova mentalidade com 

rejeição da ambição e da vangloria tendo a humildade como antídoto. Paulo orienta que 

todos considerem os outros como superiores a si próprios. Conclamando a humildade, 

ensina o caminho do seu exercício, para que nova mentalidade seja gerada e revelada 

em atos concretos. 

3. Individualismo:  Ainda de acordo com Mazzarolo apud Santos (2015) 

também a individualismo era um elemento da cultura greco-romana que causava grande 

dificuldade para o cristianismo, fazendo com que as pessoas bastassem em si próprias 

sem perceber as necessidades dos outros.  Paulo exorta para a prática da comunhão 

como uma exigência para a vida crista. E novamente ensina o caminho da prática que é 

o cuidado com o alheio e com o coletivo.  

Percebe-se que a comunidade enfrentava graves perigos de ordem interna, 

decorrentes de uma mentalidade contrária aos ensinamentos cristãos. Na solução desse e 

de outros problemas, entende a necessidade de um modelo orientador que deveria guiar a 

comunidade  
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Assim o versículo 5 pode ser entendido como a chave no texto. Nele Cristo é 

apresentado como exemplo de humildade e solicitude, o caminho para a união da 

comunidade. E vai além. Cristo é modelo de vida, o guia que a comunidade deve seguir 

para resolução de todos os seus problemas, presentes e futuros. Para tanto a comunidade 

deve mudar sua mentalidade e abraçar um seguimento efetivo e íntimo, conhecer e seguir 

os pensamentos, as motivações de Cristo. 

 

3 O HINO CRISTOLÓGICO  

 

3.1 ESTRUTURA 

 

De acordo com Santos (2015) os estudiosos têm discordado quanto a estrutura 

do hino, especialmente na quantidade de estrofes, que podem ser duas ou três. Vejamos 

as duas proposições: 

 

Três estrofes  Duas estrofes 

1 

6 Que, embora sendo imagem de Deus, 

não considerou como extorsão o ser igual a 

Deus, 

7 mas esvaziou-se a si mesmo, 

 

1’ 

6 Que, embora sendo imagem de 

Deus, 

não considerou como extorsão o ser 

igual a Deus, 

7 mas esvaziou-se a si mesmo, 

tornando a imagem de servo, 

tornando-se semelhante aos homens 

e, em aspecto, sendo encontrado como 

homem, 

2 

tornando a imagem de servo, 

tornando-se semelhante aos homens 

e, em aspecto, sendo encontrado como 

homem, 

8 humilhou-se a si mesmo, tornando-se 

obediente até a morte, 
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morte de cruz 8 humilhou-se a si mesmo, tornando-

se obediente até a morte, 

morte de cruz 

3 

9 Por isso, Deus o sobre-exaltou  

e o agraciou com um nome  

acima de todo nome 

10 para que, ao nome de Jesus, 

todo joelho se dobre 

nos céus, na terra 

11 e toda língua reconheça, 

para a glória de Deus Pai, 

que Jesus Cristo é Senhor. 

 

2’ 

9 Por isso, Deus o sobre-exaltou  

e o agraciou com um nome  

acima de todo nome 

10 para que, ao nome de Jesus, 

todo joelho se dobre 

nos céus, na terra 

11 e toda língua reconheça, 

para a glória de Deus Pai, 

que Jesus Cristo é Senhor. 

 

Na divisão em três estrofe, ressalta-se a preexistência de Jesus junto a Deus (1), 

o rebaixamento à condição humana até sua morte (3) e a exaltação por Deus (3). Na 

divisão em duas estrofes, a inicial demarca a condição humana, consequência de seu 

esvaziamento, mesmo permanecendo Deus (1’), seguida da exaltação por Deus (2’). 

Independentemente do número de estrofes os estudiosos reconhecem que o hino 

tem dois movimentos, um descendente e outro ascendente, ou seja, como os degraus de 

uma escada, tem-se uma descida de Jesus, até o ponto mais baixo, a morte na cruz, a partir 

do qual tem-se um movimento de subida, conforme o esquema abaixo: 

 



 

339 

 

FONTE: Adaptado de Hino Cristólico, 2015. 

 

No primeiro momento, o degrau mais alto mostra Jesus como sendo igual a Deus 

(1), preexistindo com Deus, mas ele esvaziou-se (2), tornou-se servo (3), humilhou-se (4), 

e teve a mais desprezível das mortes, a morte de cruz (5). Esse movimento não é destinado 

por Deus e nem atribuída a ação humana. O próprio Jesus é o agende ativo que livremente 

se despoja de sua majestade e experimenta a condição humana de servo, marginal e 

condenado. Esvaziando-se Cristo abre mão de sua majestade, posição, prerrogativas, e 

mais ainda, abre mão de sua honra, de sua dignidade e sua vida. 

Mas Cristo permanece fiel, coerente, obediente e no versículo 9 acontece a 

virada. Deus lhe concede o retorno as alturas, o exaltando (6), lhe dando um nome acima 

de todos os nomes (7), para que ele seja cultuado, dobrando-se todos os joelhos (8) e 

proclamado como senhor (9). 

 

3.2 EXEGESE 

 

6 Que, embora sendo imagem de Deus, não considerou como extorsão 

o ser igual a Deus, 7 mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a imagem 

de servo, tornando-se semelhante aos homens e, em aspecto, sendo 

encontrado como homem, 8 humilhou-se a si mesmo, tornando-se 

obediente até a morte, morte de cruz 
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Conforme os comentários da Bíblia de Jerusalém (2013), o termo forma na 

Septuagina é usado no sentido de imagem. Assim Cristo é imagem de Deus. Esse mesmo 

predicado foi concedido a Adão (Gn 3,4-5). Mas enquanto Adão foi feito imagem de 

Deus, a imagem divina de Cristo não lhe foi atribuída, mas é seu modo de existir, sua 

essência (igual a Deus, divino).  

Ao contrário de Adão que sendo criado como criatura semelhante a Deus quis 

ser como o criador. Jesus fez o caminho inverso. Sendo Deus não deixou de ser Deus, 

(afinal não se pode abrir mão de algo que lhe é substancial), mas desapegou-se de seu 

modo de ser divino. Esvaziou-se dos atributos e privilégios, majestade e grandeza, de seu 

lugar ao lado de Deus para descendo de sua posição divina, igualar-se ao homem. Assim 

o próprio Cristo humilhou-se e tornou-se, por opção, semelhante ao homem. O pronome 

reflexivo (se) ressalta a liberdade da opção. 

 Adquirindo a natureza humana, passa agora a ser, ao mesmo tempo homem e 

Deus, mas mantém-se obediente a sua opção. Tornando-se homem também rejeita os 

privilégios de ordem humana e não se torna um servido, mas o servidor da humanidade 

(total rebaixamento). Experimenta a encarnação em meio aos pobres. Como um servo 

obediente aceita tudo que a condição humana de servo e pobre lhe pode resultar. 

Experimenta inclusive a humilhação de ser privado de justiça, de dignidade e do próprio 

direito de viver. É assassinado de forma humilhante na mais vergolhosa das mortes, a 

morte de cruz, destinada aos mais perversos e indignos. 

  

 9 Por isso, Deus o sobre-exaltou e o agraciou com um nome acima de 

todo nome 10 para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, 

na terra 11 e toda língua reconheça, para a glória de Deus Pai, que Jesus 

Cristo é Senhor. 

 

No segundo momento do hino há uma mudança no sujeito: agora é Deus que 

age.  Ao contrário de Adão que pela desobediência foi expulso do paraíso e passou a viver 

distante de Deus, em meio ao pecado, tendo Jesus permanecido obediente, ou seja, 

perseverante em sua condição de esvaziamento, mesmo quanto a situação ficou 

absurdamente crítica, Deus o glorifica. E a ação de Deus é enérgica, intensa, lhe concede 
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agraciamentos e culto universal. Antes feito servo, Jesus Cristo é agora tornado Senhor 

(antítese). E o Senhorio de Cristo é o âmago do Cristianismo. 

Embora o texto revele a exaltação de Jesus após a morte, Seganfredo (2009) 

alerta que a morte na cruz não deve ser vista como uma espécie de sacrifício, mas como 

o ponto mais profundo e rebaixado da condição humana, do qual Jesus não se esquivou, 

aceitando-o com o firme confiança em Deus. Nesse mesmo sentido Raniero Cartamessa 

upud Seganfredo (2009) explica que tendo Jesus experimentado a morte, mesmo sem ser 

pecador, sua vitória deu um novo sentido ao sofrimento. Agora a morte pode ser entendida 

independente do pecado, como uma condição humana universal, assim como o prazer. E 

se pela busca do prazer o homem causa dor em si mesmo e nos outros, Jesus revela um 

outro caminho. Ele troca as alegrias terrestres efêmeras e se submete à cruz. Não pelo 

sofrimento pelo sofrimento, mas um sofrimento que leva à vida e à alegria. Uma alegria 

que não será sucedida por sofrimentos, mas que terá a última palavra e durará 

eternamente, pois Cristo ressuscitou dos mortos e não morre mais. Assim centemos a 

Jesus com alegria, sigamos seus passos, nos espelhemos em sua confiança em meios das 

dificuldades, pois como Deus o conduziu, ele nos conduzirá a um novo céu e uma nova 

terra de justiça e paz.  

 

3.3 ORIGEM E AUTORIA 

 

A maioria dos estudiosos aceitam que o hino tem origem pré-paulina. De acordo 

com Santos (2015) o hino contém termos e expressões que são incomuns nos escritos 

paulinos (forma de Deus, ser como Deus) e não trata da ressurreição. Ademais se inicia 

com um pronome relativo (o qual), deixando a entender que havia uma frase anterior que 

foi suprimida. Além de deixar de lado o conceito soteriológico quando se refere a morte 

(SEGANFREDO, 2009). Mas Paulo deixa sua marca no hino. No versículo 8b que afirma 

que “Cristo tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz”, a redundância (morte de 

cruz) revela um desejo de ênfase atribuído ao autor da carta 

A exclusão de `Paulo não esclarece a autorias do hino, dando margens a 

especulações. Como o hino faz paralelismo com textos veterotestamentários, onde a 
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humilhação e a dor buscam o console em Deus, tais como os Salmos do justo sofredor ( 

Salmos 22, 69 e 86) e  o cântico do servo sofredor de Isaias 53, além de empregar 

elementos da literatura sapiencial, utilizando Jesus como modelo no nosso cotidiano, é 

possível que seu autor tenha sido algum judeu convertido, versado nas escrituras e 

tradições judaicas.  

Quanto a sua utilização, de acordo com Andrade e Miguel (2009), maioria dos 

estudiosos está de acordo que o hino fazia parte da Liturgia Eucarística. Isso significa que 

uma das teologias mais profundas do Novo Testamento teve sua fonte num hino litúrgico 

para celebrar o mistério pascal. Santos (2015) por sua vez concorda com os autores que 

lhe atribuíram um caráter batismal, uma vez que nesses rituais o introduzido se despia de 

suas vestes (movimento descendente) e era convidado a ser com Cristo uma nova criatura 

(movimento ascendente). Além disso era o momento mais propicio para a confissão que 

Cristo é o Senhor. Silva e Colli (2017) lhe atribui uma finalidade de adoração e combate 

a doutrinas adversas, como o gnosticismo que negava o senhoril de Cristo. 

 

4 TEOLOGIA DA KENOSE 

 

O Hino Cristológico de Fl 2,6-11 é chamado de Hino da Kénosis, de kenós, termo 

grego que significa “vazio”. Esse título, com o qual o poema ficou conhecido na história 

da teologia, foi derivado do verbo kenóo encontrado em Fl 2,7 e que significa “privar-se 

de poder” ou “abdicar do que possui”.  

Paulo se utiliza do Hino para falar de Jesus. Mas a kénosis não é apenas uma 

etapa passageira na vida de Jesus, que se identifica apenas com sua paixão e morte, 

embora seja esse um momento crucial. Mas é sobretudo um modo de ser, é algo que afeta 

a totalidade de sua existência. Assim o termo traduz o modelo de vida de Jesus como 

alguém que primeiramente abriu mão dos privilégios de Filho de Deus ao entrar nas 

esferas da história e da criação, assumindo todas as limitações desses âmbitos. Mas 

também abdicou dos privilégios que lhes eram possíveis na condição humana. Sendo lhe 

possível escolher, preferiu nascer pobre. Sendo possível mudar, preferiu se manter pobre, 

ficar com os pobres e atrair os marginalizados e excluídos socialmente. Estando imbuído 
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da autoridade divina, optou por ficar fora da estrutura de poder ofertada pela religião, o 

Templo. E na denúncia das contradições do sistema político e religioso, também abdicou 

da companhia dos seus e sozinho enfrentou a condenação e terrível morte de cruz. E 

mesmo após a glorificação do Pai não exibiu sua gloria a todos, inclusive aos seus algozes, 

mas se revela na humildade da partilha do pão aos que de coração sincero buscaram por 

sua presença. 

Mesmo não sendo de sua autoria o Hino Cristológico é pertinentemente utilizado 

na obra, e ainda mais, na vida do apóstolo. Unido a sua experiência pessoal com a do 

Ressuscitado, deu-lhe um entendimento mais profundo sobre a pessoa e a obra de Cristo. 

Esse entendimento o ajudou a se manter fiel e lúcido nas circunstâncias difíceis pelas 

quais estava passando (prisão e risco iminente de morte), sem indícios de pânico, tristeza 

ou melancolia. Pelo contrário, alegria e regozijo são proeminentes (Fl 1,4.8.25; 2,2.17-

18.29; 3,1; 4,1.4.10) na epistola (ANDRADE; MIGUEL, 2009). 

Paulo tomou para sua vida o exemplo do mestre, esvaziou-se de seus desejos e 

privilégios, referiu-se a coisas altamente estimadas nos padrões terrenos como sendo lixo 

(Fl 1,19-26; 3,4-11.20-21), se propôs a assumir todas as consequências, confiando 

somente no sustento e nas provisões que recebeu de Deus, numa firme esperança num 

futuro conforme a graça de divina.  

Essa opção foi explicitamente e anunciada no versículo de abertura da epístola 

por uma autodesignação de servo (grego: doûlos), em substituição a costumeiramente 

autoridade como apóstolo afirmada em outras cartas (Rm 1,1; 1Cor 1,1; Gl 1,1; Ef 1,1; 

Cl 1,1). Por meio do exemplo de Jesus Cristo, do qual Paulo se coloca como seguidor, 

convida a comunidade à renunciar aos privilégios dos quais os cristãos estavam 

excessivamente afeitos, voltar-se ao serviço e esperar somente de Deus o consolo e 

benesses futuras. 

 

5 HINO COMO MENSAGEM DE RESISTENCIA 

 

Todavia Santos (2015) ainda destaca que o hino também é uma resistência aos 

poderes imperialista e a teologia imperial romana. O culto aos imperadores, mortos e 



 

344 

vivos era comumente praticados nas cidades romanas, onde esses recebiam adoração 

como uma divindade, além de funcionar como uma prática de unidade do império. Nesse 

contexto cultual o imperador era chamado de Κύριος, como um sinal de honra, poder 

político e soberania que emana do universo. 

A afirmação do versículo 11b Jesus Cristo é Senhor tem um cunho não somente 

de declaração de fé, profissão pessoal, mas representa um polêmica resposta anti-

imperialista.  Em confronto com a teologia imperial romana, cujos reis e governantes 

obtinham poder por meio da violência e apropriação, Jesus Cristo torna-se o soberano 

cujo nome está acima de todos os nomes e por meio do esvaziamento, humildade e da 

obediência é exaltado por Deus. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como nos adverte Andrade & Miguel (2009), uma leitura superficial desse texto 

bíblico pode causar um impacto negativo e até certa repulsa nos leitores atuais conscientes 

de seus direitos de cidadãos, fazendo-se necessária situá-la de início em seu contexto 

imediato, onde a busca pela vangloria e pelo sucesso individual imperava como valores 

na sociedade, indo de encontro a nascente proposta cristã de serviço e solidariedade. 

Todavia o modelo de humildade de Cristo não legitima a ação dos opressores, nem no 

passado e nem em qualquer momento da história. Ela reforça a mensagem de que para se 

chegar a mudanças profundas nas instituições e nos sistemas políticos e econômicos que 

promovem a exclusão e ferem a dignidade das pessoas, é necessário mudar de forma 

radical as relações humanas.  

Assim Jesus não nos chama a passividade diante das injustiças e das situações 

de exploração. O seu convite não é para a alienação, mas para confiar em Deus e com Ele 

enfrentarmos nossas lutas diárias, confiante em sua misericórdia e no seu amor. E 

principalmente para não nos fecharmos em nossas batalhas, mas a nos colocar sempre em 

serviço e assim, buscar sempre ajudar o irmão, próximo e distante.  

Ademais a kénosis de Jesus pode ainda significar um duro golpe na maioria de 

nossas concepções religiosas. Quantas vezes nos deixamos seduzir pela Jesus glorificado 
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e somos tentados a negar sua condição humana? A exaltação de Cristo, por nós conhecida 

por meio da ressurreição, revelou uma condição divina que se fez conhecer numa 

condição de servo humilde. Assim o apelo de Paulo de nos tornamos co-imitadores é atual 

e urgente (Fl 3, 17). 

Nossa caminhada pastoral deve também está focada no esvaziamento de nossas 

vaidades, pretensões meramente materiais incapazes de produzir qualquer tipo de 

benefícios para além dessa vida passageira. Como nós lembra Silva & Coli (2017), qual 

apropriadas são tais conselhos para os nossos dias onde o egoísmo impera e gera pessoas 

autossuficientes que acreditam que seu bem deve estar acima de todos. Mas Jesus 

proclama que o verdadeiro sentido de grandeza é tornar-se servidor. Cristo é exaltado e 

honrado não somente quando o adoramos e proclamamos em alta voz que ele é Senhor, 

mas também e cada vez que seus servos o imitam no serviço aos outros dando bom 

testemunho de cristãos. 

  A kénosis de Jesus é uma mensagem atemporal, pois torna acessível a nós o 

mistério antes escondido em Deus. O esvaziamento de Jesus tem suas raízes no Pai que 

se doa ao Filho e no Filho que se entrega sem reservas nas mãos do Pai. Não é apenas 

uma maneira de ser humano, mas a maneira de ser de Deus e o conceito de Deus se torna 

inseparável da realidade kenótica. Deus que não entregou seu filho para ser sacrificado, 

de forma egocêntrica e cruel, o que seria para nós motivo de grande aflição e temor, mas 

foi Deus que resgatou e glorificou Jesus.  

Sigamos com Jesus Cristo no caminho do serviço, na opção preferencial pelos 

pobres, aflitos, injustiçados, marginalizados e desamparados, como requisito para 

implantação do Reino de Deus em nosso meio.  
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RESUMO 

O presente estudo pretende analisar através de uma genealogia histórica, de como veio a 

ser a preponderância de temas no Ocidente como: ódio, intolerância, julgamento, 

condenação e vingança que, perpassou até a contemporaneidade, imposto com muita 

força em vários âmbitos e diferentes modos de ser em nossa convivência. Para essa 

empreita, o romancista russo Fiódor Dostoiévski e o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 

no caminho entre a literatura e a filosofia, nos servirão de subsídios, ambos tiveram Cristo 

como modelo tipológico, contrapondo com a falsidade, a maestria da corrupção 

psicológica de um ideal oposto ao gozoso mensageiro pelo catolicismo. Através destas 

reflexões, possibilitar uma aproximação de momentos cruciais da nossa tradição, para 

entender mais a fundo o Brasil hoje, um exercício até necessário, pois vivemos em tempos 

sombrios que requer uma atenção e um cuidado existencial. 

Palavras chaves: dostoiévski, nietzsche, anticristo. evangelho. 

 

ABSTRACT 

The present study intends to analyze, through a historical genealogy, the prevalence of 

themes in the West such as: hatred, intolerance, judgment, condemnation and revenge, 

which has permeated contemporaneously, imposed with great force in several scopes and 

different modes of being in our coexistence. For this work, the Russian novelist Fyodor 

Dostoevsky and the German philosopher Friedrich Nietzsche, in the path between 

philosophy and literature, will serve as subsidies, both of which had Christ as typological 

model, counterposing with falsity, the mastery of the psychological corruption of an ideal 

opposite the joyous messenger for Catholicism. Through these reflections, enable an 

approximation of crucial moments of our tradition, to understand Brazil more deeply 



 

348 

today, an exercise even necessary, because we live in dark times that requires attention 

and existential care. 

Keywords: dostoevsky. nietzsche. antichrist. gospel. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O próprio homem deveria resolver de coração livre o que é o bem e o 

que é o mal, tendo diante de si apenas a tua imagem como guia – mas 

será que não pensaste que ele acabaria questionando e renegando até 

tua imagem (O GRANDE INQUISIDOR, DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 

353). 

 

Um dos personagens mais importantes em nossa tradição que trouxe uma nova 

(evangelho) forma de pensar foi Jesus Cristo. Mas em nosso tempo essa compreensão 

ficou deturpada, totalmente desconfigurada, pelo vazio de tradição que desde a 

modernidade e seu fantasma do niilismo, desenrraizou os homens de sua pátria, com o 

excesso da objetividade cientifica. Perdendo o caráter ontológico de sentido que envolve 

esse tipo psicológico, fazendo uma má-interpretação de suas idiossincrasias, chegando a 

fazer o seu contrário, práticas de ódio, ressentimento e vingança, foi o que se sedimentou. 

Para analisarmos a historicidade envolvida destas questões, o romancista russo 

Fiódor Dostoiévski e o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, através de uma genealogia 

no caminho entre a filosofia e a literatura, nos servirão de subsídios para nos ajudar a 

refletir sobre tais pontos, que ambos tiveram Cristo como modelo tipológico, contrapondo 

com a falsidade inventada, de um ideal oposto ao gozoso mensageiro. Deste modo, 

entender a ruptura acontecida e percorrida durante a tradição ocidental, que se faz 

presente hoje de forma bastante vigente e perigosa, colocando em sofrimento, angustias 

e até morte, nas varias formas de ser. 

E assim fortalecer frente a essa maquinação, a capacidade de enfrentamento e 

entendimento sobre nossa tradição que, nos deixou uma herança de tonalidades afetivas 

nada exemplares e, assim possibilitar uma emancipação deste passado. Para poder lutar 

pelos projetos que escolheram em sua existência que, em tempos de esclarecimentos, de 

transformação e de mudanças, permanecer nessa escuridão pode afetar a convivência 
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humana em seu todo, que ronda principalmente no Brasil em pleno século XXI, uma 

ampliação em todos os âmbitos deste pensamento excludente que, há tempos foi superada 

e, isso é uma doença a ser mostrada e combatida. 

 

2 FILOSOFIA E LITERATURA: GRANDE CONTRIBUIÇÃO PARA OS 

FENÔMENOS HISTÓRICOS 

 

Julgar e condenar moralmente é a forma favorita de os espiritualmente 

limitados se vingarem daqueles que o são menos, e também uma 

espécie de compensação por terem sido descurados pela natureza 

(NIETZSCHE, 2005. p. 112). Torturamos os nossos irmãos homens 

com o ódio, o rancor, a maldade e depois dizemos “o mundo é mau” 

(FERNANDO PESSOA, 2011. p. 44). 

 

O Filósofo alemão Friedrich Nietzsche em seu livro O anticristo (2002),nos 

mostra a passagem que aconteceu no interior da tradição ocidental, através de uma 

genealogia a respeito dos valores morais sedimentados pelo pensamento judaico-cristão, 

desvelando de forma minuciosa, sobre os primórdios da concepção de julgamento, 

intolerância, ódio, ressentimento e vingança, que se propagou até nossos dias. Concepção 

essa que, segundo ele, advém com o apostolo Paulo, que necessitou depois da morte do 

cristo desfigurá-lo, ou melhor, transformou o Ey-angelium “boa nova, boa mensagem” 

em um Dysangelium “uma má mensagem” uma falsa noticia, um falso cristo, isto é, um 

simulacro do cristo: o anticristo. 

Nietzsche percebeu a critica que o literato russo do século XIX Fiódor 

Dostoiévski fez ao catolicismo ocidental, um participante fervoroso da ortodoxia Cristã 

que, em seus escritos procurou resgatar esses valores importantes para nossa relação 

existencial, criando personagens em seus romances que continham aspectos humanos 

idiossincráticos do Cristo. O alemão diz: “eu conheço tão somente um psicólogo que 

tenha vivido no mundo onde o cristianismo seja possível, onde um cristo pode surgir a 

qualquer momento. Esse é Dostoiévski. Ele intuiu Cristo” (NIETZSCHE, 2002 p. 209). 

O pensador russo se contrapõe ao modelo do catolicismo romano ocidental que, aliás, 

acabou ficando vigente, perdendo suas raízes essenciais e colocando assim outros 



 

350 

totalmente diferentes em seu lugar, lançando assim uma critica, um ataque eloquente e 

sagaz a essa forma de pensar. 

Em seu romance O idiota, onde o personagem principal da trama o príncipe 

Míchkin, foi pensado pelo autor em uma reconstrução dos ideais essenciais do Cristo, de 

seu tipo psicológico que, em seu modo particular de ser, em sua idiossincrasia e 

ingenuidade, era contrário às convenções institucionais de poder vigente, pela forma que 

Roma procedeu com sua hierarquização. Em um jantar onde se encontrava reunido todas 

as grandes figuras da sociedade russa, o príncipe em uma determinada ocasião, ao ouvir 

algo sobre o cristianismo, se levanta falando sem se conter, o porquê era uma religião 

anticristã, deixando todos abismados com sua sagacidade no dizer: 

 

O catolicismo é até pior do que o ateísmo, na minha opinião. Sim, esta 

é a minha opinião. O ateísmo apenas nega, ao passo que o catolicismo 

falseia o Cristo, calunia, difama e se opõe ao Cristo. Prega o anticristo! 

Declaro e assevero que prega o anticristo. Esta é a convicção a que 

cheguei e que me atribulou. O catolicismo romano não consegue 

sustentar a sua posição sem uma politica universal de supremacia e 

exclama: “Non possumus!” Assim, a meu ver, nem religião é, mas tão 

somente uma espécie de tentativa do Império Romano Ocidental; e tudo 

nela está subordinado a esta ideia, começando mesmo pela fé. O papa 

se apoderou da terra, seu trono terrestre, e empunhou o gládio. Desde 

então tudo continuou de forma antiga, sendo que a espada, ao gládio, 

eles juntaram a mentira, a fraude, o embuste, o fanatismo, a superstição 

e a vilania. Divertiram-se com os mais santos, mais sinceros e mais 

ferventes sentimentos do povo. Trocaram tudo, tudo por dinheiro, pela 

vil força terrena. E não é justamente isso que ensina o anticristo? Como 

poderia o ateísmo deixar de provir dele? O ateísmo emergiu do próprio 

catolicismo romano. Este gerou aquele. Começou pelos seus adeptos: 

poderiam eles crer em si próprios? Um se fortaleceu com a reação 

contra o outro. Um foi procriado pela mentira e pela incapacidade 

espiritual do outro. Ateísmo! Entre nós são só as chamadas classes 

excepcionais que não crêem, aquela camada que conforme tão bem se 

expressou Evguénii Pávlovitch, perdeu as suas raízes. Mas aí pela 

Europa uma formidável massa de gente está começando a perder sua fé, 

um pouco por causa da treva e da mentira e muito, principalmente 

agora, por causa do fanatismo e do ódio da igreja e da cristandade 

(DOSTOIEVSKI, 206. p. 599). 

 

No rastro de Dostoievski, Nietzsche faz uma genealogia dessa transformação 

sofrida pela descaracterização total do Cristo histórico que, para ele viveu e foi o único 
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cristão, assim o evangelho teria morrido na cruz, por ser o único com um espirito livre. O 

filósofo estava atentando para o tipo psicológico do redentor, que em suas ações 

demonstrou um não julgamento, nem mesmo com os seus carrascos, ao contrário, se 

elevou sobre todo e qualquer tipo de ressentimento e vingança, sua morte foi à prova 

maior, “da beatitude na paz, na doçura, na incapacidade de ser inimigo! Que significa “a 

boa nova”? encontrou-se a vida verdadeira, a vida eterna; não prometida, está aqui, está 

em nós, enquanto for à vida no amor, sem exclusão sem distancia” (NIETZSCHE, 2005, 

p. 43). 

Tal como Dali que pintou, segundo ele, um Cristo “belo, alegre, altivo e 

perfeito”, na obra Cristo de São João da cruz (1951), Dostoiévski em sua maior obra Os 

irmãos karamázov (2012) síntese de todos os seus escritos, dá voz ao doce e amoroso 

Aliócha karamázov, que para ele, é a peça principal de toda a trama, em um enredo que 

manifestava uma enorme e conturbada balburdia entre todos os personagens do romance, 

um ser humano que reunia todas as virtudes contidas no cristo: a doçura, o amor, a 

compreensão. 

O mais novo Karamazov aparece na trama como a “medula do todo”. Movido 

por uma ingenuidade, se comovia e tentava ajudar as angustias e tensões encontradas, 

tentando conciliar destacando os verdadeiros valores terrenos e humanos, como a 

amizade, a fidelidade entre os amigos, a paciência, a atenção, e a sensibilidade de ouvir o 

outro, sem nenhum tipo de julgamento e condenação. Em um dialogo com seu irmão 

Dimítri Karamázov no final do livro, Aliócha diz: 

 

É claro que subornar é desonesto até num caso como esse, mas ai não 

vou me meter a julgar de maneira nenhuma por que, propriamente 

falando, se por exemplo, Ivan e Cátia me dessem a incumbência de 

arranjar as coisas para ti, sei que eu também subornaria; devo te dizer 

toda verdade. É por isso que não sou juiz dos atos que venhas a cometer. 

Mas fica sabendo que nunca hei de condenarte. E seria até estranho: 

como eu poderia ser teu juiz neste caso? (DOSTOIÉVSKI, 2012, vol. 

2. p. 982). 

 

Aliócha, bem como, o príncipe Míchkin, contém estas características peculiares 

de não julgar e condenar, próprias do Cristo. O que aconteceu depois da morte de Jesus 
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segundo Nietzsche (2005), foi apenas um ideal, uma mentira, que perdurou em todo 

percurso da tradição Ocidental advindo de São Paulo de Tarso, um judeu que pregou o 

ódio, a implacável lógica do ódio e a vingança. Transformando Cristo em uma divindade, 

necessitando inventar a ressurreição, outro mundo a ser alcançado depois da morte, não 

em vida e, para quem seguir sua doutrina gozará a “recompensa” e, os que não 

conseguirem “castigo”. 

Uma vingança metafisica de forma espiritual ganha voz com esse dysangelium, 

com uma esperança em um messias juiz. O pensador chama atenção enfatizando os 

adeptos que não chegaram se quer a compreender a mensagem e o modo de ser 

idiossincrático do mestre, culpa de uma má interpretação que, consequentemente ganhou 

força da massa, enganados com esta sedução, guiados por um anti-ideal, clareando a 

questão ele diz: 

 

É evidente que a pequena comunidade “não” havia compreendido o 

essencial; o exemplo dado por essa morte, a liberdade, a superioridade 

sobre toda a ideia de ressentimento: isto prova quão pouco o 

compreendia! Com a sua morte, Jesus não podia querer outra coisa em 

si, senão dar publicamente a “prova” mais firme, a demonstração da sua 

doutrina. Mas os seus discípulos estavam longe de “perdoar” essa 

morte: o que teria sido evangélico no mais alto grau, ou até “oferecer-

se” a uma morte semelhante numa doce e amável tranquilidade da alma. 

O sentimento menos evangélico, a “vingança”, foi o que se sobrepôs de 

novo a tudo. Era impossível que a causa fosse julgada por esta morte; 

havia necessidade de “recompensa”, de “juízo” (e, contudo, que pode 

haver de mais contrário ao evangelho do que a “recompensa” e 

“castigo”, o celebrar “juízo”?) (NIETZSCHE, 2005, p. 56-57). 

 

Esta postura nada evangélica que, ao invés de plasmar através de suas ações o 

paraíso na Terra, se entorpece na esperança de habitar a seletividade de um céu de onde 

se sabe que os inimigos ardem eternamente em uma esfera oposta. Deste modo, a 

concepção fundamental da essência do cristianismo, isto é, dos ensinamentos do Cristo 

que, enfatizou a necessidade de uma nova vida enquanto praxis e a importância da 

responsabilidade de assumir um destino perante a existência foi corrompida e 

transformada em seu contrário, com a ideia de um além por vir, como é a máxima do 

imaginário cristão que, permaneceu o tão esperado ‘juízo final’. 
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A obra renascentista o juizo final (1535/41) de Michelangelo, mostra 

fenomenologicamente o próprio tempo histórico de onde emana um horizonte de sentido 

que, tomou conta no pensamento da tradição. Mostrando a segunda vinda de Cristo e o 

juízo final tal qual narrado na bíblia, onde as almas ascendem ao paraíso (recompensa), 

ou, descem para o inferno (castigo), conforme o julgamento do grande juiz: Cristo. Mas 

como? 

 

Tomou-se em consideração um momento histórico: “reino de Deus” 

desce à terra para julgar os seus inimigos... Mas aí está a própria causa 

do erro: o reino de Deus considerado como ato final, como promessa! 

O evangelho havia sido precisamente a existência, o cumprimento, a 

“realidade” desse “reino”. A morte de Cristo foi esse “reino de Deus” 

(NIETZSCHE, 2005. p. 57). 

 

Ora, o que essa má noticia propagada causou? Qual foi o resultado desta 

inversão, perversão e corrupção dos valores? Que desfiguração absurda do evangelho e 

dos modos de ser de Cristo! Alterando abruptamente por interesse próprio as escrituras, 

a fim de promover um ideal ascético que, o apostolo Paulo, buscou afirmar um santo 

artificial cheio de simbolismo. E foi isso que durante o nosso pensamento ocidental 

judaico-cristão perdurou e permaneceu até hoje, trazendo varias dificuldades para a 

relação humana advinda da intolerância pelos não adeptos, separando assim os povos. 

Isto nos custou caro. Esse total engano legado como herança, ancorada no ódio e na 

vingança contra aqueles que não participarem dessa lógica. 

Essa postura não é senão um fenômeno de decomposição e decadência par 

excellence, a maestria da corrupção psicológica que se sedimentou fortemente. Assim os 

cristãos depois deste ocorrido, os de hoje, são a ultima ratio da mentira, é o judeu de 

outrora, apenas trasvestido de forma sedutora, por se tratar de manter e corroborar ideais 

ressentidos, que gera o ódio, julgamento e consequentemente a vingança, tanto falada por 

Zaratustra, no aforismo “Da redenção”: - “O espirito de vingança: meus amigos, até agora 

foi essa a melhor reflexão entre os homens; e onde havia sofrimento devia sempre haver 

castigo” (NIETZSCHE, 2011, p. 133-134). 

Mas o que é a vingança para o mestre da suspeita? Aqui vingança não pode ser 
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tratada como tema moral nem muito menos como objeto da antropologia, psicologia ou 

biologia, mas sim, de um pensamento metafisico. Pois tem uma meta: “através desta 

perspectiva, o homem ultrapassa o real sempre já por sobre e para além do próprio real 

em direção ao ser” (HEIDEGGER, 2006, p. 97). 

Destacando a maneira de proceder do pensamento ocidental de correr atrás, 

perseguindo em busca de uma retratação a todo custo por aquilo que é e que “foi”, ou 

seja, pelo tempo que passou em um passado que se faz vigente, através da sombra negra 

do ressentimento, como um touro enfurecido atrás de sua presa, mas qual presa? “‘Foi” 

assim se chama o ranger de dentes e solitária aflição da vontade. Impotente quanto ao que 

foi feito - ela é uma irritada espectadora de tudo o que passou” (NIETZSCHE, 2011. p. 

133). 

O filosofo alemão Heidegger, em sua conferencia Quem foi o Zaratustra de 

Nietzsche contido no livro Ensaios e conferencias (2006), desvela como Nietzsche pensa 

a vingança, dizendo que: 

 

Isto também vale para o ódio. Nietzsche diz: vingança é a recalcitrância 

da “vontade”, porém, nomeia o ser daquilo que é em seu todo e não 

somente o querer humano. Através da caracterização da vingança como 

“recalcitrância da vontade” permanece previamente no interior da 

relação com o ser daquilo que é a perseguição que resiste e reluta, 

própria da vingança (HEIDEGGER, 2006, p. 100). 

 

A vingança como a forma de se relacionar com o real, com tudo aquilo que é, 

isto é, presente em todo pensamento contra a vida, como fez Platão no movimento 

racional ocidental, bem como o judaico-cristão, sustentados em ideais ascéticos. Onde 

demonizaram os acontecimentos da existência em sua originalidade simples e mutável, 

do acompanhamento do devir e sua transmutação própria da vida, fazendo morada na 

busca da “verdade”, essa, fora do tempo e imutável, se afastando e acusando o mundo em 

geral e os que fazem parte dele, bem como, as experiências, Platão dizia que era o não-

ente tudo o que era transitório. 

Esta forma de perceber a vingança metafisicamente, nos mostra a relação 

temporal que o existente tem consigo mesmo, com os outros e os entes em geral, se 
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fixando e cristalizando uma maneira de pensar e se comportar em meio aquilo que “foi”, 

não acompanhando o acontecimento transitório da existência que, por sua vez, cria uma 

ferida negra chamada ressentimento. Com esse pérfido sentimento encrustado na alma, o 

homem durante a tradição pode amaldiçoar até a terra e a vida, inclusive ele mesmo, em 

busca de uma retração, relutando por aquilo que foi e não é mais, correndo atrás de uma 

subestimação. “E, porque no querente mesmo existe sofrimento pelo fato de não poder 

querer para trás - então o próprio querer e a vida inteira deviam – ser castigo!” 

(NIETZSCHE, 2011, p. 134). 

Essa relação da vingança e consequentemente do castigo perpassou 

consequentemente para justiça dos homens. Dostoievski em seu livro O Idiota, relata a 

contradição dos ensinamentos ocidentais presenciadas pelo príncipe Míchkin na França 

e, sobre seus tribunais de justiça, da tortura do famoso instrumento de decapitação: a 

guilhotina. Essa maquina poderosa, após ler a sentença, certa e exata, causa uma grande 

dor na alma. Criticando ferozmente os resquícios de crueldade da revolução francesa, 

onde o castigo ganha uma legitimidade no palácio da justiça, da ciência jurídica, 

refletindo sobre elas interroga-se:  

 

O que não deve estar se passando na sua alma, nesse momento!? A que 

angustia não deve ele estar sendo levada!? É um ultraje para a alma, eis 

o que é! Está escrito: “Não matarás!” E então, porque ele matou, o 

matam? Não. Isso está errado! (DOSTOIÉVSKI, 2006 p. 32). 

 

Todos que não se adequam são tratados de forma vil, preconceituosa e 

intolerante, gerando por sua vez pressão, sofrimento psicológico e enfraquecimento da 

existência. E com isso a emancipação do julgar e condenar: “Não julgueis”! Dizem eles, 

mas mandam para o inferno tudo o que se encontra no seu caminho. Deixando julgar a 

Deus, é a si próprios que se glorificam; “exigindo” a virtude de que são capazes – ainda 

mais, de que eles tem necessidade para se manter (NIETZSCHE, 2005, p. 61-62). 

Dostoievski retrata muito bem essa corrupção introjetada pelo catolicismo 

romano, sua tentativa de virar um grande império universal, baseados na violência e na 

barbárie em seus grandes autos de fé durante a santa inquisição, tendo a espada e o gládio 
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na frente de suas aspirações de domínio e controle, e a justiça como castigo. Em uma 

preparação de uma resposta a carta do literato russo K. D. Kaviêlin (1818 -1885) ele anota 

em seu diário: 

 

Não posso considerar moral um homem que queima hereges, porque 

não aceito sua tese segundo a qual a moral é uma harmonia com 

convicções íntimas. Isso é apenas honestidade... e não moral. Ideal 

moral eu só tenho um: Cristo. Pergunto: ele queimaria hereges? Não. 

Portanto a queima de hereges é um ato amoral. O inquisidor já é amoral 

pelo fato de acomodar em seu coração e em sua mente a ideia da 

necessidade de queimar seres humanos (DOSTOIEVSKI, 2012, p. 

344). 

 

Em os irmãos Karamázov, especificamente no tocante poema O Grande 

Inquisidor, ele continua na mesma critica ao enfatizar e atentar para esse velamento 

esquecido historicamente, da tentativa que o catolicismo ocidental teve em alcançar um 

poderio hierárquico de um governo universal, ideais contrariamente opostos da boa nova 

de seu mestre. O grande inquisidor representante da instituição, depois de saber que o 

Cristo tinha descido a terra, manda-o prender e, na sela, começa um grande e instigante 

monólogo com ele, acerca das coisas que tinha rejeitado, oferecido pelo espirito maligno 

nas três tentações e, que agora eles “Roma” iriam acabar a missão incompleta, do jeito 

deles. O inquisidor fala a cristo: 

 

É possível que tu queiras ouvi-lo precisamente de meus lábios, então 

escuta: não estamos contigo, mas com ele, eis o nosso mistério! Faz 

muito tempo que já não estamos contigo, mas com ele, já se vão oito 

séculos. Já faz exatos oito séculos que recebemos dele aquilo que 

rejeitasse com indignação, aquele ultimo dom que ele te ofereceu ao te 

mostrar todos os reinos da terra: recebemos dele Roma e a espada de 

Cézar, e proclamamos apenas a nós mesmos como os reis da terra, os 

únicos reis (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 356). 

 

Não a toa, na frente da basílica de São Pedro em Roma, está a escultura Paulo 

de Tarso com uma gigante espada na mão, que lembra automaticamente justiça e a 

emancipação da propagação no ocidente do império romano de forma religiosa, e ao 

mesmo tempo ao contrário de seu mestre salvador, onde o grande inquisidor explicitou 

muito bem: “Nós tomamos a espada de Cézar e, ao tomá-la, te renegamos, é claro, e o 
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seguimos” (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 356). 

Segundo o autor a igreja católica teve em vista a formação de um estado 

teocrático, Roma “a besta” como centro, onde os sacerdotes “as meretrizes”, montavam 

erguendo a taça para o governo mundial com o gládio, a espada, trazendo inúmeras 

consequências no imaginário de nossa tradição, se propagando nos modos de ser até nosso 

século XXI. 

E foi Justamente por esta inversão dos valores idiossincráticos do cristo: (não 

ressentimento, não ódio, não vingança, não condenador e não juiz) que esses pensadores 

fizeram voz e deixou através de suas escritas um desvelamento que aponta para a ferida 

que permaneceu aberta até hoje, ampliando o nosso olhar para nós mesmos, isto é, para a 

tradição. Sobre os modos peculiares do modo de ser de Cristo, Dostoiévski relata de 

maneira minuciosa no inicio do poema O grande inquisidor, a áurea do espírito livre, 

pouco depois de sua descida nas ruas e do encontro com as pessoas na santa inquisição 

do século XV: 

 

Ele passa calado entre eles com o sorriso sereno da infinita compaixão. 

O sol do amor arde em Seu coração, os raios da Luz, da Ilustração e da 

Força emanam de seus olhos e, derramando-se sobre as pessoas, fazem 

seus corações vibrarem de amor recíproco. Ele estende as mãos para 

elas, as abençoa (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 344). 

 

Nesta explanação, pode-se perceber nitidamente a corrupção generalizada feita 

em relação à imagem de cristo, deturpando em prol de uma nova roupagem de ideais que 

substituiu a essência fundamental de um tipo forte, por causa de ser livre de todo o 

ressentimento. Como disse Nietzsche em seu livro anticristo, essa forma do tipo 

psicológico poderia ser incorporada por toda e qualquer civilização em qualquer tempo. 

Só pelo fato de ter como primordial aquilo que ele sempre viu em seus amigos 

que estavam por vim, os espíritos livres, aqueles que ultrapassassem o homem moderno 

e, conquistasse o além-homem. Como chegar a esse além-homem moderno e de que 

forma? O mestre Zaratustra dá a chave para tal ultrapassagem: “Pois que o homem seja 

redimido da vingança: isso é para mim a ponte para a mais alta esperança e um arco-íris 

após longos temporais” (NIETZSCHE, 2011. p. 95). 
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É deste modo que nos apropriamos de nós mesmos, isto é, quando apreendemos 

a tradição, pois somos seres históricos. Com isto, poder articular nossas experiências a 

partir da compreensão destas rupturas que, há muito ficou esquecido no nosso imaginário 

ocidental, por causa de uma má apropriação. Ficando assim, segundo esses autores 

velados de nós mesmos, pois o nosso olhar encurtou e ficamos em volta apenas com a 

ponta do iceberg, constituídos de tradição histórica encurtada (HEIDEGGER, 2006). 

Por isso a crítica que, no seu sentido original e positivo do termo significa: 

diferenciação. Diferenciando através de uma apropriação ambas as compreensões, para 

assim separar e mostrar o não fundamento, a ruptura, mostrando o joio e o trigo em seus 

espaços de acontecimentos. É só neste movimento de desvelamento do sentindo de ser de 

certos fenômenos em nossa tradição que propicia um alargamento dos horizontes para 

compreender quais formas psíquicas ficaram vigentes na contemporaneidade. 

 

3 O BRASIL E A CONSEQUÊNCIA DESTA CORRUPÇÃO 

 

A lógica é: esses desejos acarretam muitas vezes graves sequelas – 

portanto eles são maus, condenáveis. O ser humano precisa livrar-se 

deles: antes disso ele não pode ser uma boa pessoa (NIETZSCHE, 

2002. p. 208). 

 

Esses arquétipos desembocaram na contemporaneidade. As reflexões obtidas do 

diálogo ancorados na filosofia e na literatura nos serviram de subsídios para pensar a 

gênese de sentidos e significados sedimentados historicamente como o ódio, a 

intolerância, julgamento, condenação e castigo, vividos em nosso tempo. 

Um tempo que é uma nostalgia de uma identidade perdida, dos valores supremos 

evaporados, da pátria desaparecida, o niilismo, diagnosticado por Nietzsche na Gaya 

ciência (2012) metaforicamente como “a morte de deus”, e em Dostoiévski como um 

espirito de decomposição que, a sociedade moderna estava vivendo no século XIX. 

Este cenário abre portas para se agarrar a toda e qualquer tipo de sentidos, que o 

mundo envia para nos dar algum parentesco de pertencimento e, com isso de uma 

identidade, onde nós possamos ser algo. Experimentando outros modos de ser, diferentes 
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pensamentos e ações, com a perda desses sentidos universais metafísicos, lutando contra 

a estrangeridade através de novos jogos de pertencimento, diversas verdades aparecem 

incomodando o status quo, como sexual, religiosa, musical (DOSTOIÉVSKI, 2012). 

Do outro lado os nostálgicos que, segundo Hannah Arendt (2012) quer conservar 

aquilo que outrora era a pedra angular ética e moral, e que não é mais vigente como 

paradigma dominante. Eis o embate! A condenação, julgamento e o preconceito em alta 

que, diante deste cenário se agrava um totalitarismo cada vez mais presente no Brasil aos 

diferentes. 

 

O homem se vinga porque acredita que é justo. Quer dizer que ele 

encontrou a causa primeira, o fundamento: a justiça. Isto é, como ele 

está tranquilizado por todos os lados, vinga-se calmamente e com êxito, 

convicto de que pratica uma ação honesta e justa. Mas eu não vejo nisso 

justiça nem qualquer espécie de virtude (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 30). 

 

De acordo com Hannah Arendt (2012) estas atitudes totalitárias e ditatoriais 

aparecem de forma banal sem nenhuma análise e, até aceitas, que vem acontecendo em 

nossa época em âmbitos e entidades diversas. Nas redes sociais, por exemplo, vemos uma 

proliferação destas práticas ofensivas e preconceituosas, percebendo instantaneamente 

por qual caminho estamos percorrendo. 

Na política da eleição presidenciável de 2018, os embates crescem 

fervorosamente para o âmbito moral, em um renascimento da extrema direita com ideais 

conservadores, aclamando e conclamando muitas vezes ódio e intolerância perante certos 

grupos minoritários, ressurgindo adeptos desse ideal apoiando essas atrocidades, sem 

perceber que pregam o anticristo, vitimas e frutos dessa sedimentação segundo Nietzsche 

(2012). 

Ora, o que isto significa? Opressão, repressão, sofrimento e até morte. Pois 

perdendo seu essencial por uma decadência educacional que os levaram a uma má 

interpretação de sua doutrina, que é a do evangelho, automaticamente caem de joelhos 

venerando novos ídolos. Com a proliferação e propagação desses discursos faz a 

consumação deste pensamento, atacando violentamente, sejam homossexuais, mulheres, 

negros, ateus, outras religiões, tanto noticiadas diariamente (DOSTOIÉVSKI, 2012). 
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Recentemente o papa Francisco no dia 02/08/2018, deu uma declaração histórica 

no vaticano sobre a pena de morte, enfatizando que ela é inadmissível em todas as 

circunstâncias possíveis. Justamente pela contrariedade que o catolicismo romano 

sustentou até então, deixando a par pelas leis estabelecidas dos governos de cada País, 

não interferindo em suas ações. 

Dostoievski (2006) em O Idiota, mostra bem essa questão, em que o príncipe 

Michkin diz ser um erro sem igual por parte da igreja. Não foi uma simples declaração, 

mas uma espécie de alteração do catecismo, pois assim volta ao ideal do evangelho, ainda 

assim, existem cristãos que não atentaram e, ficaram censurando contra a doutrina de 

Cristo, querendo uma vingança a todo custo. 

Segundo Arendt (2012) aparece uma caracterização justamente daquilo que a 

maioria sempre foi e, que cultivaram inconscientemente esses sentimentos torpes 

reacionários, de condenação sedimentada culturalmente, causando serias consequências 

tanto evidenciadas cotidianamente por nós brasileiros. 

Uma justiça que no fundo é uma vingança, que beira a um regresso em tempos 

de grandes conquistas e avanços, tanto democraticamente a respeito da liberdade de 

expressão, bem como, dos direitos humanos alcançados, estabelecido após as guerras. 

Para isso, é necessário levantar uma voz de denuncia contra essas praticas e esse tipo de 

pensamento que, está nos levando a uma ruina em nossa convivência. 

Evidenciando um mal estar forte marcado por uma presença destas questões que, 

ficou vigente no nosso pensamento, onde são comuns apontamentos de julgamentos que 

colocam a vida do outro dentro de determinada posição e enquadramentos diversos, 

estereótipos que cravam uma identidade no ser humano como vemos no fervor da 

atmosfera atual. Uma verdadeira banalização da intolerância, que gera o ódio e 

preconceitos racistas, homofóbicos e reacionários perante a existência como um todo, 

uma forma de apoderar o outro (ARENDT, 2009). 

 

Todos os instintos e os poderes que são louvados pela moral resultam 

para mim como essencialmente iguais àquilo que é por ela difamado e 

rejeitado, p. ex., a justiça como vontade voltada para o poder, vontade 

voltada para a verdade como meio da vontade para o poder 
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(NIETZSCHE, 2002. p. 121). 

 

Vontade essa bastante aguerrida e aclamada nesses discursos que beiram a um 

neofascismo, justamente por ter como meta a busca de poder, mesmo debaixo dos panos, 

mas de modo autoritário e ditatorial às vezes, não só de autoridades, mas de pessoas na 

própria convivência social do cotidiano, prejudicando a convivência entre os seres 

humanos. Uma onda de obscuridade ronda em nossa atmosfera que não é mais a mesma, 

uma banalização de ódio onde fere os diferentes modos de ser que, pode chegar a um 

porvir de barbárie, se não atentarmos para isso. 

Aonde vamos parar? Qual será nosso futuro? Questionáveis questões 

metafísicas? É necessário refletir sobre essa situação que se agrava a cada dia no cenário 

brasileiro. É necessário buscar talvez o ideal perdido da boa nova deixado por Cristo e 

trazido a tona pelos pensadores Dostoiévski e Nietzsche? Mas qual? O não-ressentimento, 

a não-vingança, o não-julgamento, para encontrar um espirito livre, capaz de esquecer 

determinadas assimilações sensoriaisn que nos chegam para abrir-se a novas 

experiências, talvez esta atitude seja o antídoto para a redenção da vingança. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O método que orientou esta trabalho foi a pesquisa bibliográfica, através da 

comunhão das duas fontes de conhecimento para entendermos o ser humano: a filosofia 

e a literatura. O material usado foi livros dos principais pensadores internaionais e 

nacionais como Dostoiévski, Nietzsche, Heidegger, Hanna Arendt, entre outros, sobre a 

tematica da tradição ocidental do nosso pensar e agir, advindo do pensamento judaico 

cristão, bem como, do problema envolvido na corrupção dos ideais de Cristo 

possibilitando um diálogo frutifero. Foram usados os descritores Dostoiévski, Nietzsche, 

anticristo. Evangelho. Esta bibliografia propiciou uma nova forma de interrogar mais uma 

vez estes pré-conceitos sedimentados, como o ódio, o ressentimento, a vingança, 

condenação, julgamento, bem como, da boa nova, da capacidade de se elevar sobre estes 

sentimentos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

De acordo com as análises genealógicas históricas, alcançadas do diálogo entre 

a filosofia e a literatura feitas por Dostoiévski e Nietzsche, pudemos nos aproximar da 

nossa tradição ocidental no tocante ao pensamento judaico-cristão e, suas formas de 

proceder que se sedimentou no decorrer de seu percurso até nossos dias contemporâneo. 

Percebendo assim, que danos essa ruptura causada pela grande corrupção psicológica da 

figura do Cristo, da passagem de sua boa nova, para uma má-mensagem, feita pelo 

catolicismo ocidental, nos deixou uma série de consequências e sequelas no nosso 

imaginário como herança. 

Somos seres históricos e participamos da vida do nosso tempo, da nossa tradição. 

E isso nos lega arquétipos que se propagou do passado ao presente e permaneceram 

vigentes tais como: ódio, intolerância, julgamento, condenação, castigo. Formas essas 

bastantes difundidas em sociedade que leva a exclusão e o alijamento de determinados 

modos de ser, inviabilizando uma convivência mais harmônica entre os seres humanos, 

em suas relações em vários âmbitos na cotidianidade. Neste espectro desta irrealização, 

acabou por mostrar uma forte incitação e aclamação de violência, da tortura e até da 

morte, sendo visto pelos próprios adeptos, os “ditos” cristãos a aceitar como uma coisa 

legal e normal à afirmação de tais práticas abomináveis. 

E isto está nos custando muito caro, pois a inversão do evangelho com Paulo e 

o império romano possibilitou uma legalidade de os adeptos do catolicismo e evangélicos 

como um todo, de se portarem como os escolhidos e eleitos em busca de uma justiça, 

fazendo com que atirem as pedras que cristo não jogou. Julgando e condenando os demais 

irmãos como ele não fez e, consequentemente chegando a afirmar uma vingança contra 

aqueles que nos dias atuais, um tempo das verdades universais mortas, estão em 

determinados modos de ser afirmando suas existências em sua particularidade, 

encontrada em sua presença fáctica. Com isto, a nostalgia se faz presente querendo acabar 

com esses modos, de forma até autoritária alijar e excluir os vários arranjos de ser e estar 

em sociedade. 
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RESUMO 

O presente artigo, tem por objetivo, apresentar, a importante colaboração que o Decreto 

Apostolicam Actuositatem aborda sobre a atuação e presença dos leigos e leigas, desde o 

período em que foi assinado pelo Papa Paulo IV, no ano de 1965. O Decreto, nos faz 

refletir que, a atuação dos leigos e leigas na Igreja e sociedade, é de fundamental 

importância para que, o Reino de Deus seja instalado de forma concreta em todas as 

instâncias da sociedade. A Igreja deseja que, em comunhão com todos os sacerdotes, o 

trabalho dos leigos e leigas, seja urgente e fundamental, para que esse Reino tenha 

eficácia e seja acolhido entre os homens.  

Palavras-chave: leigos. reino. igreja. sociedade.   

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to present the important contribution that the Decree 

Apostolicam Actuositatem deals with on the work and presence of the laity since the 

signing of Pope Paul IV in 1965. makes it clear that the work of the laity in the Church 

and society is of fundamental importance for the Kingdom of God to be concretely 

installed in all levels of society. The Church wishes that, in communion with all priests, 

the work of the laity be urgent and fundamental, so that this Kingdom may be effective 

and welcomed among men. 

Keywords: laity. kingdom. church. society. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Propomos abordar nesse artigo, as contribuições e a importância que o Decreto 

Apostolicam Actuositatem, aborda sobre os leigos e leigas, as relevantes cooperações que 

os leigos e leigas vem a desenvolver, em prol da Evangelização, do anuncio da Boa Nova 

e da fidelidade no testemunho ao Reino de Deus. 

No decreto acima mencionado, os leigos e leigas são colocados como 

protagonistas pela propagação e expansão do Reino de Deus. São pessoas decididas a 

Evangelizar e a anunciar essa verdade de paz, que tiveram suas vidas transformadas e 

anunciam essa transformação para todos os povos.  

Abordamos no primeiro tópico a “Etimologia da palavra leigos” para uma 

melhor compreensão iniciando sabendo o que significa. No subtópico dessa primeira 

seção, falaremos sobre a “Identidade e vocação dos leigos” o quanto se identificam e 

sabem a importância do que representam. No segundo subtópico, falamos em relação a 

“Dignidade à vocação dos leigos”, em virtude de se entregarem, dedicarem e darem 

dignidade ao que realizam com muito esmero.  

No segundo tópico falamos sobre a “Harmonia entre clérigos e leigos” que é de 

fundamental importância uma boa relação, para que o sucesso do que se almeja seja 

garantido, que aqui no caso, é a implantação do Reino de Deus. No subtópico dessa seção, 

abordamos o “Lugar teológico dos leigos”, o lugar onde se encontram e nesse mesmo 

lugar encontram Deus e transmitem do seu jeito a verdade que lhes foi revelada e ainda 

no ultimo subtópico falamos sobre “Leigos e fidelidade à missão”, é de grande valia e 

importância a fidelidade que os leigos transmitem ao realizarem a missão de Cristo.  

Detalhando tudo o que mencionamos a cima, compreendemos que, por inúmeros 

motivos a Igreja entende e abre as portas para que os leigos e leigas atuem em nome de 

Cristo e da Igreja, para propagarem a verdade que é Jesus. Esse trabalho tem o intuito do 

início ao fim de abordar, apresentar e justificar o porquê de a Igreja abrir sempre mais as 

suas portas, para que os leigos sejam protagonistas da missão de Cristo Jesus.  

 

2 ETIMOLOGIA DA PALAVRA LEIGOS 
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A derivação do termo "leigo" vem do Latim "laicus", cuja origem vem do Grego 

"laikós". É sinônimo de "laico" ou "laical". Evidentemente que essa interpretação advém 

da Igreja Católica que ao longo dos anos foi compreendendo melhor o sentido dos leigos 

e leigas e a atuação destes, na Igreja, na sociedade e a sua importante colaboração para a 

edificação do Reino de Deus.  

“Com o passar do tempo, em todo o cristianismo antigo, o termo leigo (laikós) 

passou a designar todos os batizados que não exerciam função alguma na hierarquia 

eclesiástica” (KUZMA,2009, p.54). O que se entende no literal da palavra leigos, uma 

interpretação mais voltada a religião é que são, homens e mulheres com perspectivas 

diversas e que são chamados a sair da sua passividade ou comodismo para se inserirem 

na missão e que estes não estão inseridos na hierarquia da Igreja, sendo assim, 

colaboradores da messe.  

 

Portanto, a missão da Igreja não consiste só em levar aos homens a 

mensagem de Cristo e sua graça, senão também em penetrar do espírito 

evangélico as realidades temporais e aperfeiçoa-las. Assim os leigos, ao 

realizarem essa missão da Igreja, exercem o apostolado tanto na Igreja 

quanto no mundo (AA, nº 1350) 

 

Sendo assim, a Igreja utilizando os dons dos leigos e leigas e colocando-os a 

serviço do Reino de Deus, não só para evangelizar nos muros da Igreja, mas, para, na 

sociedade ser em presença e sinal de Deus a todos os indivíduos. 

 

2.1 IDENTIDADE E VOCAÇÃO DOS LEIGOS 

 

A vocação dos leigos de fato, se dá não somente dentro da Igreja, mas, a própria 

instituição entende que, se dentro de si própria é urgente a evangelização ao mesmo 

tempo, compreende que fora da Igreja a missão é muito mais urgente e árdua, assim sendo 

instrui e forma leigos e leigas e os envia a servir na sociedade como um todo, 

transformando ou amenizando as situações de difíceis realidades. 

Já passou o tempo em que a palavra leigos se apresentava de forma pejorativa. 

Hoje a palavra leigos vem carregada de muito significado e importância dentro e fora da 



 

368 

Igreja. A essa importância dada aos leigos de forma geral, precisa ser agradecido a 

audácia e coragem da Igreja em enfrentar, confiar e envia-los em missão, pois assim, eles 

são de forma geral, protagonistas e na missão do Senhor e são pela Igreja, ouvidos e 

aproveitados no mais literal dessa palavra.  

 

Observamos que a situação mudou drasticamente e aqueles que outrora 

eram tidos como leigos, no sentido pejorativo da palavra, hoje já não o 

são. Esses leigos hoje podem ser pessoas diversas, muitos com boa 

formação acadêmica, mas com grande experiência da vida (KUZMA, 

2009, p19). 

 

O tempo foi mudando, a Igreja e tudo o que há compreende, foi também 

aceitando e mudando a visão dos leigos. São homens e mulheres comprometidos com 

seus trabalhos pessoais, trabalhos comunitários e também comprometidos com a causa 

do evangelho e que pelos anos esse compromisso tem tornado mais claro e mais coerente 

e que os leigos são de fato, colaboradores da Igreja e colaboradores da vinha do Senhor. 

O que a Igreja fez, foi justamente, compreender a importante colaboração que os leigos e 

leigos poderiam desenvolver em conjunto com a Igreja e assim o Reino ser concretizado. 

 

2.2 DIGNIDADE A VOCAÇÃO DOS LEIGOS 

 

A missão e vocação laical, nos apresenta grande dignidade e respeito em tudo o 

que desenvolve, até porque são pessoas comprometidas, responsáveis e acima de tudo 

disponíveis e dispostas a evangelizar em todas as instâncias e locais. Por isso,  

 

Os leigos prestigiem e ajudem na medida de suas forças as obras de 

caridade e as iniciativas de assistência social, sejam particulares ou 

públicas, e mesmo internacionais, por meio das quais se leva auxílio 

eficiente aos indivíduos povos em necessidade. Neste campo cooperem 

com todos os homens de boa vontade (AA, nº 1365). 

 

Assim sendo, o campo de colaboração dos leigos é bastante amplo, justamente 

porque são pessoas que estão inseridas em todos os setores da sociedade, ajudando de 

forma mútua para desempenhar com muito esmero qualquer função a que forem 
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chamados, porque entendem o que é a caridade pastoral, bem como compreendem a 

passagem bíblica que está em 1Cor 9,16 que diz: “Aí de mim se eu não evangelizar”. Esse 

desejo e anseio se torna muito pertinente na vida de todos os leigos e leigas e quando 

compreendem isso, colocam seus dons a serviço da comunidade.   

Desempenhar função em prol do Reino do Senhor, é uma grande honra, saber 

que está a serviço do Reino, trabalhando na vinha para edificá-lo aqui na terra, é de 

fundamental importância e muita coragem, porque sabe-se bem que, seguir ao Senhor não 

é fácil, ainda mais quando se compreende as necessidade do homem, da humanidade, sua 

racionalidade, seus desejos, seus erros.  

 

3 HARMONIA ENTRE CLÉRIGOS E LEIGOS 

 

É de fundamental importância a comunicação, comunhão e trabalho em conjunto 

que os leigos e leigas tem para com os clérigos, compreendem que, a evangelização tem 

de chegar aos homens de forma enérgica e urgente, por isso, a união e colaboração de 

ambas as partes para que o Reino de Deus seja instalado aqui, entre os homens. O decreto 

deixa muito claro essa ligação e esse incentivo para melhor evangelizar, 

 

Os bispos, os párocos e os demais sacerdotes de um e outro clero 

tenham diante dos olhos que o direito e o dever de exercer o apostolado 

é comum a todos os fiéis, sejam eles clérigos ou leigos, e que na 

edificação da Igreja também os leigos têm sua função própria (AA, nº 

1426). 

 

É natural e fundamental tal ligação entre ambos e tal valorização entre os 

mesmos, para que o avanço no tocante a evangelização, chegue a todos os homens. É bem 

verdade que ainda existe muitos entraves entre clérigos e leigos, mas, a verdadeira missão 

de ambos é anunciar o Evangelho de Deus, deixando os pormenores em segundo plano.  

“Para cultivar as boas relações humanas é preciso que se fomentem os valores 

verdadeiramente humanos, em primeiro lugar a arte de conviver e cooperar como irmãos 

e a de manter o diálogo” (AA, nº 1440). É importante destacar que, o decreto relata 

também a importância da convivência, por mais que existam dificuldades na relação entre 
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clérigos e leigos, é preciso entender também a indiferença dos homens e mulheres, nem 

todos são iguais e compreensíveis ao desenvolverem trabalhos em conjunto, mas, o que 

importa é o objetivo final da missão, a evangelização aos povos, quanto o espaço cedido 

para que ambos desenvolvam um trabalho eficaz e consistente em nossos dias. 

O decreto do papa Paulo VI, é enfático quando relata que, “Acolham os pastores 

da Igreja a esses leigos com alegria e gratidão” (AA, nº 1415). É fundamental saber que 

existe um olhar de bondade e de respeito da hierarquia da Igreja, para com leigos e leigas, 

dispostos a doarem suas vidas em prol do Reino e da Messe do Senhor. “Os leigos, 

cooperando segundo o modo próprio deles com a hierarquia, apresentam sua experiência 

e assumem a responsabilidade na direção destas organizações” (AA, nº 1408). 

É gratificante ser recebido, e reconhecido onde você desenvolve algum trabalho 

ou ação, na Igreja, diante do trabalho para o Senhor, também é gratificante e revigorante, 

porque entende-se que, o trabalho está sendo bem feito, dando frutos, e esses feitos, 

observa-se em todas as partes, tanto pela disponibilidade quanto pela dedicação com que 

é feito. 

 

3.1 LUGAR TEOLÓGICO DOS LEIGOS  

 

Os leigos e leigas estão inseridos em todos os âmbitos da sociedade, nesses locais 

estão como mensageiros do Deus vivo, anunciando a Boa Nova e as maravilhas de Deus 

Pai. “Os leigos anunciam Cristo, elucidam Sua doutrina difundem-na cada qual segundo 

a sua condição e habilidade e professam-na com fidelidade” (AA, nº 1391). Os leigos e 

leigas assumem a missão de anunciar Cristo, como toda a fidelidade e empenho, pois 

entendem que Cristo, é sim o salvador dos homens.   

 

Cultivem constantemente o senso da diocese, de que a paróquia é como 

que a célula, prontos sempre a colaborar, a convite do seu Pastor, nas 

iniciativas diocesanas. Mais, para responderem as necessidades das 

cidades e das zonas rurais, mantenham sua cooperação não apenas 

limitada ao território da paróquia ou da diocese, mas façam o possível 

para estendê-la ao âmbito interparoquial, interdiocesano, nacional ou 

internacional, tanto mais que aumentando dia a dia a emigração das 



 

371 

populações, multiplicação do mútuos liames e a facilidade dos meios 

de comunicação, já não permitem a nenhum grupo social permanecer 

fechado em si mesmo (AA, nº 1369). 

 

É de fundamental importância aproveitar todos os recursos humanos que os 

leigos doam ao serviço do Reino, sejam esses para serem desenvolvidos em qualquer 

ambiente ou qualquer localidade. Aqui vemos que o valor e a colaboração que os leigos 

carregam em si que, tanto na zona urbana das cidades, quanto na zona rural, são chamados 

a responderem o chamado do Senhor. essa resposta ao chamado é imensamente 

importante, porque colaboram com os clérigos de forma relevante, porque chegam, onde 

eles não podem chegar, e nas localidades mais difíceis, lá já se encontram os leigos, 

atuando, desenvolvendo o chamado do Senhor e justamente, é isso que é importante, 

necessário e libertador.  

Vejamos que a Igreja em sua mais alta hierarquia, nos transmite uma sabedoria 

imensa e um respeito singular a todos os homens e mulheres dispostos a anunciarem a 

boa nova e seguir esse Reino que é de verdade e de luz, até porque,  

 

Como participantes do múnus de Cristo sacerdote, profeta e rei, os 

leigos participam ativamente na vida e na ação da Igreja. no interior da 

ação da Igreja sua ação é tão necessária que sem ela o próprio 

apostolado dos pastores não poderia, muitas vezes, alcançar o pleno 

efeito (AA, nº 1367). 

 

Assim sendo, o trabalho e colaboração dos leigos se torna essencial para a 

propagação e implantação do Reino, trocando em miúdos, os leigos são os protagonistas 

da plena execução do Reino do Senhor em nosso meio, daí tamanha importância dos 

mesmos. 

Os leigos, onde quer que estejam estão em missão e anunciando a boa nova, 

sejam na comunidade, na família, no ambiente social “Os leigos cumprem esta missão da 

Igreja no mundo, antes de tudo aquela coerência da vida com fé, pela qual se transformam 

em luz do mundo” (AA, nº 1381). A missão do Senhor é dada aos leigos e leigas de forma 

comprometedora e eficaz, por tanto, são chamados de todos os recônditos para anunciar 

o Cristo Senhor e sua Boa Nova.  
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Por isso que, a Igreja sabedora da sua missão e entendedora que os leigos e leigas 

são base na propagação e partícipes da missão do Senhor, a cada dia convida novos 

membros para engajarem-se na missão e anunciar o Cristo Senhor, até porque, 

 

Percebemos que com esperança e gratidão a presença e ação de cristãos 

leigos e leigas santos e santas entre nós. São inabaláveis na fé solidários 

e fraternos, fortes na oração, humildes no perdão, silenciosos na ação, 

experientes na vida mística e na espiritualidade da cruz. Com alegria e 

perseverança, visitam as casas, os hospitais, os presídios, as periferias, 

e atuam em movimentos eclesiais, sociais e políticos, colaborando na 

santificação das estruturas e realidades do mundo (DOC 105 - CNBB, 

2016, p.26). 

 

Quantas sabedoria, quanto desprendimento da Igreja e acima de tudo, quanta 

humildade para entender que os leigos e leigas são presença fundamental na ação 

evangelizadora dentro e fora da Igreja, atuam de forma colaborativa e chamam a 

responsabilidade da missão, o desenvolver da missão para si próprio, tendo assim, efeito 

de imediato e o anúncio do Senhor Jesus sendo realizado em todos os ambientes sejam 

eles, sociais, políticos ou religiosos, o anúncio do da Boa Nova, chega com plena 

excelência e rapidez.  

É bem verdade que, a Igreja no decorrer dos anos vem compreendendo cada dia 

mais a missão dos leigos e leigas dentro dela, é a mais plena verdade e a mais sábia das 

atitudes. Todos os homens são convocados a anunciarem o Reino do Senhor, que é um 

Reino de amor e de paz, porque, “Os cristãos leigos e leigas são “embaixadores de 

Cristo”. Têm capacidade própria no povo de Deus; são participantes do “pleno direito na 

missão da Igreja” (DOC. 105-CNBB, 2016, p. 71). 

 

3.2 LEIGOS E A FIDELIDADE À MISSÃO 

 

Compreensíveis de sua missão os leigo e leigas atuam diariamente e 

incansavelmente para construírem e edificarem o Reino de Deus. São fiéis e sensíveis ao 

chamado do Senhor, seja por consciência própria ou por tradições familiares. O fato é 

que, dedicam, doam e empenham boa parte do seu tempo a exercerem funções tidas como 
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importantes dentro da própria Igreja, isso é saber ouvir e responder ao chamado e a 

convocação do Senhor, que nos chama e nos reúne, mesmo com nossas imperfeições e 

indiferenças.  

 

Os cristãos leigos e leigas são Igreja e como tal vivem sua cidadania no 

mundo, ou seja, assumem sua missão sem limites e fronteiras, através 

de sua presença nas macro e microestruturas que compõem o conjunto 

da sociedade. Eles sabem que a Igreja existe unicamente para servir. É 

a pessoa humana que deve ser salva. É a sociedade humana que deve 

ser renovada (KUZMA, 2009, p.88). 

 

É justamente, por saberem que a Igreja existe para servir que se colocam a 

disposição para anunciarem a Boa Nova, através da Igreja o chamado que o Senhor faz, 

aos homens e mulheres tem respaldo e execução, pois, nesse ambiente colocam os seus 

dons a serviço uns dos outros. Porém sem deixar de entender que a missão é de Cisto e 

para Cristo e que independe de muros e barreiras, a fidelidade a missão que os leigos e 

leigas tem é mais importante, pois, quando menos se espera lá estão apostos a evangelizar. 

 

Realizam verdadeiramente apostolado quando se dedicam a evangelizar 

e a santificar os homens e animar e aperfeiçoar a ordem temporal com 

o espírito do Evangelho, de maneira a dar com a sua ação neste campo 

claro testemunho de Cristo e a ajudar à salvação dos homens. Já que é 

característico do estado leigo viver em meio ao mundo e aos negócios 

seculares, são eles chamados por Deus para, abrasados no espírito de 

Cristo, exercerem o apostolado a modo de fermento no mundo (AA, nº 

1335). 

 

A fidelidade, zelo e a dedicação que os leigos tem para com o que lhes é confiado 

é de suma importância, pelo fato de compreenderem que a missão não é dos homens e 

das mulheres, mas exclusivamente de Deus, daí que se pede e se incentiva o amor e o zelo 

nas coisas do Senhor e leigos e leigas decididamente missionários e comprometidos com 

a causa do Evangelho de Cristo Jesus.  

 

4 CONCLUSÃO  
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Concluindo esse trabalho, temos de fato a compreensão de que os leigos e leigas, 

são fundamentais no serviço ao Reino e para a Igreja, porque levam a Boa Nova a todos 

os lugares, por isso, se torna fundamental a inserção dos leigos nos trabalhos pastorais e 

em conjunto com a hierarquia da Igreja e todos os clérigos. 

A disponibilidade dos mesmos é de relevante importância e quando são 

chamados, estão sempre dispostos a responderem, com eficiência e muita solicitude. A 

urgência na Evangelização e a fidelidade que os leigos e leigas apresentam em relação ao 

chamado é incontestável, porque são homens e mulheres comprometidos com suas 

famílias, com a sociedade, são profissionais e além do mais, são leigos atuantes e   

responsáveis diante da sua missão de cristãos Batizados. Assumem a missão com muito 

afinco e com muita gratidão.  

Por esse motivo é que a Igreja entende a importância dos leigos e leigas e que 

estes precisam de espaços dentro da Igreja, para anunciarem e colocarem em prática o seu 

Batismo, testemunhando de fato uma vida de Cristão atuantes e decididos. Assim sendo, 

são chamados pela Igreja para anunciarem essa verdade e não recusam, pelo contrário 

assumem até mais do que deveriam assumir, tendo em vista o curto tempo que tem para 

conciliar, família, trabalho e religião. Mas ainda conseguem equilibrar todas essas 

responsabilidades e dão de conta de tudo o que os clérigos pedem e sugerem. 

Portanto, será sempre necessária a ajuda dos leigos e leigas nos trabalhos 

pastorais, independentemente da posição social que ocupam ou de decisões próprias, o 

importante é compreenderem que a missão de Cristo foi dada a todos os leigos e leigas, 

cristãos e cristãs batizados e comprometidos com o anuncio da Palavra. Por isso que, os 

clérigos oportunizam os leigos e leigas aos trabalhos mais delicados e mais simples aos 

leigos, porque sabem que sua competência em qualquer área é de relevante importância 

e de grande valia a toda a comunidade reunida e disposta a anunciar um Reino de justiça 

e paz. 
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RESUMO 

A religião é um fenômeno que se transmite enquanto mensagem e que se transforma a 

partir da dialética que estabelece com o indivíduo num contexto, tempo e lugar. A 

religião, não é, portanto, um fenômeno situado fora do seu tempo.O mundo plural onde 

se acentua a mobilidade religiosa que, por sua vez, faz crescer cada vez mais um sentido 

religioso regido pelo individualismo subjetivista que se pauta no crer sem pertencer, 

coloca o desafio de se estabelecer de modo mais efetivo o diálogo inter-religioso. O 

presente artigo tem por objetivo trabalhar o pluralismo religioso e o diálogo como ponto 

de partida para a reconstrução do sentido de pertença religioso e da religião como 

fenômeno luz em diversos aspectos da vida humana. O trabalho consiste, basicamente, 

em pesquisa bibliográfica, precisamente, na Declaração Nostra Aetate, sobre as relações 

da Igreja com as religiões não-cristãs,e na Dignitatis Humanae, sobre a liberdade 

religiosa, ambas de origem do Concilio Vaticano II. As mudanças do tempo presente 

tendem a promover transformações na religião e na fé. O respeitoso e fecundo diálogo 

inter-religioso constitui-se, nesse cenário, como um modo pelo qual as religiões históricas 

podem deixar suas marcas e continuarem figurando, cada uma a seu modo, como luz para 

os homens e para o mundo. 

Palavras-chave: religião. mundo plural. pluralismo religioso. diálogo. 
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Religion is a phenomenon that is transmitted as a message and that is transformed from 

the dialectic that establishes with the individual in a context, time and place. Religion, 

therefore, is not a phenomenon situated outside of its time. The plural world in which 

religious mobility is accentuated, which, in turn, grows more and more a religious sense 

governed by the subjectivist individualism that is based on believing without belonging, 

poses the challenge of establishing in a more effective way the interreligious dialogue. 

This article aims to work on religious pluralism and dialogue as a starting point for the 

reconstruction of the sense of religious belonging and religion as a light phenomenon in 

several aspects of human life. The work consists essentially of a bibliographical research, 

precisely in the Declaration Nostra Aetate, on the relations of the Church with non-

Christian religions, and on Dignitatis Humanae, on religious freedom, both of the origin 

of the Second Vatican Council. The changes of the present time tend to promote changes 

in religion and faith. The respectful and fruitful interreligious dialogue is, in this scenario, 

a way in which historical religions can leave their marks and continue to appear, each in 

their own way, as a light for men and for the world. 

Keywords: religion. plural world. religious pluralism. dialogue. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo moderno tem como uma de suas principais características a pluralidade 

de culturas, de saberes, de expressões religiosas. Isso possibilita, e até exige, da parte dos 

indivíduos humano o desenvolvimento da capacidade de conviver e coexistir com toda 

essa pluralidade e diversidade. Evidentemente que essa convivência não está livre de 

tensões crises etc., muito embora não tenha que, necessariamente, ser uma convivência 

marcada por isso, podendo dar-se na no respeito, na tolerância, interatividade de inter-

relações e complementaridade humana. 

Num mundo plural, plurais também são as experiências religiosas, espirituais de 

fé-vida. O problema é quando uma determinada religião, por mais que ofereça bons frutos 

a humanidade, tenta estabelecer uma espécie de monopólio não somente do sagrado como 

também das formas de revelação autênticas do sagrado e com isso querer tornar ilegítimas 
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as experiências religiosas que tem como fundamento outra religião e/ou outras práxis 

espirituais de fé-vida. Daí, entende-se que, num mundo plural e de religiões plurais, pode-

se até não concordar com a religião e a experiência religiosa do outro, mas não se pode 

deixar de fomentar o respeito e a liberdade e o direito que o outro tem de crer em 

conformidade com a sua tradição e consciência e, sobretudo com a sua experiência.17 

Essa diversidade reivindica o diálogo como caminho indispensável para o 

respeito as diversas experiências religiosas e, consequentemente suas práxis, o que 

converge naturalmente para um pluralismo religioso que tanto legitima as experiências 

individuais dos sujeitos humanos, que cada vez mais entram numa lógica da relação “eu 

e Deus”, quanto legitima e ao mesmo tempo convida as religiões históricas se 

reinventarem nesse mundo diversamente plural. 

O homem contemporâneo não é um sujeito a-religioso. Ao contrário, ele é o 

sujeito de uma religião que vive em transito, de uma religião de fronteiras: não é uma 

religião de fronteiras no sentido de muros, de cercas, de fechamentos, mas no sentido de 

abertura ao diálogo e o contato com o diferente, o que o torna mais rico, mais amplo e 

mais vasto. A religião no mundo plural ou se faz religião de fronteira ou não conseguirá 

mais desempenhar o seu papel de ser como que farol para os povos. Quanto menos as 

religiões se fazem nas fronteiras, menos os fiéis sentem a obrigação de aderir à verdade 

conhecida da sua religião e de ordenar toda a sua vida segundo as suas exigências.18 

Por esta razão, o presente trabalho tem por objetivo abordar a questão do 

pluralismo religioso e da necessidade do diálogo como o caminho urgente a ser trilhado 

em um mundo diversamente plural. Basicamente, o trabalho, consiste em pesquisa 

bibliográfica que tem como referência a Declaração Nostra Aetate, sobre as relações da 

Igreja com as religiões não-cristãs,e aDignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa, 

ambas de origem do Concilio Vaticano II. 

A perspectiva de diálogo que norteia este trabalho não se equipara ao diálogo 

tido apenas de forma conceitual, mas um diálogo que pretende ser encontro, ser atitude. 

                                                 
17Cf., WOLFF, Elias. Unitatis Redintegratio, Dignitatis Humanae, Nostra Aetate: Textos e comentários. 

São Paulo: Paulinas, 2012, p. 7. 
18Cf., CONCILIO VATICANO II. Decreto Dignitatis Humanae. Petrópolis: Vozes, 1969. n. 2. 
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Como seria então esse diálogo-encontro num mundo religiosamente diverso e plural? 

Talvez, um norte para essa questão seja compreender que um autêntico diálogo acontece 

na medida em que a comunhão está presente nas diversas expressões religiosas que se 

unem sem se imporem, aproximam-se sem com isso anularem as suas identidades, 

experiências e práxis. Mas, enriquecem-se na diferença e no contato com o outro, com o 

diversamente plural. 

 

2 O PLURALISMO RELIGIOSO 

 

Na medida em que, um pouco por vez, torna-se evidente a pluralidade e 

diversidade do mundo de hoje, cresce a cada dia a consciência da necessidade de um 

esforço inter-religioso nesse mundo plural. Com efeito, o diálogo inter-religioso é um dos 

maiores desafios e uma das tarefas mais urgentes para todas as religiões, sobretudo as 

religiões históricas, como por exemplo, a Igreja Católica, objeto deste trabalho. O fato é 

que para uma religião histórica como o cristianismo católico empreender tal caminho, é 

necessário esforçar-se para superar preconceitos caducos e dificuldades frente ao 

relacionamento com as várias religiões. 

Talvez, um primeiro passo a ser dado em relação a superação dos preconceitos 

seja olhar a história. Da mais remota antiguidade, até os dias de hoje, todos os povos têm 

certas percepções da energia latente na vida e de “comunicação” com o divino até mesmo 

nos acontecimentos humano. Sendo assim, o pluralismo religioso não é um fenômeno 

novo. Pode-se dizer que sempre existiu. Basta ler as Escrituras, sobretudo o Antigo 

Testamento, para verificar quanto os judeus estavam em contato com pessoas de outras 

religiões. A luz da sua experiência de fé-vida, diziam que os outros eram pagãos, serviam 

a deuses falsos etc. Ora, se existiam outros deuses, logo haviam experiências distintas da 

experiência dos hebreus. E se há experiências particulares, o pluralismo está no cerne do 

fenômeno religioso. 

A evidente pluralidade religiosa no mundo atual, nada mais é do que a expressão 

do sagrado que sempre se revelou plural aos mais diversos povos, culturas e raças 

apontando caminhos a serem seguidos. Reconhecer a experiência do sagrado em uma 
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religião, em um povo, em uma raça, em uma cultura é reconhecer a legitimidade de 

sentido que essa religião oferece aos seus membros. Sendo assim, o pluralismo das 

religiões não é algo problemático ou um mal a ser eliminado, é antes uma atitude de 

abertura aos dons que Deus oferece à humanidade. É aceitação da riqueza multiforme do 

próprio Deus.19 

A história já sofreu muito com as incompreensões e injustiças. O século XX, por 

exemplo, foi testemunha de uma indizível tragédia que jamais poderá ser esquecida: a 

tentativa do regime nazista de exterminar o povo judeu, com o consequente morticidio de 

milhões de judeus. Homens e mulheres, adultos e jovens, crianças e recém-nascidos, só 

porque eram de origem judaica, foram perseguidos e deportados. Alguns foram 

trucidados imediatamente, outros foram humilhados, maltratados, torturados, 

completamente privados de sua dignidade humana, e por fim, mortos. Dos que foram 

internados nos campos de concentração, pouquíssimos sobreviveram, mas ficaram 

aterrorizados durante toda a vida. Essa foi a Shoah, um fato que ainda hoje nos diz 

respeito. 

Por isso é preciso discernir as interpelações e o significado do pluralismo 

religioso para a compreensão do Evangelho e da Igreja. É fundamental compreender que 

o pluralismo religioso não é necessariamente um problema para a vivência da fé, e nem 

sempre é manifestação de divisão do povo de Deus. Na busca de Deus, não se pode 

desvalorizar sem mais as diferentes modalidades de vivência religiosa. No meio cristão, 

muitas vezes, tais diferenças dizem respeito ao “modo” e não ao “conteúdo” de fé, e nesse 

sentido não implicam necessariamente, contradição ou divisão. 

Para além das divergências, há sempre algo comum entre os homens. Toda a 

humanidade vem de uma mesma origem e que o desígnio salvífico de Deus abraça a 

todos. Na sua reflexão sobre o Dia de Oração pela Paz, celebrada em Assis, em 27 de 

outubro de 1986, o Papa João Paulo II referiu-se à origem comum e ao destino da 

humanidade. Ele disse: 

 

                                                 
19Cf., WOLFF, 2012, p. 14. 



 

381 

Existe um só plano divino para cada ser humano que vem a este mundo 

(Cf Jo 1,9), um único princípio e fim, sejam quais forem a cor da sua 

pele, o contexto histórico e geográfico em que vive e age, a cultura onde 

cresceu e se expressa. As diferenças são um elemento menos importante 

quando confrontados com a unidade, que é radical, fundamental e 

determinante.20 

 

Não se pode negar as diferenças. Algumas delas refletem o gênio dos diferentes 

povos, mas há também riquezas espirituais encontradas em diferentes tradições, riquezas 

que podem ser atribuídas à ação do Espírito Santo. 

Afirmam os bispo na DAp: 

 

O que hoje está em jogo não é a diversidade [...] o que ninguém esquece 

é, pelo contrário a possibilidade de que essa diversidade possa convergir 

em uma síntese que, envolvendo a variedade de sentidos seja capaz de 

projetá-la em um destino histórico comum.21 

 

As diferenças existentes entre os grupos religiosos não significam em si mesmos, 

oposição. São, antes, exigências de diálogo para a compreensão e o respeito mútuos, bem 

como a busca das convergências possíveis que embasam a abertura do Mistério que a 

todos envolve. 

A pluralidade religiosa sempre existiu, mas não era “percebida” ou aceita como 

categoria. Neste sentido, José Maria Vigil afirmou: “pela primeira vez grande parte da 

humanidade vive num ambiente realmente plural”. E continua: 

 

A humanidade, nessas mais de oitocentos gerações humanas que dizem 

ter pisado este planeta, tem vivido sempre convencida de que a 

realidade era de uma forma determinada, a forma descrita por sua 

cultura e religião. No decurso da presente geração a humanidade está 

passando a conviver com a presença próxima e permanente de todas as 

religiões e culturas chamadas “universais”, obrigadas a conviver 

competido uma com as outras na apresentação de suas ofertas de 

sentido.22 

 

                                                 
20Discurso à Cúria Romana, 22.12.1986, n.3 
21 DOCUMENTO DE APARECIDA – V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do 

Caribe. São Paulo: Paulinas, 2007, n.43. 
22 OLIVIEIRA, David Mesquiati de. Notas sobre pluralismo, diálogo inter-religioso e missão. ATeo, 

Rio de Janeiro, v. 20, n. 53, p. 307-337, mai./ago.2016 
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Num contexto plural, modo mais adequado de ser Igreja é relacional, dialógico, 

comunal. A Igreja não se situa “diante” do pluralismo sociocultural-religioso, mas no seu 

interior. Ela sente-se pertencente à sociedade plural do seu tempo, sendo também por ela 

configurada em suas expressões históricas. Não existe a Igreja “aqui” e a sociedade plural 

“lá”, geograficamente distanciada. Existe o espaço social plural no qual a Igreja se situa. 

Ou ela manifesta-se concretamente nesse espaço ou é uma entidade abstrata. 

Os grupos e os indivíduos estão empoderando-se, marcando posição, exigindo 

respeito e reparação, com isso, o reconhecimento da pluralidade passa a ser uma 

exigência. Etnias, culturas, religiões, tribos urbanas, buscam seu lugar na sociedade. 

Grupos que eram nomeados nos manuais teológicos como “seitas e heresias” não aceitam 

mais essas classificações unilaterais. Querem ser parceiros no diálogo, querem ser 

reconhecidos como outro, com alguém diferente recebendo tratamento digno e 

correspondente aos demais seres humanos. Afinal, quem pode medir a experiência 

religiosa e espiritual de seus membros que, por mais que se viva comunitariamente, habita 

sempre numa relação que pressupõe, primeiramente um “eu e Deus” e só depois “nós e 

Deus e os outros”? 

José Maria Vigil exorta: 

 

As religiões não são teorias: são pessoas crentes, pessoas de carne e 

osso. E podemos ver o influxo e a transformação que a religião faz em 

suas vidas, até mesmo sua santidade. Isso nos dá um conhecimento 

vivencial dessas religiões, muito mais influente que o conhecimento 

teórico, dado pelos livros, sobre suas doutrinas ou teológicas. 

 

Assim, não basta a abertura para o encontro a partir da constatação da 

pluralidade. A atitude frente a este encontro é igualmente importante, a propósito, é 

imperativa nesse mundo plural. 

 

 3 A ABERTURA DIALOGAL PARA UMA HARMONIA SOCIAL 

 

O Concilio Ecumênico Vaticano II se situa num momento de grandes 

transformações e mudanças. Não só por isso, mas não sem isso, constitui-se como um 
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divisor de águas na autocompreensão da Igreja e na sua relação com o mundo, um mundo, 

como tem-se dito, cada vez mais plural. Por esta razão, uma das intenções do Concílio 

tratou de rever a relação da Igreja com esse mundo, não mais uma relação de confronto e 

polêmica, mas no horizonte do encontro, do diálogo, da cooperação, da comunhão. 

 

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de 

hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também 

as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de 

Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não 

encontre eco no seu coração. Porque a sua comunidade é formada por 

homens, que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na 

sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem 

da salvação para a comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-

se real e intimamente ligada ao género humano e à sua história” (GS, 

1).23 

 

Esta afirmação da Gaudium et spes caracteriza bem os esforços da renovação da 

Igreja, tanto Ad intra quanto Ad extra.24Aquele sentimento de superioridade que 

fortemente permeou o cristianismo até o século passado, estaria sendo substituído 

paulatinamente, por uma revalorização da história, do mundo e até mesmo das outras 

religiões. A Declaração Nostra Aetate, sobre a Igreja e a as religiões não cristãs teria sido 

resultado dessa nova mentalidade, em que se evidenciou a perspectiva em relação as 

outras religiões. 

Também a Declaração Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa, aponta 

que os homens de hoje tornam-se cada vez mais conscientes da dignidade da pessoa 

humana e cada vez em maior número, reivindicam a capacidade de agir seguindo a própria 

convicção e com liberdade responsável, não forçados por coação mas levados pela 

consciência do dever, por isso é necessário que se tenha um espaço de diálogo permanente 

e ativo para que se possa se tornar concreto e evidente a harmonia social. 

 

Este concilio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à 

liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte: todos os 

                                                 
23CONCILIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes. São Paulo: Paulinas, 2015. 
24 WOLFF, 2012, p. 7 
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homens devem está livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer 

dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana.25 

 

A afirmação e o direito à liberdade religiosa consistem em “estar livre de coação” 

de qualquer natureza, de modo que ninguém pode agir contra a própria consciência. Esse 

direito tem seu fundamento na própria dignidade da pessoa humana. Todos têm o direito 

de buscar a verdade e aderir à verdade conhecida, ordenando segundo ela sua própria 

vida. 

A Declaração Nostra Aetate reconheceu uma função antropológica das religiões 

ao contribuírem na busca de respostas aos questionamentos existenciais mais profundos 

do ser humano, sobretudo quanto à sua origem, o sentido de sua existência e o seu fim. 

Ao enumerar as questões que inquietam o ser humano: o sentido da vida, o sofrimento e 

a morte, a felicidade autêntica, reconhece que as pessoas se dirigem às religiões para 

encontrar respostas para os “enigmas da existência humana”. Esta capacidade de dá 

sentido é vista como um dos valores das religiões em geral. 

 

Com efeito, os homens constituem todos uma só comunidade; todos têm 

a mesma origem, pois foi Deus quem fez habitar em toda a terra o 

inteiro gênero humano; têm também todos um só fim último, Deus, que 

a todos estende a sua providência, seus testemunhos de bondade e seus 

desígnios de salvação até que os eleitos se reúnam na cidade santa, 

iluminado pela glória de Deus e onde todos os povos caminharão na sua 

luz.26 

 

Por isso deve-se promover o diálogo tendo como elemento tais fatores, 

observando que as outras religiões que existe no mundo procuram de vários modos ir ao 

encontro das inquietações do coração humano, propondo caminhos, isto é, doutrinas e 

normas de vida e também ritos sagrados.27 

Se é assim, o diálogo deveria ser a melhor postura da Igreja peregrinaem sua 

relação com o mundo. O diálogo não apenas caracteriza o “modo” de a Igreja ser, mas 

torna-se, nesse sentido, elemento constitutivo do próprio ser da Igreja. O diálogo é uma 

                                                 
25CONCILIO VATICANO II. Decreto Dignitatis Humanae. Petrópolis: Vozes, 1969. n. 2. 
26CONCILIO VATICANO II. Declaração Nostra Aetate. Petrópolis: Vozes, 1969. N. 1.  
27 NA 2 
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“dimensão integral da Igreja, que é o sacramento do Reino de Deus proclamado por 

Jesus”. Ele é “uma demanda de nossa fé cristã na Trindade, que é um mistério de 

comunhão no diálogo interpessoal”. Assim, o diálogo tem origem transcendente, em 

Deus.28 “O diálogo da salvação foi aberto espontaneamente por iniciativa divina: ‘Ele 

[Deus] nos amou primeiro’ (1Jo 4,10). A nós caberá outra iniciativa, a de prolongarmos 

até aos homens esse diálogo, sem esperar que nos chamem”.29 

A Nostra Aetate encoraja a entrar “com prudência e caridade no diálogo e 

colaboração com os sequazes doutras religiões dando testemunho da vida e da fé cristãs”. 

Essa colaboração pode tomar a forma de apreciar os valores. É preciso haver um 

reconhecimento e preservação dos “bens espirituais e morais” que pode haver num mundo 

pluralista. 

 

Não podemos, porém, invocar Deus como pai comum de todos, se nos 

recusamos a tratar como irmãos alguns homens, criados à Sua imagem. 

De tal maneira estão ligadas a relação do homem a Deus Pai e a sua 

relação aos outros homens seus irmãos, que a Escritura afirma: “quem 

não ama, não conhece a Deus” (1Jo 4,8)”.30 

 

Aqui pode-se observar e concluir que no diálogo não se busca a unidade 

doutrinal ou institucional (metas do ecumenismo), mas a cooperação entre as tradições 

religiosas na realização de projetos que visam ao bem comum, sobretudo para um mundo 

de justiça e de paz. O ser religioso implica ir ao encontro do outro, respeitá-lo em suas 

diferenças e com ele conviver e realizar projetos comuns na defesa e promoção da vida 

em todas as suas formas. 

David Mesquiati entende que, segundo Christine Lienemann-Perrin, é necessária 

uma teologia da missão que reconheça a pluralidade, que tenha parâmetros definidos a 

partir do amor e da não-violência e, que se construa a partir do encontro e da 

interação.Para a maioria das pessoas, não houve opção por uma determinada religião. 

Nasceram nela. Ela é “natural”. Mas há que se evitar que essa naturalidade se transforme 

                                                 
28

PAULO VI, Papa. Carta Encíclica Ecclesiam suam. Vaticano: 1964, n. 41. Disponível em: 

<www.vatican.va>. Acesso em 08 de Maio de 2019. 
29EcS 42 
30 NA 5 
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em “superioridade”: a minha religião torna-se “a” religião. Se isso é válido em nível 

pessoal, não o é, porém, como imposição no nível das relações interpessoais. Posições 

absolutistas e universalistas estão na raiz das dificuldades para o diálogo. Tais 

dificuldades são superadas pela possibilidade de encontrar elementos de 

complementaridade entre os credos. 

 

E se é verdade que, no decurso dos séculos, sugiram entre cristãos e 

muçulmanos não poucos discórdias e ódios, este sagrado Concílio 

exorta todos a que, esquecendo o passado, sinceramente se exercitem 

na compreensão mútua e juntos defendam e promovam a justiça social, 

os bens morais e a paz e liberdade para todos os homens”. 31 

 

É preciso que a Igreja busque superar as dissensões ocorridas no passado para 

que se aproximem do caminho e dos ensinamentos de sempre observar uma boa conduta 

no meio dos homens, e a paz e a harmonia social se façam presente entre todos. 

Com isso, a Declaração Nostra Aetate entende que as religiões são cada vez mais 

convocadas a favorecerem a experiência da comunhão no meio em que vivem. Elas são 

desafiadas a contribuírem com a integração social dos seus membros, assumindo juntos 

os desafios e os valores do contexto social em que eles se encontram. Colaboram, assim, 

para a humanização das instituições sociais e religiosas, favorecendo a prática da justiça 

e da paz. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Existe um aspecto ulterior desta unidade, deste diálogo, algo que poderia 

denominar a dimensão mística. A Constituição Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo 

moderno, declara que, pela encarnação, o Filho de Deus se uniu a cada ser humano (cf. 

GS 22). Essa consequência da encarnação eleva a dignidade da pessoa humana, seja qual 

for a própria nação ou religião. É portanto, uma injustiça contra a pessoa humana e contra 

                                                 
31 NA 3 
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a própria ordem estabelecida por Deus, negar ao homem o livre exercício da religião na 

sociedade. 

Por isso, num mundo diversamente plural, o diálogo inter-religioso torna-se uma 

necessidade ainda mais urgente, tanto para o intercâmbio de experiências religiosas, 

espirituais e de fé-vida que buscam sintonias na compreensão da “realidade última” 

experimentada no interior das diferentes religiões, quanto para que os membros das 

diferentes religiões possam estabelecer relações de convivência e de respeito entre si. 

Ademais, no mundo plural, o exercício do diálogo é necessário e permanente 

para poder discernir as verdades presente em cada religião. Vigil acentua: 

 

Não faz parte do pluralismo religioso a afirmação de que a variedade 

formal das religiões é puramente fenomênica e não contém de alguma 

maneira verdade real (noumênica) no que afirma sobre Deus [...] a 

verdade das religiões é real [ainda que inadequado, precário].32 

 

Exige disciplina, humildade e serviço ao outro. Esse é o eixo da missão do 

diálogo para nosso tempo: serviço em reciprocidade, tratando o outro como igual, 

membros do povo de Deus que se manifesta em diferentes famílias. 

A partir do Concilio Vaticano II, a Igreja entende que: 

 

[...] o diálogo da salvação ficou ao alcance de todos; foi destinado a 

todos sem qualquer discriminação (cf. Cl 3,11). Também o nosso deve 

ser, em princípio, universal, isto é, católico, e capaz de entabular-se seja 

com quem for, a não ser que o homem o recuse em toda a linha ou finja 

recebê-lo sem sinceridade”.33 

 

A partir disso, a Ecclesiam Suam afirma que Igreja não pode mais abandonar os 

caminhos do diálogo. Este caminho da Igreja “está no plano de Deus” e, por isso mesmo, 

é constitutivo de toda religião que busca sinceramente a relação com Deus. 

Areligião é o enlace entre Deus e o ser humano, enlace que a oração exprime 

como diálogo. A história da salvação narra este diálogo que acontece de múltiplas formas, 

sempre a partir de Deus, o qual busca o ser humano para conversar (WOLFF, 2012). Se 

                                                 
32Cf.OLIVIEIRA, 2016, p. 332. 
33 PAULO VI.  Carta Encíclica Ecclesiam suam. Vaticano: 1964. In: www.vatican.va. n. 44. 
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a religião pretende continuar no mundo figurando como que a ponte entre “Eu e Deus”, 

“Deus e Eu e o Nós”, não poderá jamais se furtar, sob pena de fracassar na sua missão, 

em empreender um diálogo fecundo e respeitoso com arealidade paradoxal em que 

convivem tanto as religiões emergentes quanto as do antigo mundoreligioso que, por sua 

vez, caracterizam o pano de fundo das novas práticas religiosas e espirituais de fé-vida na 

modernidade. 
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RESUMO 

Como premissa do pensamento iluminista, é a razão que dá ao ser humano a sua condição 

de homem que pensa a si e ao meio em que está envolvido. Não diferente, o filósofo 

Immanuel Kant entende que o homem ainda que nasça biologicamente nos padrões de 

sua espécie, não possui de imediato todas as disposições que lhe são próprias plenamente 

desenvolvidas e por isto precisa potencialmente progredir para chegar ao seu fim, ou seja, 

sua humanização. É a educação o caminho a ser trilhado para que o homem possa chegar 

ao seu desenvolvimento, tornando-se sujeito de sua constituição e da sociedade em que 

vive. Com base nisto, segundo a filosofia kantiana, qual o conceito de humanidade que 

apresenta com homem como ser incompleto e necessitado de educação? Em que consiste 

o processo pedagógico que irá desenvolver o homem, fazendo chegar a sua finalidade 

enquanto tal? Como compreender sua propensão a ser educado e sua não determinação 

pelos fatores biológicos? Serão estes os questionamentos que o presente artigo versará 

responder, tendo com o objetivo apresentar a natureza humana e sua relação com a 

pedagogia kantiana cuja principal tarefa é humanizar, transformar o indivíduo naquilo 

que lhe é próprio. A pesquisa é de cunho bibliográfico e terá por obra principal as lições 

Sobre a Pedagogia (1999) de Immanuel Kant, na qual o autor expõe suas impressões e 

reflexões acerca do processo pedagógico e sua interferência no homem. 

mailto:philipe.villeneuve27@gmail.com
mailto:josailtonf@gmail.com


 

390 

Palavras-chave: homem. pedagogia. desenvolvimento. 

 

ABSTRACT 

As a premise of Enlightenment thought, it is the reason that gives the human being his 

condition of man who thinks about himself and the environment in which he is involved. 

Not unlike this, the philosopher Immanuel Kant understands that man, even if he is 

biologically born in the patterns of his kind, does not immediately possess all the 

dispositions that are fully developed to him, which is why he must potentially progress to 

his end: his Humanization. Education is the way to be followed so that mankind can reach 

it's development, becoming the subject of his constitution and of the society in which he 

lives. Based on this, according to Kantian philosophy, what is the concept of humanity 

that presents man as an incomplete being and in need of education? Which and in what is 

consisted the pedagogical process that will develop man, making him reach his purpose? 

How to understand his propensity to be educated and the fact that he isn't determined by 

biological factors? São estas as questões que este artigo irá responder, visando apresentar 

a natureza humana e sua relação com a pedagogia kantiana cuja principal tarefa é 

humanizar, transformar o indivíduo no que é seu. This is a bibliographical research and 

have as its shell-work referencial the lessons Kant on Education (1999), in what the author 

exposes his impressions and reflections about the pedagogical process and its interference 

in man 

Keywords: man. pedagogy. development. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Entre os séculos XVII e XVIII a Europa viveu uma revolução, por assim dizer, 

no campo do conhecimento com o Iluminismo. Mais que uma mera linha de pensamento, 

o século das luzes, como ficara conhecido, nasceu de uma crítica a toda e qualquer crença, 

sobre os instrumentos que eram utilizados para se obter o conhecimento que na sua grande 

maioria estava sob o domínio e regência da nobreza e do clero que detinham não apenas 

o poder político e social, mas também reflexivo, regendo o modo de pensar das pessoas. 
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A proposta iluminista visava, deste modo, sair dos domínios impostos 

anteriormente pelas tradições políticas e religiosas para conduzir os seres humanos a uma 

era do esclarecimento, de uma sociedade, de uma ciência, de uma moral orientada 

conforme a razão humana e não crenças de um grupo específico. Neste contexto, 

emergem pensadores que propõem o progresso humano a partir do desenvolvimento das 

habilidades racionais dos indivíduos, mas também uma nova leitura do ser humano, do 

mundo, de suas leis e costumes. 

Immanuel Kant, iluminista, integra-se a esta nova perspectiva. Em sua filosofia, 

concebe que a sociedade não vive seu período esclarecido, mas de esclarecimento, isto é, 

é o momento que os homens devem potencialmente passarem não apenas a pensar, mas 

também a interpretar o mundo e a sua própria espécie humana por meio da razão.  

Este processo de esclarecimento consiste em fazer o homem chegar ao seu 

desenvolvimento, isto é, humanizar-se de maneira que alcance todas as disposições que 

são próprias. Para atingir o estágio de esclarecimento, o homem que constrói e reconstrói 

valores necessita aprender os princípios da sociedade e desenvolver a habilidade de 

pensar por si, pois não o basta seguir as normas apenas pela força do hábito.  

Por vezes, por comodidade, o homem faz de sua natureza a dependência dos 

outros, pois pensar por si sem influências externas não é uma conquista tão simples. Para 

pensar por si, numa perspectiva kantiana, é necessário fugir da maneira mecânica de 

pensar, presa a reprodução de antigos valores e preconceitos, de modo a propiciar ao 

homem o uso público de sua razão como maneira de conduzir a espécie humana ao 

esclarecimento. 

No caminho que o ser humano trilha desde os seus primeiros momentos de vida 

até chegar a uma fase esclarecida, o principal subsídio é, segundo a filosofia kantiana, a 

educação, pois esta permite ao homem passar a pensar por si e humanizar-se. Partido 

destes pressupostos apresentados, convém indagar: Segundo a filosofia Kantiana, o que 

seria então o homem? Em que se constitui sua humanidade? Qual o papel da educação no 

desenvolvimento do ser humano? São sobre estas questões que o presente artigo versará 

discutir com os objetivos de esclarecer o conceito referente a natureza humana e, partindo 

dela, a necessidade e a importância da educação.  
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A pesquisa é de natureza bibliográfica e parte, de maneira primária, das obras do 

filósofo em questão, Kant, sendo a principal Sobre a Pedagogia (1999), em que o autor 

expõe suas impressões e reflexões acerca do processo pedagógico e sua interferência no 

homem. Não obstante serão utilizados também, para melhor esclarecimento da pesquisa, 

pesquisadores como Celso Morais Pinheiro e Cláudio Almir Dalbosco com suas 

respectivas obras Kant e a Educação e Kant & a Educação.  

O trabalho será dividido em uma sessão e duas subseções. A sessão única expõe 

uma análise sobre o conceito de humanidade, a incompletude do homem e a necessidade 

da educação. A primeira subseção propõe a compreensão sobre o processo educacional 

na formação do sujeito, perpassando as definições do papel de cada um dos envolvidos 

no caminho pedagógico, os mecanismos utilizados na superação do estágio primitivo para 

que depois o homem possa pensar por si mesmo. E finalmente, na segunda subseção 

apresentar-se-á como a incompletude torna o homem propenso a educação, isto é, a 

educabilidade, e como a não determinação biológica o permite ser sujeito de sua 

constituição. 

 

2 HUMANIDADE E EDUCAÇÃO: DO ESTÁGIO PRIMITIVO A 

CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO SOCIAL 

 

Dentre todos os seres vivos, “o homem é a única criatura que tem de ser educada” 

(KANT, 1999, p. 9). É partindo desta premissa kantiana que se apresenta não apenas a 

primazia da educação sobre o homem, mas também a necessidade que este tem de ser 

educado. O conceito de humanidade, no seu sentido geral, transmite uma predisposição 

do sujeito em deixar-se transformar pela educação naquilo que lhe é próprio, ou seja, ser 

homem, situação que não lhe é imediata, mas dá-se por meio do processo educativo. 

Neste sentido, o homem nasce incompleto, não tendo todas as disposições que 

lhes são próprias já desenvolvidas, de modo que não é um ser humano apenas com o 

aparato físico que a natureza lhe concede, mas precisa ser disciplinado, inserido na cultura 

e nos meios sociais. Segue, assim, que o homem, enquanto espécie humana, a grosso 

modo, já apresenta esta diferença dos demais animais: não nascer completo e possuir uma 
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razão que, embora não imediata, mas em potencial para desenvolver-se, lhe permitirá de 

modo universal emitir juízos sobre objetos, atitudes e o mundo que o circunda. O conceito 

de razão na filosofia Kantiana, apesar das particularidades que surgem no desenvolver de 

sua atividade filosófica, pode-se compreender como a faculdade de julgar, do raciocínio, 

na qual está o entendimento e toda a estrutura que permite ao homem unificar o 

conhecimento que surge a partir da obtenção de objetos distintos, sejam sensíveis, sejam 

da própria razão. 

 

Somos dotados de uma razão, que consiste numa forma lógica, 

universal e incondicionada, ou seja, trata-se da mesma forma para todo 

e qualquer ser humano. Quando utilizamos adequadamente nosso 

entendimento, organizando os elementos que nos chegam através de 

nossas experiências, construímos conhecimento (AIUB, 2008, pp. 2-3). 

 

É também a razão que permite ao homem acessar o que transcende a sua natureza 

física, na qual estão as leis que regem a humanidade racional. É segundo a razão que o 

homem agirá de forma ética, de maneira “universal e necessária, isto é, todos os seres 

humanos a possuem [a razão], com os mesmos princípios que regem o funcionamento do 

entendimento” (AIUB, 2008, p. 4). Diferentemente dele, os animais já nascem com as 

plenas disposições para as quais foram criados, de modo que não lhes falta nada que já 

não esteja contemplado no instinto e nas necessidades provenientes deste que os 

possibilita viver. Logo,  

 

[...] um animal é já tudo mediante o instinto; uma razão alheia já lhe 

dispensou tudo de que ele precisa. O homem, porém, tem precisão de 

uma razão própria. Não tem instinto e tem de se dotar do plano do seu 

comportamento. Mas, porque não está desde logo em condições de o 

fazer, antes vem ao mundo em estado rude, assim outrem tem de o fazer 

por ele (KANT, 1999, pp. 9-10). 

 

O ser humano, por meio do processo educativo, passa a compreender-se 

necessitado de ir além da estrutura física que lhe é posta e dos instintos que lhe aparecem. 

Passa a percebe-se com a capacidade de reflexão que supera as experiências sensíveis, 

mas inicia a partir destas, desenvolvendo a razão e suprindo a necessidade de progredir, 

de completar-se. 
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Mesmo possuindo razão e dela fazendo o uso, o homem assim como os animais 

irracionais nasce em um estado selvagem. Porém, a selvageria constitui apenas uma etapa 

de seu desenvolvimento numa espécie de vida anárquica, anômica, de modo que “o 

elemento selvagem é a independência de leis” (KANT, 1999, p. 10) em que o indivíduo 

vive alheio a qualquer regra exterior a ele, orientando-se apenas por seus extintos naturais 

e agindo como maneira de suprir as necessidades que lhe aparecem sem qualquer reflexão 

racional ou emitir quaisquer juízos sobre cada situação que experiencia. Por exemplo, 

sente sede e a sacia com água, sente fome e a sacia com alimentos, sem que emita algum 

pensamento sobre o que está obtendo ou sobre sua própria atividade de suprir suas 

necessidades. 

Esta fase que não necessariamente vá a obedecer ao percurso etário do 

desenvolvimento humano, geralmente é caracterizado na infância, e será chamado de 

menoridade por deduzir-se na “incapacidade de se servir de seu próprio entendimento 

sem a tutela de um outro” (KANT, 2008, p. 1). É nesta fase que o indivíduo se vê vítima 

de seus desejos e não obstante usa de instrumentos próprios para conseguir alcançar suas 

vontades, movendo-se deste modo conforme seus instintos. Os pais se veem encurralados 

diante dos apelos de seus filhos, sendo tentados a satisfazer as súplicas para silenciar o 

choro e lhes fazer suas vontades para não os magoar.  

 

Quando se deixou o homem seguir plenamente a sua vontade durante 

toda a juventude e não se lhe resistiu em nada, dele conserva uma certa 

selvageria por toda a vida. Tampouco uma afeição materna exagerada 

é útil aos jovens, uma vez que mais tarde lhes surgirão obstáculos de 

todas as partes e receberão golpes de todos os lados, logo que tomarem 

parte nos afazeres do mundo (KANT, 1999, p. 14). 

 

É preciso conduzir o indivíduo desde cedo a compreensão de seus direitos e 

deveres, de suas responsabilidades, do compromisso para com estes, de como se deve agir 

e da maneira como se viver coletivamente a partir das regras, aja vista que não vive 

sozinho, mas convive cotidianamente com os outros. Dentro dos limites próprios da 

disciplina, “é preciso dar liberdade à criança desde a primeira infância e em todos os seus 

movimentos (...) com a condição de não impedir a liberdade dos outros, como no caso de 
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gritar ou manifestar a sua alegria alto demais, incomodando os outros” (KANT, 1999, p. 

33). 

Será o caminho educacional, como será visto mais adiante, que conduzirá o 

indivíduo no controle de seu estado selvagem e na constituição de sua maturidade, ou, 

pode-se chamar, maioridade. A esta etapa do desenvolvimento humana dá-se o nome de 

Esclarecimento (Aufklärung) que “significa a saída do homem de sua menoridade, pela 

qual ele próprio é responsável” (KANT, 2008, p.1)  

Superado o estado selvagem e tornado homem, alcançando seu esclarecimento, 

o ser humano passa a dotar-se de uma dupla natureza desenvolvida, em que o ser dito 

natural e selvagem não se restringe aos limites biológicos, mas passa a usufruir também 

de seu âmbito racional e moral. Pode-se inferir, deste modo, que o homem em sua 

totalidade é ao mesmo tempo sensível por estar sujeito ao mundo fenomênico, no qual as 

coisas concretas manifestam-se aos sentidos humanos, e inteligível por compreender o 

aspecto racional do homem que transcende a experiência empírica possível e conduz as 

estruturas da razão, no qual são emitidos os juízos e a moralidade, compreendida por meio 

das normas e regras universais.  

Ao apresentar o homem enquanto ser sensível e inteligível, natural e moral, não 

significa, no entanto, atestar um ser dividido. Há que se compreender um ser único nos 

dois âmbitos e é a educação, movida por um ideal de perfeição da espécie humana, a 

responsável por garantir esta unicidade e conduzir o homem ao seu desenvolvimento. 

Desta forma, deduz-se a tese de que “o homem não pode se tornar um verdadeiro homem 

senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz” (KANT, 1999, p.15).  

Educado para viver em sociedade e contribuir na organização desta, o homem 

almeja um destino de perfeição, de um bem supremo, que só pode ser compreendido 

enquanto espécie humana e não apenas enquanto indivíduo particular, e é neste ideal que 

se encontra o problema da educação pois as presentes gerações não atingirão esta 

destinação, mas devem contribuir para que a sociedade progrida em direção a ela.  

 

Temos, pois, aqui um dever de índole peculiar, não dos homens para 

com homens, mas do género humano para consigo mesmo. Toda a 
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espécie de seres racionais está objectivamente [sic] determinada, na 

ideia, ao fomento do bem supremo como bem comunitário. Mas porque 

o supremo bem moral não é realizado apenas mediante o esforço da 

pessoa singular em ordem à sua própria perfeição moral, mas exige uma 

união das pessoas num todo em vista do mesmo fim, em ordem a um 

sistema de homens bem intencionados, no qual apenas, e graças à sua 

unidade, se pode realizar o bem moral supremo [...] (KANT, 2008, p. 

113). 

 

Neste sentido o homem desenvolvido busca o esclarecimento, a maioridade, e 

com esta a moralidade fundada numa razão universal com vistas a evolução de suas 

disposições naturais e ao progresso da espécie humana. Desta forma, conforme discorre 

Kant (1999, p. 22), as crianças não devem ser educadas a partir do estado atual da espécie 

humana, mas sempre partindo de um estado melhor, de progresso, que leve a humanidade 

a sua destinação, ao esclarecimento. 

 

2.1 O PAPEL DA EDUCAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

Desde os primeiros momentos de vida quando a experiência sensível o conduz a 

sentir o mundo em que está envolto e as estruturas da razão interpretam aquilo que se 

sente, a educação deve agir como um processo que permite ao homem associar, 

reconhecer e relacionar-se segundo regras e leis no mundo onde vive. 

 

A razão impulsiona o homem a ouvir a voz do imperativo moral. Então, 

podemos começar a compreender o motivo e a necessidade de se insistir 

nas recomendações, nos deveres, nas leis coercitivas, durante a 

educação da criança. Isso se faz necessário porque a elas correspondem 

a orientação integral dos fins do homem (PINHEIRO, 2007, p. 26). 

 

A educação para Kant se apresenta distinta das propostas tradicionais que se 

resumem a educação formal, escolar, na qual os sujeitos são educados nos conteúdos 

programados e normas sociais de maneira imposta e, porque não dizer, fechada. Na 

perspectiva kantiana os educadores devem ser compreendidos de maneira mais 

abrangente, incluindo não apenas os professores, e no âmbito escolar, mas todos os que 

racionalmente desenvolvidos possam contribuir na constituição daquele sujeito, tendo 
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papeis importantes em controlar a selvageria do homem e ajudando-o a atingir sua 

maturidade. 

A educação deve ser compreendida enquanto arte e nesta condição, visando o 

progresso da espécie humana, ela deve ser raciocinada. Ainda que, em certas 

circunstâncias, seja mecânica por ser pela experiência que se sabe algo prejudicial ou útil 

ao homem, será de fato a educação raciocinada que oferecerá ao indivíduo um processo 

que o leve a sua destinação. Além disto, considerar a educação a partir da base racional 

inibe de considerar qualquer instrução ou orientação como sendo um verdadeiro processo 

educativo que possa cumprir o papel que lhe é próprio.  

 

Os pais, os quais já receberam uma certa educação, são exemplos pelos 

quais os filhos se regulam. Mas, se estes devem tornar-se melhores, a 

pedagogia deve ternar-se um estudo; de outro modo, nada se poderia 

dela esperar e a educação seria confiada a pessoas não educadas 

corretamente (KANT, 1999, p. 22). 

 

Os educadores, constituídos portanto numa educação raciocinada, estão 

presentes na vida do homem no seio familiar, nas amizades, no trabalho e, portanto, todas 

as relações humanas que são constituídas ao longo da vida são nutridas de atividades 

educacionais em que o homem é constituído e se constrói, se compreende enquanto 

homem e se adequa as maneiras da sociedade viver. “Por educação entende-se o cuidado 

de sua infância (a conservação, o trato), a disciplina e a instrução com a formação” 

(KANT, 1999, p. 11). 

Vê-se, pois, a abrangência do processo educacional do homem distinto do modo 

tradicional em que educando era compreendido enquanto tal apenas circundado pelas 

paredes das salas de aula e vivia a passividade, de quem apenas recebe o conhecimento. 

Fadado a silenciar diante do que é exposto, o homem vê-se como na “catequização 

religiosa e formalização do conteúdo, aliadas ao método baseado na disciplina e no 

castigo corporais, [que] marcavam um tipo tradicional de ensino ancorado 

exclusivamente na pedagogia da memorização” (DALBOSCO, 2011, pp. 21-22). 

A este tipo de educação, em que “a repetição é a principal estratégia da 

pedagogia da memorização, a qual exige, de modo geral, um comportamento meramente 



 

398 

passivo do aluno” (DALBOSCO, 2011, pp. 21-22), a Revolução Copernicana34 proposta 

por Kant vem sugerir uma mudança no eixo das relações estabelecidas no processo do 

conhecimento entre quem conhece e aquilo que é conhecido.  

É a partir desta revolução, que o pensamento kantiano traz a nova análise para o 

âmbito do conhecimento, possibilitando a razão a primazia no processo de conhecer e 

possuir juízos a priori capazes de definir o mundo. “Se a intuição tivesse de se guiar pela 

natureza dos objetos, não vejo como deles se poderia conhecer algo a priori; se, pelo 

contrário, o objeto (enquanto objeto dos sentidos) se guiar pela natureza da nossa 

faculdade de intuição, posso perfeitamente representar essa possibilidade” (KANT, 2013, 

p. 46). Ou seja, é pelo fato do indivíduo ser dotado de certas faculdades inteligíveis – 

conceitos - que se pode conceber a existência de uma estrutura a priori na razão, que 

partindo da faculdade da intuição sensível pode determinar a realidade que lhe é externa. 

Isto pressupõe uma profunda transformação não apenas no modo de educar mas 

na compreensão dos papéis de cada um dos evolvidos na educação do homem, pois passa-

se a “procurar a explicação dos movimentos observados, não nos objetos celestes, mas no 

seu espectador” (KANT, 2013, p. 49), ou seja, o conhecimento agora passa a não mais 

obedecer a concepção hierárquica, sendo imposto ao educando, mas é ele que constrói, 

que conhece, que determina a partir de sua atividade racional. A revolução, desta forma, 

“desbanca a posição soberana e autoritária do educador, exigindo que o educando seja 

concebido como sujeito ativo do processo pedagógico, e não mais como um expectador 

passivo” (DALBOSCO, 2011, p. 13). 

A capacidade de constituir o mundo a partir de uma estrutura a priori na razão 

não lhe garante, no entanto, o mesmo poder do relativismo no conhecimento que 

Protágoras35, na Grécia Antiga, teria dado ao homem ao afirmar que ele é a medida de 

                                                 
34 Partindo da teoria heliocêntrica apresentada por Nicolau Copérnico onde os astros girariam em torno do 

sol e não o contrário, também não seriam as coisas que se moveriam em torno do espectador, mas o 

espectador que gira em torno das coisas. “No prefácio da Segunda Edição de Crítica da Razão Pura [grifo 

nosso], Kant descreveu sua filosofia crítica como desenrolando-se em conformidade com ‘a hipótese 

primária de Copérnico’. [...] os objetos adaptam-se ao nosso conhecimento, não o conhecimento aos 

objetos” (CAYGILL, 2000, p. 282) 
35 O grego Protágoras (nascido em Abdera) é um dos filósofos sofistas preocupado não com as cosmogonias 

e os sistemas, mas com a introdução de certo “humanismo” na filosofia. Ele prega uma espécie de 
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todas as coisas e atribuindo ao sujeito a tarefa de definir as verdades, como também os 

empiristas modernos irão teorizar. Aqui, porém, esta mesma capacidade de definir 

transcende o homem e se dá no âmbito racional, não podendo cada sujeito determinar o 

mundo conforme sua subjetividade arbitrária, mas a partir da subjetividade daquele que 

se deixa conduzir, livremente, pela objetividade da razão.  

Partindo disso, o educando adquire um papel importante no seu próprio processo 

humanizador, sendo ainda necessário o auxílio de forças exteriores que possam ajudá-lo 

a perceber-se enquanto sujeito, adquirir sua autonomia e, sendo autônomo, agir segundo 

as regras e leis que regem a sociedade. “É preciso habituar o educando a suportar que a 

sua liberdade seja submetida ao constrangimento de outrem e que, ao mesmo tempo, dirija 

corretamente a sua liberdade” (KANT, 1999, p. 32-33). 

Até chegar a compreensão enquanto sujeito dotado de uma moralidade e inserido 

substancialmente na vida social, com seus dogmas e axiomas, o ser humano trilha um 

caminho de controle, percepção de si e desenvolvimento de suas capacidades. A conquista 

desta empreitada, “da capacidade de pensar por si, de achar o princípio da verdade em si, 

em sua própria razão, é a tarefa da educação” (PINHEIRO, 2007, p. 29). 

A princípio, “se os educadores quisessem realmente chegar até as crianças e 

conhecer o seu mundo, eles deveriam tomar como ponto de partida, sua organização 

corporal e sua estrutura sensitiva” (DALBOSCO, 2011, p. 103). É por meio da 

sensibilidade que se encontra não apenas um dos âmbitos do homem, mas a porta de 

entrada de seu conhecimento pois é por meio das sensações que a pessoa, e sobretudo a 

criança, acessa o mundo por meio de experiências que lhes são possíveis.  

Imbuído pelas sensações, entregue às inclinações sensíveis, o indivíduo vive sua 

animalidade pautada nos seus instintos e desejos naturais. Sobre esta realidade, a 

educação advém de forma negativa, o que Kant chamará a disciplina. E esta “é o que 

impede ao homem de desviar-se do seu destino, [...] através das suas inclinações animais. 

                                                 
relativismo ou de subjetivismo. De sua obra, ficou apenas uma frase “O homem é a medida de todas as 

coisas, do ser daquilo que é, do não-ser daquilo que não é”. Quem dizer: todo conhecimento depende do 

indivíduo que conhece; o vento só é frio para mim e no momento em que sinto frio. (JAPIASSÚ, 2006, p. 

228) 
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[...] a disciplina, porém, é puramente negativa, porque é o tratamento através do qual se 

tira do homem a sua selvageria; a instrução, pelo contrário, é a parte positiva da educação” 

(KANT, 1999, pp. 12-13). 

Enquanto, pois, a disciplina supera o estado selvagem do homem, aqueles que 

educam devem permitir a instrução no que concerne a apresentação das regras, normas 

sociais, os valores morais, a própria cultura como compreensão da práxis a partir da ética 

do homem, permitindo que ele, uma vez autônomo pela razão, possa doar-se livremente 

a conformidade destas leis e exigências sociais. Logo, “a coação educativa, contrária, à 

primeira vista, à ideia de humanidade, aos direitos dos homens e à dignidade humana” 

(PINHEIRO, 2007, p. 27), isto porque em um primeiro momento a natureza humana se 

resume a selvageria, “leva os homens a disciplinar e a moralizar suas tendências naturais, 

pela cultura e pelas artes” (PINHEIRO, 2007, p. 27). 

Eis, pois, que ao decorrer do processo educativo sejam apresentadas inúmeras 

exigências para que o educando possa se desenvolver e tornar-se consciente que sua 

liberdade só pode ser vivida na conformidade da razão. A moralidade, diferentemente da 

submissão cega as leis, consiste na comunhão plena da dualidade do homem (natural e 

racional) que o torna não apenas observador, mas protagonista da moral na qual está 

inserido. Portanto,  

 

[...] entre a submissão conformista às normas exteriores e o seu 

acatamento voluntário por parte de um sujeito consciente – ou, se se 

quiser, entre a disciplina e a cultura – que a educação enfrenta o seu 

desafio mais difícil, o qual não se torna, finalmente, numa situação 

dilemática porque se insere numa linha de progressão da legalidade à 

moralidade propriamente dita (CARVALHO, 1990, p. 152-153). 

 

Kant também estabelece, deste modo, dentro processo pedagógico, uma 

distinção entre natureza e liberdade. Perpassando a cultura física e a cultura moral, a 

educação do homem atua se por um lado com a sensibilidade e a esta não pode se 

restringir por implicar um certo determinismo e limitar mais ainda o homem ao 

conhecimento do mundo além de o manter preso aos desígnios de suas vontades, se por 
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outro com os valores e regras morais que transcendem o físico e podem conduzir o homem 

a uma verdadeira liberdade de sua natureza selvagem. 

Assim, “a educação tem caráter antropológico apenas enquanto é matricialmente 

cultural, sociológica e histórica, por outras palavras, enquanto supera o estrito patamar da 

autacia [sic] egológica [sic] individual e da sua intencionalidade projectiva [sic]” 

(CARVALHO, 1990, p. 146), ou seja, é fazer o homem pensar-se enquanto sociedade, e 

parte constituinte e constitutiva desta, e não enquanto indivíduo, centrado no seu ego, que 

educa-se com vistas a um projeto e sua realização pessoal, mas tornando-se sujeito no 

desenvolvimento e progresso da espécie humana. 

A educação atua, deste modo, com o papel de conduzir o homem na superação, 

não exclusão, do seu estado de selvageria, de infância, dominado pelos desejos, até sua 

perfeição, de modo a construir uma sociedade justa. “Ora, a fim de obtermos uma 

sociedade justa, faz-se necessário um conjunto de cidadãos também justos, vale dizer, 

morais. Com isso, uma sociedade justa é formada por homens morais, que por sua vez, 

dependem de uma sociedade justa para efetivar-se morais” (PINHEIRO, 2007, p. 15). 

Cabe ao homem não se compreender apenas enquanto indivíduo particular e 

único, mas ter uma consciência de sociedade na qual todas as questões morais devem ser 

vistas em função do todo. “A educação serve, pois, a construção de um homem definido 

pelo seu futuro: antecipa a humanidade futura – o que lhe confere sentido – porque o 

homem tem necessidade da educação para concretizar a sua liberdade e se instituir como 

ser moral” (CARVALHO, 1990, p. 151). 

Compreender-se livre, autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres, 

responsável por si e por aquilo que pensa, o homem ao torna-se humano em seu sentido 

pleno, vê-se impulsionado a contribuir na realidade em que está inserido sempre com 

vistas ao futuro de sua sociedade. Eis, pois, a tarefa da educação em não se conformar ao 

presente momento, a uma educação pautada apenas na experiência do imediato, sensível, 

embora comece a partir desta.  

 

2.2 A EDUCABILIDADE DO HOMEM 
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Uma vez compreendido o homem em sua dualidade, tendo em vista, no entanto 

que ele nasce incompleto, necessitado de um desenvolvimento racional e moral, e que é 

a educação que irá suprir essa necessidade do homem, vê-se que há no homem uma 

abertura e uma disposição para que possa ser cultivado pela educação diante de sua 

carência por se tornar plenamente homem, uma vez que não nasce de imediato com tudo 

que lhe é próprio, concluído.  

 

O homem se acha dividido entre os desejos, que determinam sua 

condição animal, e as aspirações mais profundas, que o levam a não 

querer ser aquilo que ele é na natureza. O desejo de sair do estado de 

natureza é provocado pela tentativa de se identificar com um ideal de 

perfeição (PINHEIRO, 2007, p. 20). 

 

Imbuído pelo ideal de progredir, de desenvolver-se enquanto homem e adquirir 

o seu estado perfeito, o homem sente-se propenso a não se conformar com seu estado 

selvagem, mas ir além da sua condição a priori natural e torna-se moral, socialmente 

inserido e atuante no meio onde vive. A criança, por exemplo, aos poucos e ao modo que 

é educado por todo o aparato educativo que a cerca, não se contenta apenas na satisfação 

de suas vontades mas desenvolve estruturas que irão dos sentidos aos seus desejos, refleti-

los, explica-los além da busca constante de não apenas conhecer o mundo por meio das 

sensações, mas atribuir juízos e conceitos a tudo que lhe é externo. A esta abertura do 

homem para seu crescimento racional e moral dá-se o nome de educabilidade que 

 

[...] remete, à partida, para as ideias de plasticidade e de maleabilidade, 

como condições da perfectibilidade do ser humano, as quais se, num 

primeiro momento, parece vislumbrarem nele apetência ou 

predisposição intencional para a educação, numa segunda análise, 

acabam por remeter para um outro nível a realidade onde a educação 

aparece como uma necessidade decorrente do caráter inconcluso do 

homem enquanto ser natural, seja a nível biológico, seja quanto à sua 

dimensão psicológica ou, talvez melhor, psicogenética (CARVALHO, 

1990, p. 145). 

 

Aparado na sua incompletude, o homem não nasce enquadrado em um 

determinismo, isto porque sendo também sujeito de sua educação, tem autonomia para 

definir-se, para constituir-se enquanto sujeito. Esta perspectiva é subsidiada na proposta 
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iluminista que tem “no princípio da autonomia do indivíduo em função do homem 

universal, fundamento de sua indeterminação essencial, precisamente, ao ser a dimensão 

essencialmente não natural da humanidade do homem” (CARVALHO, 1990, p. 146). 

Não sendo determinado, já em seu nascimento, a educabilidade apresenta-se 

como uma condição que conduz o homem ao aprofundamento de sua própria humanidade, 

permitindo-o gozar de sua liberdade em virtude do seu não determinismo natural, 

tornando-se autor de seu destino enquanto homem e progressivamente, enquanto espécie 

doando-se de forma autônoma as leis universais e necessárias a constituição de um 

progresso para a sociedade. A não determinação e incompletude do homem abrem 

caminho para os processos que o humanizam, que o tornam homem, fim em si mesmo. 

 

3 CONCLUSÕES 

 

Foi possível ao longo da pesquisa compreender como o ser humano faz seu 

processo de humanização, saindo da sua condição de selvagem (menoridade) por meio da 

disciplina e da instrução que além de ser passivo aos instintos e desejos naturais, age 

apenas segundo as ordens que lhe são impostas de fora, não tendo domínio sobre si; até 

atingir seu estágio superior de ser esclarecido (maioridade) que é capaz de pensar por si 

e doar-se as leis universais que estão no âmbito da razão, favorecendo uma postura ética 

diante da sociedade. 

Além disto, a compreensão de educação a partir da filosofia kantiana permitiu 

entender um processo pedagógico distinto dos tradicionais pautados na mera transmissão 

de conteúdos na qual o professor exerce um papel ativo enquanto o aluno escuta e abstrai 

passivamente o conhecimento repassado. A partir da proposta de Kant, o aluno é 

compreendido também com seu papel ativo de não apenas produzir conhecimento, mas 

de ser sujeito protagonista de sua própria constituição, não se resumindo também a 

determinismos biológicos. 

Só uma educação que visa proporcionar a liberdade e autonomia humana com 

vistas a obter seres esclarecidos, maduros, morais que pensem não apenas os seus desejos 

egoístas e vontades instintivas, mas sejam capazes de agir com vistas ao outro e a sua 
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espécie, poderão constituir uma sociedade justa e progressivamente melhor. Esta proposta 

pedagógica encontra desafios na realidade concreta, aja vista que mesmo no processo de 

esclarecimento, a natureza primitiva continuará interferindo no agir humano. Cabe aos 

educadores o papel de discípliná-lo e instruí-lo; cabe a pessoa também assumir sua 

autonomia e deixar-se conduzir pela razão. 
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RESUMO 

A Palavra de Deus é um dos grandes temas teológicos da Igreja cristã. Este tema permeia 

a vida dos que se dedicam ao estudo da teologia, pois, é a partir dele que parte toda a 

reflexão teológica, das diferentes doutrinas cristãs, constituindo-se assim um tesouro 

espiritual para toda a Igreja cristã. Neste sentido, o presente artigo visa fazer uma análise 

da Palavra de Deus na Teologia de Karl Barth, teólogo protestante e na Constituição 

Dogmática Dei Verbum, que representa o principal documento católico sobre o tema da 

Palavra de Deus. 

Palavras chave: palavra de Deus. bíblia. teologia. 

 

ABSTRACT 

The Word of God is one of the great theological themes of the Christian Church. This 

theme permeates the life of those who are dedicated to the study of theology, since it is 

from this that part of the whole theological reflection, from different Christian doctrines, 

thus constituting a spiritual treasure for the whole Christian Church. In this sense, this 

article aims to analyze the Word of God in the Theology of Karl Barth, Protestant 

theologian and the Dogmatic Constitution Dei Verbum, which represents the main 

Catholic document on the theme of the Word of God. 

Key words: word of God. bible. theology. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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“Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para 

corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado 

para toda boa obra” (2Tm 3,16-17). 

Notadamente por essa afirmação se pode perceber a importância da Sagrada 

Escritura na vida da Igreja, pois, ela congrega, instrui e faz com que o ser humano tenha 

condições de conhecer a vontade divina, que conduz este mesmo ser humano aos 

caminhos retos da vivência plena. Esta Palavra, no entanto, deve ser entendida em todo o 

seu aspecto teológico doutrinário e de instrução para que o homem e a mulher de hoje 

possam fazer adesão a este Deus que nos cria para a vida e para comunhão. 

Karl Barth é um dos grandes teólogos do cristianismo, principalmente no campo 

da Igreja Reformada, o qual em seus estudos forneceu uma contribuição muito 

importante, principalmente, no tocante ao tema da Palavra de Deus. Por meio de uma 

análise crítica do texto, o teólogo mostra os pontos relevantes sobre a inspiração da 

Palavra de Deus, a importância da Palavra para a teologia e para a pregação e instrução 

dos que ouvem a Palavra nos dias de hoje. 

A Constituição Dogmática Dei Verbum documento conciliar da Igreja Católica 

é o documento que aborda de forma plena a temática da Palavra de Deus no campo 

católico, o qual, é tido como um divisor de águas na Igreja Católica com relação à Sagrada 

Escritura. Este, também contribui para o entendimento da Palavra de Deus nos tempos 

modernos, pois, fornece ensinamentos para o público católico entender as realidades 

relativas à Palavra de Deus. 

 

2 A PALAVRA DE DEUS NA TEOLOGIA DE KARL BARTH 

 

A palavra de Deus é um dos temas teológicos que Karl Barth analisa em sua 

teologia, em que faz alguns apontamentos importantes sobre esse tema. Segundo Ferreira 

(2003), diz que Barth faz uma diferenciação entre inspiração verbal e inspiração literal e 

que a partir desta hipótese a Palavra e a ação de Deus, não podem ter identificação com 

palavras humanas ou acontecimentos humanos narrados na bíblia, antes devem pertencer 
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à dimensão transcendente. 

Neste sentido, o teólogo aponta para a inspiração verbal como uma realidade que 

não se pode renunciar dentro do ponto de vista teológico, no momento em que a Escritura 

assenta seu testemunho na pessoa de Jesus Cristo, o qual é o verbo de Deus. Já a 

inspiração literal, deve ser renunciada como garantia milagrosa para o testemunho da 

escritura. 

Entretanto, faz uma defesa da Escritura como método ativo de contínua ação 

divina, porém rejeita a “inspiracidade”, uma condição comum da Escritura, ao passo que 

é considerada como letra. Neste aspecto, a Palavra escrita e pregada não faz outra coisa 

se não fornecer o rumo da Revelação divina verdadeira, a qual é a Palavra de Deus em 

seu sentido transcendente e absoluto. 

Sobre essa realidade percebe-se que, 

 

Como a realidade do Criador se distingue de toda outra realidade pelo 

fato de que somente ele existe para si, isto é, originariamente, assim sua 

auto-manifestação se distingue da de qualquer outro ser e espírito 

criado, pelo fato de que somente ele pode manifestar a sua existência 

automaticamente, veridicamente, eficazmente, documentando assim 

seu ser em sua revelação (4 CD, I/1 §4, p. 114 apud FERREIRA, p. 14, 

2003). 

 

Pode-se perceber que Deus na visão de Barth se diferencia de toda e qualquer 

realidade ou ser vivo criado, em que a sua manifestação por si, é dotada de toda 

autenticidade, eficácia e verdade, a ponto de provar a sua revelação para o ser humano. 

Neste contexto, a palavra é uma das características dessa revelação divina. 

Para Ferreira (2003), Karl Barth coloca que o reconhecimento da autoridade da 

Escritura é um assunto de confissão, pois, „se não estamos para desistir de nossa fé temos 

que crer no milagre da graça‟. Pois, no momento em que se fala de autoridade da Igreja, 

não significa dizer que existe uma comitiva que se encontra em relação mais próxima 

com o fundamento e cerne da Igreja do que as demais igrejas. 

A verdadeira autoridade é de fato a Escritura, pois, ela é o registro essencial mais 

remoto da gênese da Igreja, deste modo, do alicerce e da natureza da mesma. Esta 

autoridade da Escritura, não deve ser entendida como um domínio em si mesmo, nem 
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como um presente de Deus, mas, a sua autoridade deve ser entendida pelo fato de que o 

próprio Deus se comunica através dela. 

 

2.1 A PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 

 

Segundo Ferreira (2003) “A ideia de proclamação constitui o ponto de partida 

para a teologia é fundamental para o pensamento de Barth, por entender que a teologia 

deve servir exclusivamente às necessidades da pregação”. Neste sentido pode-se perceber 

que a teologia tem uma importância capital para a proclamação da Palavra, pois ajuda 

esta a ser entendida e compreendida. 

Outra função da teologia é dar uma característica crítica a pregação da Palavra, 

constituindo-se assim em uma atividade dogmática em que se percebe que „a dogmática 

como disciplina teológica é autocrítica e científica da igreja cristã relativamente ao 

conteúdo de sua linguagem própria sobre Deus‟ (CD, I/§7 apud FERREIRA p. 14, 2003). 

A Palavra de Deus é justamente aquela que se ouve no âmbito da proclamação 

da Igreja nos dias atuais. Neste sentido, a Igreja faz a proclamação da palavra que por sua 

vez, dá testemunho de Jesus Cristo, a Palavra revelada. Neste contexto, as três maneiras 

(pregação, revelação e escritura) devem convergir para Jesus Cristo no qual Deus revela-

se. A escritura é uma obra humana que ganha objetividade na medida em que é revelada, 

escrita e pregada por meio do Espírito Santo, de outra forma, não pode ser considerada 

como revelação. 

Neste sentido é o próprio Espírito Santo que confere a legitimidade a palavra do 

ser humano que fala sobre Deus de modo atualizado. Deste modo, a pregação se torna 

importante, pois, não só pela pressuposição da tarefa teológica, mas, também, pelo fato 

de ser o eixo em que a palavra de Deus se põe frente a frente com a assembléia ouvinte 

de hoje, em que ocorre o encontro entre o humano e o transcendente, fazendo condução 

para a fé. 

Tanto a Palavra de Deus como a Cristologia correspondem-se de forma recíproca 

em Karl Barth. Neste sentido: “A palavra de Deus nos confronta na Escritura, mas a 

Escritura não é, no sentido verdadeiro, palavra de Deus - é apenas testemunho dela e 
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aponta para a palavra eterna de Deus”. (CD, I/2 §19 apud FERREIRA, p. 15, 2003). Pode-

se observar que a palavra que se possui hoje nas bíblias não é de fato, a palavra de Deus, 

mas, sim, um elemento que dá testemunho da Palavra de Deus que é eterna e permanente. 

A história da Salvação na concepção de Barth não se constitui na salvação 

concreta, mas, que esta é a imagem da salvação do ser humano diante de Deus: 

 

A história da salvação como registrada na bíblia é apenas um reflexo da 

„história da salvação‟ (Heligeschichte). Aprende-se a conhecer esta 

através daquela e é assim segundo Barth, que ocorre a reconciliação. O 

perdão dos pecados e a justificação nos fornecem uma analogia e 

representa aqui no tempo, aquela salvação eterna que constituía base e 

o verdadeiro objeto da fé (cf. HÄGGLUD in BARTH apud FERREIRA 

p.15, 2003). 

 

Percebe-se que Barth entende que existem dois objetos principais no âmbito da 

salvação narrada na bíblia: o perdão e a justificação. Estas duas realidades conferem 

semelhança, simulando temporalmente a salvação eterna. A qual é de fato, o real elemento 

da fé. 

No campo católico o documento que mais enfatiza a temática da Palavra de Deus 

é Constituição Dogmática Dei Verbum que é entendida como um divisor de águas na 

concepção católica, pois, o seu conteúdo moderno, entende a Sagrada Escritura e a 

Revelação. É que será analisado no capítulo seguinte. 

 

3 A PALAVRA DE DEUS NA DEI VERBUM 

 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) foi entendido como um dos grandes eventos 

da Igreja Católica. Esse concílio que teve como objetivo fazer uma adaptação da Igreja 

Católica às mudanças que exigiam a sociedade moderna. Um dos temas importantes 

discutidos foi a Palavra de Deus. Essa temática é abordada de forma profunda na 

Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a Revelação Divina, que exprime o 

pensamento católico sobre a Revelação, a Transmissão da Revelação, a inspiração divina 

da Sagrada Escritura e da interpretação, o antigo Testamento, o Novo Testamento, e por 

fim, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. 
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Neste capítulo destaca-se que não serão abordados todos os temas, mas que a 

intenção será explorar o tema da: inspiração, a Sagrada Escritura na vida da Igreja, a 

pregação da palavra, a importância da Sagrada Escritura para a teologia. 

No tocante a inspiração a Dei Verbum coloca que: 

 

As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada 

Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. [...] Todavia, 

para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens 

na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles 

e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo 

e só aquilo que Ele queria (PAULO VI, p.4, 1965). 

 

Neste sentido, pode-se perceber que o pensamento católico sobre a inspiração 

afirma que o que Deus revelou na bíblia foi feito por meio do Espírito Santo, o qual 

fornece a inspiração para que os homens aos quais em sua aptidão e competência, dá 

condições para que estes hagiógrafos36 escrevam sob inspiração do mesmo Espírito, os 

livros sagrados e o que a vontade divina queria revelar neles. 

A Dei Verbum afirma que tudo o que foram escritos por esses homens é digno 

de fé e que se dever crer que todos os ensinamentos contidos nos livros da Sagrada 

Escritura, ensinam de modo fiel, e com a veracidade que Deus em sua inefável vontade 

quis revelar para a salvação do gênero humano. 

 

3.1 A SAGRADA ESCRITURA NA VIDA DA IGREJA 

 

A Sagrada Escritura ocupa um lugar central na vida da Igreja, pois, a Igreja 

sempre teve por ela um respeito e estima como o corpo de Cristo, especialmente no 

aspecto litúrgico, entendida como um tesouro espiritual da mesma: “A Igreja venerou 

sempre as divinas Escrituras como venera o próprio Corpo do Senhor, não deixando 

jamais, sobretudo na sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer 

da mesa da palavra de Deus quer da do Corpo de Cristo” (PAULO VI, p.6, 1965). 

                                                 
36 Os Hagiógrafos são os autores sagrados que escrevem os livros da bíblia, estando sob inspiração do 
Espírito Santo, os quais colaboraram com a revelação de Deus no contexto bíblico. 
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Neste contexto, percebe-se que a Igreja historicamente sempre zelou pela 

Sagrada Escritura e que fez uso dela para nutrir espiritualmente os fiéis que dela ouviam 

na participação litúrgica. Na celebração, o fiel participa da mesa da palavra que dentro do 

aspecto litúrgico, faz com que o fiel entenda a ação de Deus na história por meio do que 

é proclamado e celebrado na liturgia. 

Assim, ela é importante para a vida da Igreja, pois, congrega a assembléia em 

torno do pão da Palavra, o qual fornece o ensinamento a cerca dos fatos narrados na 

Sagrada Escritura e de como vivenciar essa realidade, seguindo o pensamento da Igreja 

Católica. Para esse entendimento da visão da Igreja Católica, acerca da Palavra, a mesma 

recomenda que seja feito um estudo de sua Tradição, por meio da leitura dos livros dos 

Santos Padres do Oriente e do Ocidente e das liturgias específicas. A Igreja motiva que 

os exegetas37 façam seu estudo de modo a contribuir com os Padres para o entendimento 

mais aperfeiçoado da Sagrada Escritura, sempre sob a tutela do Magistério da Igreja38. 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DA SAGRADA ESCRITURA PARA A TEOLOGIA 

 

Com relação da importância da Sagrada Escritura para a Teologia a Dei Verbum 

coloca que: “A sagrada Teologia apóia-se, como em seu fundamento perene, na palavra 

de Deus escrita e na sagrada Tradição, e nela se consolida firmemente e sem cessar se 

rejuvenesce, investigando, à luz da fé, toda a verdade contida no mistério de Cristo”. 

Percebe- se que a concepção que a Teologia em relação à Sagrada Escritura, tem por 

função atualizar a Palavra de Deus diante dos novos contextos e perspectivas que se 

apresentam na sociedade nos dias de hoje. 

Nesse sentido, a Palavra de Deus na Dei Verbum aborda que os estudos a serem 

                                                 
37 Exegetas são estudiosos da aprimorados Bíblia que fazem seu estudo por meio da exegese palavra que 
na  língua grega corresponde a explicação. Estes estudiosos procuram explicar de modo pormenorizado 
os gêneros literários presentes na Sagrada Escritura em seu contexto social, político, econômico e 
religioso. 

38 O Magistério da Igreja Católica é a coletânea de escritos feitos pelo papa, junto com o apoio 

de todos os bispos 

em comunhão com ele. Este Magistério é o responsável pela interpretação da Sagrada Escritura 

na Igreja Católica, sendo o detentor dessa autoridade. 
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realizados pelos Livros da Sagrada Escritura, devem ser como a “alma” da teologia, ou 

seja, a teologia existe em função da Palavra, e, não está acima desta. Neste sentido pode 

existir uma variedade de teologias que tentam interpretar ou ensinar coisas a cerca da 

Palavra de Deus, no entanto, a Palavra se sobrepõe às teologias. 

 

3.2.1 A Pregação da Palavra 

 

A pregação da palavra também se faz presente dentro deste aspecto teológico, o 

qual, por sua vez, contribui com a visão crítica e analítica da Palavra de Deus. Sobre esse 

tema a Dei Verbum enfatiza que: “Também o ministério da palavra, isto é, a pregação 

pastoral, a catequese, e toda a espécie de instrução cristã, na qual a homilia litúrgica deve 

ter um lugar principal, com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra 

da Escritura” (PAULO VI, p.7, 1965). 

Neste contexto, observa-se que no âmbito da pregação da Palavra, tem uma 

função importante na visão da Dei Verbum, pois, é através dessa realidade que a Igreja 

expressa a sua proclama a Palavra para assembléia ouvinte e participante, no tocante ao 

ensinamento catequético. Neste sentido não só os que fazem as homilias litúrgicas, mas, 

todos que fazem uso da proclamação da Palavra de Deus, devem fazer com que esta 

Palavra seja repercutida  no coração e na mente dos que a escutam. 

 

4 OBSERVAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

A Palavra de Deus é sem dúvida um dos principais fundamentos da Igreja cristã, 

pois, é a partir dela que, se entende a Revelação divina e o relacionamento de Deus com 

o ser humano, e a perspectiva da Salvação anunciada por Deus para todo o gênero 

humano, realidade atestada em todas as doutrinas e Igrejas cristãs. 

A Palavra de Deus na Teologia de Karl Barth é feita de uma forma analítica, em 

que o teólogo fornece alguns apontamentos sobre essa temática. No tocante a inspiração, 

Barth afirma que existe duas hipóteses: a inspiração verbal a inspiração literal as quais 

enfatizam uma diferença desta Palavra em relação com outras palavras humanas. 
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A autoridade da Escritura reside na própria Escritura em que esta, é entendida 

como um assunto de confissão, porque no momento em que se fala de autoridade da 

Igreja, não coloca que existem determinados grupos que tenham o conhecimento absoluto 

da essência da Igreja. Portanto, a autoridade da Escritura está acima de qualquer outro 

tipo de autoridade eclesiástica. 

Com relação à Pregação da Palavra esta constitui o ponto de partida para a 

reflexão teológica, servindo às necessidades da pregação. A teologia deve conduzir a uma 

reflexão crítica sobre a pregação da palavra, a qual constitui uma atividade dogmática. 

Esta deve ser disciplina teológica autocrítica e científica da igreja cristã. 

No plano católico, a Constituição Dogmática Dei Verbum é o documento por 

excelência que aborda a Revelação e Palavra de Deus na Igreja Católica. A inspiração 

nesse documento é entendida como a revelação de Deus na Sagrada Escritura, a qual é 

escrita por meio da inspiração do Espírito Santo, que inspira o ser humano a escrever 

sobre as coisas que Deus quis revelar. 

A Sagrada Escritura ocupa um lugar central na vida da Igreja, pois ela fornece 

os ensinamentos à cerca das realidades narradas na bíblia e de como vivenciá-las hoje. 

Para melhor compreensão da Palavra é recomendado o estudo dos Padres e das liturgias 

como forma de enriquecimento da apreensão da Palavra. Esta está sob a tutela do 

Magistério da Igreja, o qual é detentor da autoridade de interpretação da Bíblia na Igreja 

Católica. 

A Sagrada Escritura é importante para a teologia, pois, ela é que fornece suporte 

para que a teologia possa desenvolver a sua argumentação sobre o aspecto divino e 

expressá-la para o público ouvinte. A pregação também necessita da Palavra de Deus, 

porque, no momento em que é proclamada, deve instruir aos que escutam fazendo-se 

repercutir em seus corações e mentes. 

A análise das duas visões da Palavra em Karl Barth e na Dei Verbum, mostra em 

si, pontos semelhantes no tocante ao entendimento e uso da Palavra dentro da vida 

eclesial, principalmente no tocante a inspiração e na importância desta para teologia, a 

pregação e a instrução. A diferença mais significativa se encontrou no tocante a 

autoridade e interpretação, em que Barth coloca a autoridade da Palavra é absoluta e que 
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não existe u grupo que detenha o fundamento da absoluta da Igreja com relação a esse 

aspecto, já na Dei Verbum autoridade e interpretação, estão a cargo do Magistério da 

Igreja, o qual compete à interpretação correta do depósito da fé. 
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RESUMO 

Partindo da assertiva que a religião judaica não foi a primeira a se declarar monoteísta, 

percebe-se errôneo focar apenas nessa característica como determinante em detrimento 

de outras singularidades como a profunda influência moral entre seus confessores, além 

do cunho nacionalista bem delimitado. Por conseguinte, os textos bíblicos fornecem 

dados de que o relaxamento moral estava intrinsicamente ligado a questão da apostasia e 

idolatria. Nesse contexto a ação profética no antigo Israel foi determinante para a coesão 

popular em torno de um discurso religioso inundado de conteúdo ético, com reações bem 

diversas desde a volta de valores javista até a definitiva alienação como a ocorrida no 

Israel do Norte. A metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa bibliográfica em 

diversos teólogos e biblistas conceituados. No presente estudo, evidencia-se que atividade 

profética não foi apenas determinante na construção do judaísmo, como serviu de base 

para a construção de uma literatura religiosa baseadas em valores morais. Restou patente 

que essa grande herança cultural judaica só foi possível haja vista o grande empenho de 

escolas proféticas desde a monarquia, até mesmo pós-exílica quando a deportação para a 

Babilônia exigiu uma reflexão teológica completa. Havia forças ideológicas que se 

contrapunham ao puritanismo javídico, como a monarquia absolutista e o clero levítico, 

que foram prontamente combatidos por homens cheios do Espírito do Senhor. Por fim, 

refletir sobre o movimento profético apocalíptico judaico sem dúvida traz luzes ao 

cristianismo primitivo, que na sua gênese era uma concretização de aspirações da sonhada 

revelação messiânica. 

Palavras-chave: profetismo. ética. judaísmo. javismo. 
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ABSTRACT 

Starting from the assertion that the Jewish religion was not the first to declare itself 

monotheistic, it is erroneous to focus only on this characteristic as determinant to the 

detriment of other singularities as the deep moral influence between its confessors, 

besides the well-defined nationalist mark. Therefore, the biblical texts provide data that 

moral relaxation was intrinsically linked to the question of apostasy and idolatry. In this 

context the prophetic action in ancient Israel was decisive for the popular cohesion around 

a religious discourse flooded with ethical content, with very different reactions from the 

return of Yahwist values to the definitive alienation like that in Northern Israel. The 

methodology used in this work is the bibliographical research in several renowned 

theologians and biblical scholars. In the present study, it is evident that prophetic activity 

was not only decisive in the construction of Judaism, as it served as the basis for the 

construction of a religious literature based on moral values. It remained patent that this 

great Jewish cultural heritage was only possible given the great commitment of prophetic 

schools from the monarchy, even post-exilic when the deportation to Babylon demanded 

a complete theological reflection. There were ideological forces that were opposed to 

Javanic puritanism, such as the absolutist monarchy and the Levitical clergy, which were 

soon fought by men filled with the Spirit of the Lord. Finally, reflecting on the prophetic 

Jewish apocalyptic movement undoubtedly brings light to early Christianity, which in its 

genesis was an embodiment of the aspirations of the dreamed messianic revelation. 

Key-words: prophecy. ethics. judaism and javism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A manifestação religiosa de Israel foi singular em vários aspectos, despertando 

ainda hoje curiosidade como o Espírito Santo se manifestava nos seus profetas na 

condução do povo de Deus. Estes homens e mulheres sob inspiração divina desafiaram 

as autoridades civis e religiosas de sua época, num contexto em que suas vidas corriam 

sério risco por isso. 
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O presente estudo tem por afã avaliar objetivamente desde a dimensão social e 

antropológica da manifestação profética como também auferir a repercussão política e 

religiosa. 

Num momento histórico em que não havia separação entre o Estado e a Religião, 

esta era senhora das vidas em todos os seus aspectos, desde a concepção civil, estrutura 

familiar, econômica, e, sobretudo moral. 

Doutra banda, esta investigação tem por base a pesquisa bibliográfica de autores 

consagrados da revelação profética, obtidos da observação das sagradas escrituras sob o 

crivo de nobilíssimos autores.  

Cabe afirmar que os biblistas citados estão de acordo com a nova perspectiva 

teológica, mais positivista ao se despir dos pressupostos e dogmas da fé. 

Evidencia-se que este artigo não pretende esgotar a temática haja vista a vastidão 

de peculiaridades, na medida em que os israelitas ora convergem com a cultura vigente 

com os povos que o cercavam, ora se distanciando completamente do campo moral e 

ético, estes princípios, aliás, objetos de oráculos incisivos de profetas tanto do Norte como 

do sul de Israel. 

Ocorre que na medida em que o cristianismo vem de raiz judaica, faz-se mister 

perceber a atuação do Espírito Santo no povo israelita, servindo para esclarecer a postura 

de homens como João Batista e mesmo o Senhor Jesus, personagens com atitudes 

semelhantes aos grandes profetas da antiguidade. 

Portanto, estudar o profetismo tanto no período clássico como no período pós-

exílico faz-se imperativo ante a uma distorção atual da vivência cristã, que eivada de 

secularismo e cientificismo apresentam aos seus fiéis a possiblidade de uma vida dúbia 

divorciada de princípios éticos. 

 

2 PROFECIA NO PERÍODO CLÁSSICO 

 

O povo de Israel à semelhança de nações antigas do continente asiático obtêm a 

sua sustentação moral e ética na religião. Nesse contexto os profetas faziam a ponte entre 
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o divino e o secular, desde o palácio, na liturgia do templo, até as pequenas propriedades 

e menores núcleos familiares.  

Isto porque a atuação dos profetas não se restringia ao campo da moral religiosa, 

mas permeava o direito, a instituição monárquica, os locais de cultos, etc. Estes intérpretes 

do “Ruah” de Deus agiam de modo amplo, sendo classificado pela Antropologia como 

intermediários da divindade, fornecendo os auspícios de Iahweh. 

Nesse sentido, o professor Robert R. Wilson, assim afirma: 

 

Além de fornecer os necessários grupos de apoio aos intermediários, as 

sociedades também regulam vários processos pelos quais as pessoas se 

tornam intermediários. Estes aspectos de controle social devem ser 

também examinados para se entender a relação entre a sociedade e o 

intermediário (WILSON, 2006, p. 74). 

 

As instituições civis e religiosas detinham sua parcela de relevância no controle 

social, contudo para Weber (1971, p. apud WILSON, 2006, p. 9146) “implica as regras 

transmitidas de gerações passadas, ao passo que a primeira não tem nenhum sistema de 

regras abstratas, mas abrange exigências que com frequência rompem com a tradição”. 

Ora, tal autoridade dos profetas tinha sua contrapartida de responsabilidade, haja 

vista a manifestação do Espírito nos ditos do profeta serem passíveis de aferição. Aliás, 

não era à toa que tanto as adivinhações como a mediunidade eram passíveis de morte, 

fechando o cerco sobre aqueles de se dispunham a deturpar o ministério profético. 

Todavia, cumpre esclarecer que esse controle não visava impedir a manifestação 

do Espírito, mas tão somente no conteúdo da mensagem do profeta, na medida em muitos 

oráculos precisavam de meses até décadas para ocorrer, dado o fator tempo transcorrido 

ser determinante em alguns casos. 

Essa ressalva profética é muito bem articulada nos escritores sagrados a 

alternativa sendo encontrada pela escola Deuteronomista, conforme preleção do professor 

Robert R. Wilson: 

 

A solução para o deuteronomista para este problema consiste em dizer 

que profetas cujas predições não se confirmarem, são profetas aos quais 

Iahweh não falou. Presumivelmente falam somente suas próprias 
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palavras e poderão incorrer em castigos divinos por semelhante 

presunção, mas entrementes o povo não precisa temer os profetas 

(WILSON, 2006, p. 201). 

 

No tocante a relação entre a relação entre a monarquia e o profetismo de Israel, 

teve uma consignação escriturística ora de convergência, ora conflitiva entre a nobreza e 

as escolas proféticas.  

Ora, quase na maioria das vezes os interesses pessoais dos reis de Israel iam de 

encontro ao Javismo, devendo os profetas dotados do Espírito arriscarem suas vidas em 

favor da pureza espiritual. 

De acordo com o autor Robert R. Wilson, estes conflitos remotam desde o 

primeiro rei de Israel, com ressalvas a escolha do Espírito por alguém igualmente dotado 

de capacidade espiritual, nos seguintes termos: 

 

De acordo com o relato deuteronomista, Samuel desempenha papel 

fundamental na eleição de Davi. Respondendo a ordem divina, Samuel 

unge o novo rei, que em seguida é legitimado pelo espírito de Iahweh. 

Ao mesmo tempo o espírito de Iahweh deixa Saul, que é atormentado 

por um espírito mal enviado por Iahweh (WILSON, 2006, p. 220). 

 

Neste diapasão, a monarquia se torna de início interdependente dos profetas, 

conforme afirma Sicre (1996, p. 131): 

 

As relações ente os profetas e reis sempre foram difíceis. O monarca 

precisa do referendo do profeta, que é mais do que um simples respaldo 

moral. Por outro lado, o profeta, com capacidade de eleger reis e 

dinastias, não dispõe de um poder político equivalente ao do rei.  

 

Tendo em vista a extrema dependência citada acima, ocasionou aspectos 

desagradáveis ao profetismo na medida em que monarcas mal intencionados colocavam 

em suas cortes apenas profetas de sua confiança, somente aqueles que tinham 

compromisso com a dinastia vigente, em contrapartida perseguindo os verdadeiros 

homens de Deus comprometidos com YHWH. 

Cabe esclarecer que no tumultuado cenário político do oriente médio (crescente 

fértil palestinense), sete séculos antes de Cristo, qualquer tomada de decisão errônea no 
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campo da moral podia ser fatal para o povo de Deus, haja vista o intercâmbio comércio 

na região, que era local de passagem entre a Ásia Menor (atual Turquia) e a potência do 

Egito e Arábia. 

Mesmo sob risco de vida, coube aos profetas dotados do Espírito de denunciar o 

pecado dos reis de Judá e Israel, como bem atesta José Luis Sicre: 

 

A vida do rei depende de ele ouvir um lado ou outro. Nos conflitos 

posteriores com os falsos profetas também será isto o que está em jogo: 

a vida do povo, seja no sentido social, impondo-se a ordem injusta, seja 

no sentido político, tomando decisões que não levem a ruína do país. 

(SICRE, 1996, p. 133) 

 

Isto posto, percebe-se como a manifestação do Espírito traspassava a questão 

religiosa dos fiéis, prefigurando importantes acontecimentos como a destruição do templo 

de Salomão, que originaria uma nova perspectiva profética, dessa feita abandonando os 

atos proféticos e a vida pública tão característica do deste período áureo da profecia 

israelense. 

Como ilustração desse embate com a dinastia do Israel do Norte, temos de um 

lado o ilustre desconhecido Elias contra o ímpio rei Acab, com seu proselitismo 

institucional com a religião Baalista. Este monarca segundo o Livro de Reis fez-se cercar 

na sua corte de centenas de sacerdotes trazidos da vizinha Fenícia, aos quais sustentava 

como funcionários reais. 

Nesse contexto apóstata, não demorou muito para o profeta das chuvas entrar em 

cena, prenunciando uma grande seca na região, que aos olhos dos fiéis revelaria um 

embate entre a divindade já estabelecida na tradição dos pais contra uma divindade 

importada. 

Neste sentido, preleção do professor Silva (2006, p. 108): 

 

Sob Acab, cresceu grandemente a riqueza de Israel do Norte, mas 

cresceu também a degradação religiosa, cujo ápice foi a tentativa de 

substituir o culto a YHWH pelo culto de Baal. Uma longa seca não é 

apenas um forte golpe ao progresso econômico à religião baalista, pois 

demonstra que Baal não tem potência que a ele é atribuída. Logo não se 

trata de um castigo pela apostasia de Acab, e sim um duelo entre deuses.  
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Faz-se importante delinear que a religião Baalista não requeria dos seus fiéis 

atitudes e posturas éticas, ao contrário do Javismo que no seu âmago inspirava um 

nacionalismo movido por princípios morais. 

Este posicionamento ético do Javismo tem encontrado amparo em estudiosos 

como o professor Silva, nos seguintes termos: 

 

É esta dimensão ética a maior diferença entre Baal e YHWH, não só 

genericamente, mas também no que concerne à temática deste estudo: 

a relação entre homem – divindade – chuva. A banalização de YHWH, 

veementemente criticada pelos profetas, não diz respeito somente a uma 

forma de culto, mas também à concepção teológica que está por trás: 

abandono da dimensão ética da fé javista (SILVA, 2006, p. 263). 

 

Até a queda do primeiro templo, as escolas proféticas tanto forneceram pessoas 

inspiradas para se opor aos desvios morais e espirituais dos judeus, como também 

conservaram seus oráculos em rolos que puderam ser relidos no cativeiro, impulsionando 

assim uma nova ótica do profetismo. 

 

3 TRANSIÇÃO DA PROFECIA PARA A APOCALÍPTICA 

 

Com a queda do primeiro templo e o cativeiro dos judeus ocasionou uma grave 

crise de fé em YHWH que agora era visto como impotente diante dos deuses babilônicos. 

Neste momento, fazia-se mister destacar compensação pelo pecado do povo, por isso a 

releitura dos profetas Jeremias e Ezequiel foram extremamente relevantes para manter a 

chama javística, sob pena abandonarem a fé e se voltarem para os deuses babilônicos. 

Esse é o entendimento do professor Smith, assim consignado: 

 

De modo diferente de 1-2 Reis, os profetas Maiores ofereciam respostas 

que não reduziam a queda de Jerusalém a uma questão de crime e 

castigo. Como testemunhas da conquista babilônica do reino do sul, 

primeiro em 597 e depois em 587, Jeremias e Ezequiel sugerem que os 

israelitas trataram Deus muito mal, e que Deus foi repelido por eles 

(SMITH, 2006, 104). 
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Ainda no cativeiro é feito um esforço intelectual tanto de reler outros textos 

proféticos como produzir textos que falam sobre a origem do mal, dos patriarcas, do 

respeito ao sábado, dando assim forma ao Pentateuco como nós conhecemos hoje.  

Ora, a efervescência de produção das escrituras sagradas foi relevante para a 

identidade judaica, que deveria se destacar aos olhos das nações como aqueles que tinham 

sido eleitos por YHWH. 

Neste contexto o professor Smith (2006, p.177), assim destaca: 

 

É esta falta que aponta um fator crucial do monoteísmo singular de 

Israel: a contínua produção de grandes textos religiosos em Israel 

seguindo a perda do reinado ou outras instituições no início da 

conquista babilônica. Articulação da identidade israelita em conexão 

com a única deidade representa um grande projeto cultural de Israel 

exílico e pós-exílico.  

 

Acontece que quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico encontraram 

uma resistência política em impedir a reconstrução do Templo, as obras pararam. 

Irredutivelmente, sem o culto plenamente estabelecido todo o sistema levítico estava 

ameaçado, bem como toda a religião javista que dependia ainda desse sistema de 

compensação pela culpa com morte de animais no altar. 

É então que nesse momento que entra mais uma vez a ação profética de dois 

grandes personagens, consignados nos textos de Esdras como grandes motivadores da 

reconstrução do Templo, como bem atesta a preleção do professor Fohrer (2008, p. 431), 

que esclarece nos seguintes termos: “O movimento foi liderado pelo novo comissário 

Zorobabel, que tinha sido recentemente, e pelo sumo sacerdote Josué; ele recebeu 

importante apoio dos profetas Ageu e Zacarias”. 

Ocorre que a partir do século IV a.C. com instalação de uma teocracia sacerdotal 

na região, aos poucos a manifestação do Espírito é adaptada para uma versão que foge 

dos grandes públicos, mas que não perde a força de sua mensagem. 

É neste momento que entra em cena a literatura apocalíptica, que na visão do 

professor Schreiner confluía com a mesma mensagem anterior, somente com formulas 

diferentes: 
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A palavra profética de promessa se desdobra até a visão escatológica de 

um futuro final. Ela não é sempre anunciada formalmente como palavra 

de Deus mediante as clássicas fórmulas proféticas, mas uso também de 

coleções proféticas já existentes (SHREINER, 1992-2002, p. 24). 

 

A partir de agora o conteúdo é traduzido numa linguagem bem diversa, mística 

que traz elementos novos, cercado de simbolismo, tendo em vista que a pessoa do profeta 

era persona no grata, devendo emitir suas palavras através de anonimato ou pseudonímia. 

Este contexto é delineado nas palavras do professor Schreiner, que bem retrata 

essa ruptura: 

 

Os profetas falam claro e chamam pelo nome as coisas, os 

acontecimentos e as pessoas porque querem ser entendidos em tudo 

pelos seus ouvintes. O apocalíptico, ao contrário, fala uma linguagem 

cheia de enigmas. Ele vela, fecha e esconde o sentido das palavras; 

prefere se exprimir em parábolas, alegorias, símbolos (SHREINER, 

1992-2002, p. 424) 

 

Evidencia-se que os fatos descritos pelos profetas apocalípticos tinha um espelho 

na sua própria realidade, todavia também é inegável um olhar diante de uma janela futura, 

projetando uma guerra cósmica em escala global, que ao fim seria vencida pelo povo de 

Israel e seu Deus. 

Essa mensagem como fora captada num plano espiritual através de visões, 

somente poderia ser expressa através de modelos e símbolos, o que coaduna com as 

palavras do Papa Bento XVI, ao se referir ao tema da literatura apocalíptica: 

 

Isso se deve, em primeiro lugar, à complexidade do conteúdo, que, se 

parcialmente se refere a fatos históricos já verificados, a maior parte 

porém, diz respeito a um futuro que o ultrapassa o que podemos 

perceber do tempo e da realidade, levando-os ao seu derradeiro 

cumprimento. Anuncia-se o futuro que supera as nossas categorias e, 

todavia, só pode ser ilustrado por meio de modelos tomados das nossas 

experiências; modelos esses que são necessariamente inadequados para 

o seu conteúdo a exprimir-se (RATZGER, 2011, p. 37). 
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Indiscutivelmente, esse é um cume do Espírito Profético no livro de Daniel que 

abriu um leque escatológico de mistérios, tendo Israel como centro de acontecimentos de 

escala global, de em contraposição as forças demoníacas simbolizadas em bestas místicas. 

Isto posto, a apocalíptica em sua manifestação escrita ainda hoje repercute em 

círculos judaicos, devendo ser mais bem estudada, pois caso contrário pode ser usada para 

causar terror nas pessoas, efeito diverso do originário qual seja inspirar esperança em um 

mundo melhor. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O caráter do Espírito Profético em Israel é extremamente singular dentre as 

culturas do antigo oriente, haja vista terem conseguido através de oráculos escritos ser 

fator de unificação nacional até o dia atual, num passado em que se desconhecia isonomia 

e proteção aos hipossuficientes, estes homens de Deus falavam de se lembrar do órfão e 

da viúva, do peregrino e do pobre. 

O risco era alto e a recompensa meritória quase zero, mas os profetas saiam pelos 

campos e vales prenunciam oráculos impopulares, pois falavam de voltar ao Deus 

nacional, que tinha tirado o povo da servidão de faraó e que os deuses da moda eram 

apenas passageiros, pois não tinham a carga moral e cultural tão rica como a religião 

javista. 

Mesmo com a queda do primeiro templo, os escritos proféticos que ficaram 

puderam impulsionar a continuarem incentivando o povo a se manterem enraizados nos 

princípios javistas, fato que sem dúvida motivou a regressarem a terra prometida. 

Outrossim, evidencia-se que o movimento profético em Israel após a 

reconstrução do segundo templo, foi sendo adaptando em literatura profética apocalíptica, 

contudo sua força ainda se fez presente na cultura judaica mesmo após a diáspora. 

É inegável como esses valores prolatados pelos profetas antigos serviram de base 

para o judaísmo moderno, mesmo que adaptado por dois mil anos de estudos rabínicos, 

ainda hoje é possível sentir a força dos escritos na preservação de tradição em Israel. 
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Portanto, estudar a manifestação da “Ruah” de Deus nos seus profetas é trazer 

à tona os anseios e motivações de um povo que se julgava herdeiro das promessas, contra 

a idolatria e adversidade estrangeira, trazendo novas luzes ao cristão que deseja trilhar 

pela jornada profética. 
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RESUMO 

Este trabalho faz uma análise da obra lucana, especificamente no terceiro Evangelho, 

buscando identificar a influência veterotestamentária no texto de Lucas. Tendo em vista 

que o corpus textual do Novo Testamento foi construído tendo como pano de fundo a 

tradição judaica, Lucas não foge dessa dinâmica, mas utiliza com maestria o recurso à 

Escritura. O estudo permitiu verificar a base veterotestamentária por detrás do texto de 

Lucas em seu Evangelho, além da particular influência da literatura profética sobre o seu 

texto. Isso mostra a integralidade das Sagradas Escrituras, que deve ser considerada no 

seu todo, a fim de que se tenha uma leitura mais fiel dos textos bíblicos.  

Palavras-chave: obra lucana. recurso à escritura. evangelho.  

 

ABSTRACT 

This paper analyzes Luke's work, being focused to identify the Old Testament influence 

in Luke's text. Since the textual corpus of the New Testament was assembled with  the 

background of the Jewish tradition, Luke does not shy away from this dynamic, but uses 

the mastery of Scripture with mastery. The study made it possible to verify the Old 

Testament basis behind the text of Luke in his Gospel, as well as the particular influence 

of the prophetic literature on his text. This shows the completeness of the Holy Scriptures, 

which should be considered as a whole, in order to have a more faithful reading of the 

biblical texts. 

Key-words: luke's work. scriptures resources. gospel. 
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1 INRODUÇÃO 

 

A leitura das sagradas Escrituras nos tempos atuais vem se tornando cada vez 

mais importante, uma vez que esses textos aceitos por judeus e cristãos como norma de 

fé, tem incidência direta da sua práxis de vida. Hoje com o avanço das ciências bíblicas, 

e estabelecimentos de métodos específicos para o estudo da bíblia, é possível extrair dos 

textos do NT - Novo Testamento e AT - Antigo Testamento o sentido mais fiel da 

mensagem que quiseram nos transmitir os hagiógrafos. 

A partir disso, se afirma que a leitura integral do texto bíblico, considerando o 

NT e AT é muito importante e rica do ponto de vista da hermenêutica. Ao ler os textos 

neotestamentários encontramos várias referências, diretas e indiretas aos textos 

veterotestamentários, de maneira que os hagiógrafos do NT, ao escrevê-lo tinham em 

consideração a tradição judaica. 

Assim este trabalho se propõe identificar como o autor da obra lucana, 

especificamente no terceiro Evangelho, foi influenciado pelos textos do AT, e tinha 

conhecimento da tradição veterotestamentária ao redigir sua obra. Isso observa-se de 

forma singular na base da literatura profética que Lucas utiliza em seu Evangelho, 

trazendo presente temas que são caros ao profetismo em Israel. 

O trabalho está organizado em três seções. A primeira (informações gerais) visa 

apresentar a leitura que o NT faz do AT, a luz de Jesus Cristo, que se torna o princípio 

hermenêutico. Na segunda (a leitura lucana do Antigo Testamento), identifica-se o 

recurso à Escritura feito por Lucas na sua obra, especificamente no Evangelho. 

Finalmente na última seção (a influência dos profetas no Evangelho de Lucas), evidencia-

se como no terceiro Evangelho estão em destaque temas que são importantes para os 

profetas de Israel. 

 

2 A RELEITURA DO ANTIGO TESTEMENTO FEITA PELO NOVO 
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O corpus textual do Novo Testamento contém várias citações e referências aos 

escritos veterotestamentários. Da leitura simples dos textos constata-se isso. É evidente a 

relação entre a Escritura judaica e o Novo Testamento Cristão. Isso porque a comunidade 

cristã primitiva, vinda de tradição judaica, num primeiro momento permaneceu unida a 

esta, e não se entendia separada do judaísmo. Eles se consideravam possuidores da 

herança de Israel, dos patriarcas e dos profetas. Daí entende-se que para fundamentar o 

anúncio de Jesus como o Cristo, a comunidade cristã utilizasse como fundamento a 

Escritura (ULLOA, 2009, p. 13). 

Estando então inseridos na tradição judaica os hagiógrafos do Novo Testamento 

o escreveram, de maneira particular os evangelhos, considerando a tradição 

veterotestamentária, de maneira que os textos do Antigo Testamento foram relidos pela 

comunidade pós-pascal a luz do evento da Ressureição de Jesus (MONATERIO; 

CARMONA, 2000, p. 32). 

Assim como a tradição do povo de Israel antes de dá origem a Lei escrita passou 

por um processo de oralidade, o Novo Testamento nasceu a partir de diversas tradições 

orais que, aos poucos, foram colocadas por escrito. Essa passagem da oralidade para a 

escrita foi se tornando cada vez mais necessária, à medida que a separação do judaísmo 

ia se tornando realidade, e os primeiros apóstolos, primeiras testemunhas oculares da 

ressurreição iam morrendo. Como tradição oral e escrita para entendermos o sentido dos 

textos neotestamentários é necessário o conhecimento do método midrássico/deráshico 

que os constitui. O midrash é um método de leitura e interpretação das Escrituras utilizado 

nas sinagogas judaicas e depois herdado pelos cristãos (ULLOA, 2009, p. 12-15). 

O termo midrash deriva de raiz hebraica שדד (darash) e significa buscar, 

investigar, examinar, estudar, interpretar a Escritura (SOUSA, 2000?, p. 3). Destarte, na 

construção do Novo Testamento houve, pode-se assim dizer, uma releitura das Escrituras 

Judaicas, utilizando um método midrashico herdado da própria tradição judaica. 

Porém o método midráshico utilizado no Novo Testamento goza de certa 

singularidade. Se o elemento chave do midrash veterotestamentário é a Torá (Lei), ou o 

próprio texto bíblico, no midrash cristão o centro é o próprio Cristo. É Ele, Cristo, o 

princípio hermenêutico de toda a Escritura. Então a interpretação do Antigo Testamento 
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encontra seu sentido na pessoa de Jesus Cristo e no seu próprio mistério 

(FIGUEIRINHAS, 2012, p. 42-44). 

Três tipos principais de midrash são utilizados no Novo Testamento. O de 

promessa – cumprimento no qual toda a tradição antigo-testamentária é considerada como 

anúncio do acontecimento Cristo; o de inserção – substituição que objetiva mostrar o 

acontecimento Cristo à luz das componentes de antiga aliança e por fim o midrash de 

oposição – contraposição que propõe a radicalização das exigências evangélicas em 

relação ao Antigo Testamento, sobretudo na interpretação da Lei (FIGUEIRINHAS, 

2012, p, 45-49). 

Nos evangelhos da infância em Mateus e Lucas (cf., Mt 1-2; Lc 1,5-2,52) bem 

como nas narrativas da paixão (cf., Mt 26-27; Mc 14-15; Lc 22-23; Jo 18-19) pode-se 

perceber o midrash de promessa cumprimento na medida em esses relatos apresentam 

Jesus como Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo que é o Messias da linhagem de 

Davi e, que padeceu na Cruz. Ele é o servo sofredor, o justo anunciado pelas Escrituras. 

Já o midrash do tipo inserção – substituição, o encontramos nos textos que 

apresentam a comunidade cristã como sendo o povo de Deus dos tempos messiânicos, o 

novo Israel do Senhor. Ainda quando se fala em Nova Aliança, na substituição do 

cordeiro pascal judaico pelo próprio Cristo como em Jo 13-17. Também quando são 

aplicados a Cristo características de Deus presentes no Antigo testamento 

(FIGUEIRINHAS, 2012, p. 47), quando apresenta Jesus como o único sacerdote, 

cordeiro, e altar em substituição aos antigos sacerdotes e culto (cf., Hb 4, 14-16). 

Por fim, como exemplo do midrasah de oposição – contraposição figuram os 

textos nos quais é ressaltado a radicalização do Evangelho em relação à antiga Lei. O 

evangelho de Mateus faz isso em 5, 21-28 quando a cada citação ou menção Lei 

veterotestamentária Jesus há radicaliza, dizendo Eu, porém, vos digo, para afirmar a 

prioridade da nova concepção da Lei, a qual encontra sua plenitude no amor, ou por assim 

dizer Nele mesmo (FIGUEIRINHAS, 2012, p. 49), 

Diante disso: 
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Não é exagero afirmar que a referência ao Antigo Testamento está 

presente em todos os textos dos evangelhos, porque, tanto para os que 

estão na origem da tradição – Jesus e a comunidade pré-pascal – como 

para os que a transmitiram em todas as etapas, era fundamental situar 

cada episódio no plano de Deus e com seu cumprimento. Portanto, é 

imprescindível na interpretação de cada texto dos evangelhos, 

perguntar-se por seu substrato veterotestamentário, observando-se as 

técnicas derásticas judaicas e a interpretação do Antigo Testamento no 

judaísmo intermediário (MONASTERIO; CARMONA, 2000, p. 34). 

 

A luz de tudo isso, é necessário interpretar a Escritura como um todo, percebendo 

a ligação entre o primeiro e o segundo Testamento, a fim de que se possa chegar a um 

conhecimento integral dos textos bíblicos. Como veremos na seção a seguir, a obra de 

Lucas não foge desse paradigma, e desenvolve de maneira especial essa releitura 

veterotestamentária utilizando o midrash propriamente dito, mas ao mesmo tempo 

fazendo uma construção mais livre do texto, deixando a entrever seu conhecimento e 

utilização da Escritura. 

 

3 A LEITURA LUCANA DO AT 

 

Na obra de Lucas encontramos também o midrash como método de interpretação 

do AT, ao mesmo tempo em que ao lê o texto lucano constata-se um substrato 

veterotestamentário do autor que desafia o leitor a compreender o que está escrito a partir 

de seu conhecimento da tradição judaíca. 

 

3.1 A OBRA LUCANA 

 

A obra lucana a qual nos referimos, é composta pelo terceiro Evangelho e pelos 

Atos dos Apóstolos. O autor, Lucas, é provavelmente o mesmo para as duas obras. Isso o 

atesta a tradição (Cânon de Muratori, Irinei, Clemente de Alexandria, Tertuliano, São 

Jerônimo, Eusébio de Cesareia). Também no próprio texto encontram-se evidências disso 

como as “seções-nós dos Atos (16, 10-17; 20, 5-21,18; 27, 1-28,16) e a menção que Paulo 
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faz a Lucas como um de seus companheiros, por exemplo” (CASALENGNO, 2003, p. 

237). 

Para entender melhor essa obra, precisamos saber de quem se trata o autor. 

Primeiro que ele se nos apresenta como uma figura fascinante com extrema capacidade 

de escrita. “Provavelmente era alguém que conhecia ou tinha o grego como língua 

materna, ao mesmo tempo em que teve um passado na tradição judaica. Ademais, tem 

raízes na cultura greco-helenística contemporânea do mediterrâneo” (DILLMANN; PAZ, 

2006, p. 13). 

O autor do terceiro Evangelho o teria escrito aproximadamente nos anos 80, 

provavelmente fora da palestina, na região do mediterrâneo, na cidade de Antioquia. 

Dono de um estilo singular, Lucas é um mestre na arte narrativa. “Seu escrito é composto 

por um mundo de estórias, instigantes, apaixonantes. Nestas a mensagem de Jesus é 

apresentada por meio de cenas introdutórias e programáticas na narração” (DILLMANN; 

PAZ, 2006, p. 14-15). 

É caro a nosso autor, especificamente no terceiro evangelho, temas específicos 

que revelam sua teologia. Encontra-se no Evangelho uma insistência no tema da salvação, 

especialmente quando esta é destinada aos pobres e pecadores; o valor da oração; a 

menção e valorização das mulheres; a ação do Espírito Santo da historia da salvação; e 

ainda a valorização da história como lugar da ação salvífica de Deus; a preferência de 

Deus para com os pobres e reclamação de justiça social e por fim o tema do perdão e da 

misericórdia do Pai que é acentuado nas parábolas da misericórdia e nos encontros de 

Jesus com os pecadores (CASALENGNO, 2003, p. 259-323).  

 

3.1.1 O recurso à Escritura  

 

Na obra lucana como um todo, compreendendo Evangelho e Atos dos Apóstolos, 

e em particular no Evangelho, é frequente o recurso às Escrituras com maior utilização 

do método midráshico do tipo promessa/ cumprimento (ULLOA, 2009, p. 20). De fato, 

em todo o Evangelho o autor se preocupa em apresentar que em Jesus se cumpre a 

Escritura. As promessas feitas ao Povo de Israel: anúncio da Boa-nova aos pobres, 
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libertação dos cativos, liberdade dos oprimidos, recuperação da vista aos cegos, ano da 

graça do Senhor, se realizam plenamente na pessoa de Jesus de Nazaré (cf., Lc 4,16-21). 

Nos Atos dos Apóstolos os discursos querigmáticos, desde o primeiro proferido 

por Pedro, o discurso de Estevão e os de Paulo são quase todos fundamentados no Antigo 

Testamento, tendo como objetivo afirmar que as promessas se cumprem em Jesus de 

Nazaré, o mesmo que foi morto na cruz, mas Deus o ressuscitou. Nesse sentido, são 

utilizadas tanto citações diretas como indiretas dos textos veterotestamentários, sendo que 

nota-se em todos pelo menos que quando da escrita existe um embasamento no AT (cf., 

At 1, 1-40; 3, 11-26;4, 8-12; 7, 1-53; 10, 34-43; 13, 16-46).  

Ainda mais no Evangelho de Lucas é notável esse substrato veterotestamentário. 

Antes de tratar diretamente do uso do AT nesse Evangelho precisamos entender que no 

Evangelho de Lucas considerando tanto as citações diretas de textos do Antigo 

Testamento, quanto àquelas que estão implícitas no texto, percebe-se o quanto o texto 

está embasado na Escritura. A compreensão de todo o Evangelho está, por assim dizer, 

relacionada com o conhecimento que os leitores já possuem da tradição 

veterotestamentária. Sem isso, não há como compreender de fato o sentido de tudo aquilo 

que o autor do terceiro evangelho quis dar a entender quando da sua escrita. 

Exemplo disso é que sem necessariamente fazer uso do método midráshico 

Lucas se espelha no Antigo Testamento para desenvolver alguns temas. A predileção de 

Deus pelos pobres apresentada pelo evangelista desde o início do Evangelho, é um tema 

recorrente no AT. Lembre-se do Deuteronômio quando Iahweh diz para não endurecer o 

coração nem fechar a mão a um irmão pobre (Dt 15, 11)39. Vários outros textos da torá 

são explícitos ao falar da preferência pelos pobres. Ademais a literatura profética não 

descuida desse tema, sempre clamando justiça social aos menos favorecidos.  

 

3.1.1.1 Recurso à Escritura no texto do Evangelho  

 

                                                 
39 Todas as referências e citações diretas do AT, serão, retiradas de: BÍBLIA de Jerusalém: nova 

edição revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2012. 
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A partir dessas informações apresentamos a leitura lucana do AT, nos utilizando 

de uma estrutura didática: Início e Evangelho da Infância; Jesus a caminho de Jerusalém; 

Jesus em Jerusalém; Paixão, morte e ressureição de Jesus. 

 

3.1.1.1.1 Início e Evangelho da Infância  

 

Agora, podemos ir diretamente ao texto do evangelho e perceber como ele se 

relaciona e como lê o AT. Já no prólogo do Evangelho percebe-se a influência da tradição 

judaica na maneira como o autor inicia a escrita do texto. O vocabulário utilizado serve-

se de expressões tipicamente judaicas, sobretudo da tradição oral dos fariseus ao utilizar 

os verbos transmitir e receber e o substantivo ensinamento. Pode-se dizer que o autor do 

terceiro Evangelho conhecia essa tradição e a utilizou na escrita (ULLOA, 2009, p. 21). 

O Evangelho a infância também conta com substrato da tradição 

veterotestementária. No Evangelho de Lucas, toda a seção de 1,5-2,52 tem como tom 

dominante a alegria pelo cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Nesta seção 

aparecem várias figuras representantes da tradição do povo de Israel como Zacarias e 

Isabel que figuram como piedosos israelitas. Também o profeta Simeão, o qual 

personifica o Israel fiel, que espera o cumprimento do Reino de Deus e a profetiza Ana 

exemplo de Judia fiel ((LISBOA, 2015, p.152-159 )40 

O anúncio do nascimento de João Batista é feito pelo anjo do Senhor, o 

mensageiro de Deus assim como aconteceu no anúncio do nascimento de Isaac a Abraão 

no livro do gênesis (cf., Lc 1, 5-25). A figura do Anjo volta no anúncio da concepção de 

Maria, e Jesus é anunciado como o messias da linhagem de Davi (cf., Lc 1, 26-38). O 

anúncio do Anjo Gabriel a Maria, encontra equivalentes no AT, no caso do anúncio do 

nascimento de Isaac a Abraão, de Sansão, e Gedeão. Embora algumas características 

estejam faltando em comparação a narração lucana, muitos pontos em comum encontra-

se entre eles. (CASALENGNO, 2003, p. 78-80). 

                                                 
40 LISBOA, Walter Eduardo. Esse autor é responsável pelas notas exegéticas do Evangelho de Lucas,  na 

obra: A BÍBLIA, Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2015. 
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Ao falar do ministério de João Batista o evangelista cita diretamente o profeta 

Isaias (Cf. Lc 3, 4-6). A genealogia insere Jesus na história de toda a humanidade, 

partindo de Deus, Adão o primeiro se humano até chegar em José seu pai adotivo (cf., Lc 

3, 23-38).  No capítulo 4, 1-13, as provações de Jesus, Cristo resiste e refuta as tentações 

do Diabo citando diretamente passagens do AT (Dt 8,3; 6,13; 6,16). Interessante que o 

próprio Diabo cita versículos bíblicos, porém ao refutá-lo, Jesus mostra a má 

interpretação das Escrituras feita pelo inimigo e as interpreta corretamente. 

 

3.1.1.1.2 Ministério na Galileia 

 

O início do ministério de Jesus na Galileia é por assim dizer, fundamentado na 

citação direta do profeta Isaias a qual o próprio Jesus afirma se cumprir Nele (cf., Lc 16, 

16-21). Quando purifica o leproso, Jesus pede a ele que se apresente ao sacerdote para 

fazer a oferta pela purificação, de acordo com o que prescreveu Moisés, para que servisse 

de testemunho (cf., Lc  5, 12-16). 

Caminhando para o capítulo nove, quando da multiplicação dos pães, Jesus é 

colocado na tradição profética (2 Rs 4, 42-44) e também à narrativa do Êxodo (Ex 16, 4-

36) quando Deus alimenta a multidão no deserto com o maná (LISBOA, 2015, p. 183). 

Na transfiguração aparecem os representantes da tradição veterotestamentária, Moisés e 

Elias (cf., Lc 9,28-36).  

 

3.1.1.1.3 A Caminho de Jerusalém  

 

Até este ponto constata-se o quanto o texto do Evangelho está repleto de 

menções diretas e indiretas da tradição antigo-testamentária. Dinâmica esta que se 

constata em todo o terceiro Evangelho. Assim seguindo no texto, a missão dos setenta e 

dois, cujo envio abre o capítulo dez do evangelho, reporta-se a tradição do AT que 

entendia existir setenta e duas nações, indicando assim a universalidade dessa missão. Ou 

pode se reportar também aos auxiliares de Moisés, participantes do seu espírito (Nm 11, 

16-30) (SCHÖEL, 2017, P. 2141).  
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A exultação de Jesus ao Pai que releva as coisas do Reino aos simples e pequenos 

enquanto as oculta aos sábios e entendidos encontra equivalentes no AT, sobretudo da 

sabedoria personificada. Também a oposição entre sábios e entendidos é clássica da 

literatura sapiencial (SCHÖEL, 2017, P. 2142).  Na parábola do Bom Samaritano, o 

especialista em Lei cita Lv 19, e Jesus o provoca a ler de modo diferente (Jesus que 

plenifica o sentido da lei). 

Avançando para o capítulo onze, ao falar da geração malvada que pede um sinal, 

Jesus diz que nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de Jonas, assim como cita a Rainha 

do Sul, que reconheceu a autoridade de Salomão legitimada por Deus (cf., Lc 11, 29-32). 

Em 12, 49-53 a divisão a que causada por Jesus, no seio da família, faz alusão a 

lamentação de Malaquias 7, 1-7 (LISBOA, 2015, p. 198). 

Em 13, 10-17 a cura da mulher encurvada em dia de sábado é cauda de conflito 

entre Jesus e os fariseus. O caráter sagrado do sétimo dia aparece em gênesis 2, 1-4  e a 

instituição do sábado como dia de descanso aparece no decálogo em Dt 5, 13-14. Em Lc 

16,16 o Evangelista como que explicita, na advertência de Jesus aos Fariseus, a relação 

entre o AT (Lei e os profetas) e o tempo do anúncio da Boa-Nova que é o próprio Jesus. 

João Batista é o profeta de transição entre o AT e o NT. Jesus deixa claro, que a partir de 

agora o AT deve ser entendido à luz da novidade do Reino de Deus, sem com isso perder 

sua importância (LISBOA, 2015, p. 207). 

Na parábola de Lázaro e o rico (Lc 16, 19-31), aparecem representantes da 

tradição veterotestamentária: Lázaro vai para junto de Abraão, um dos patriarcas; o 

ensinamento de Moisés, dos profetas é verdadeiro e deve ser escutado. Em seguida, no 

capítulo dezessete ao falar do Reino de Deus e do dia do Filho do Homem, Jesus compara 

a situação presente com os tempos de Noé, de Ló, nos quais as pessoas comiam e bebiam, 

davam-se em casamento, e no meio do ordinário, aconteceu o dilúvio no tempo de Noé, 

e a chuva de fogo no caso de Ló. Assim como a ação de Deus foi inesperada, também 

acontecerá no dia do Filho do Homem que é o próprio Jesus.  

 

3.1.1.1.4 Jesus em Jerusalém 
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Ao chegar Jesus em Jerusalém (19, 28-44), a multidão dos discípulos o aclama 

citando o Sl 118, 26). Ainda no capítulo 19,46, Jesus ao expulsar os vendilhões do 

Templo, usa a citações de Is 56,7 “minha casa será chamada casa de oração” e Jr 7,11 

“fizestes dela um antro de bandidos”. 

Na parábola da vinha (cap. 20), Jesus, assim como na tradição profética, compara 

Israel à vinha como está em Is 5, 1-7; Sl 80, 8-13; Is 27, 2-5; Ez 9, 10-14) (LISBOA, 

2015, p. 217). Ainda no mesmo capítulo, Jesus falando da rejeição dos Escribas e sumo 

sacerdotes ao seu ministério, aplica a si mesmo o que o Sl 118,22, Is 8, 14-15 Dn 2, 34-

35.44-45, falam sobre a pedra angular rejeitada pelos construtores. 

Continuando no capítulo vinte, na controvérsia com os saduceus sobre a 

ressureição, estes colocam uma questão para Jesus citando a Lei de Moises sobre o 

levirato (Dt 25, 5-6), ao que Jesus responde também citando a Moisés no momento da 

sarça ardente (Ex 6, 3.15): Deus de Abraão de Isaac e Jacó, dizendo que Deus é um Deus 

dos vivos, então não há sentido não haver a ressureição. Além disso, Jesus mostra que é 

superior a Davi e cita o Sl 110,1. 

Em 21, 5-28 no seu discurso escatológico, Jesus fala da destruição do Templo, 

do fim de Jerusalém e do fim do mundo. Quando fala do fim de Jerusalém utiliza o 

julgamento divino presente no AT. “A cena está construída com alusões a vários textos 

do Antigo Testamento (que relaciona a ruína da cidade com o tempo do exílio) e por isso 

qualificada como “cumprimento das escrituras” (LISBOA, 2015, p. 220). 

A narração da preparação para celebrar a páscoa, e a ultima ceia no Evangelho 

de Lucas, tem como pano de fundo o AT. Os elementos da narrativa como a própria festa 

da páscoa, e na última ceia o ato de fazer memória, o cálice que significa a participação 

na salvação, e também o julgamento divino. (LISBOA, 2015, p. 222). 

 

3.1.1.1.5 Paixão, Morte e Ressureição de Jesus 

 

Dentre os textos do Evangelho de Lucas que apresentamos até aqui, encontramos 

uma singular influência do Antigo Testamento na narração da crucifixão e morte de Jesus. 

São inúmeras as citações diretas de versículos da tradição veterotestamentária, sobretudo 
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dos profetas e salmos.  Além disso, o relato da crucifixão e morte e ressureição está 

fundamentado no AT, agora sendo relido a partir do cumprimento pleno da Escritura 

realizado em Jesus. 

Em Lc 22,37 Jesus aplica a si mesmo a citação de Is 53,12 ‘foi considerado um 

transgressor’, se identificando com o servo sofredor de Deus. Como nos ajuda 

CASALENGNO, 2003, p. 187-188: 

 

Para Lucas a Escritura constitui a base para entender a morte de Jesus. 

As referências são muitas.  A divisão das vestes realizada pela profecia 

do Sl 22,9; o vinagre oferecido a Jesus pelos soldados está conforme o 

que aparece escrito no Sl 69,22; a cena dos parentes e amigos que 

permanecem a distância e batem no peito é releitura do Sl 38,12 e 88,9. 

As últimas palavras de Jesus: “Pai, em tuas mãos entrego meu espírito”, 

são aquelas do Sl 31,6 que o evangelista prefere àquelas do Sl 22,2. 

Lucas reconhece, de tal forma, que toda a Escritura aponta para o evento 

da morte de Jesus, que se torna o ápice do projeto salvífico de Deus. 

 

Tudo isso confirma o amplo conhecimento da Escritura que possui o autor do 

terceiro Evangelho e o uso com maestria que ele faz dela. Se seguirmos no texto no 

capítulo vinte e três, quando Jesus carregara a viga transversal (cruz), ajudado por Simão 

de Cirene, respondendo a mulheres que o seguiam e choravam batendo no peito, Jesus as 

chama de Filhas de Jerusalém. Essa expressão se refere aos habitantes de Jerusalém, 

conforme Ct 2,7; 3,5; Mq 4,8; Sf 3,14; Zc 9,9. Ainda, utiliza as palavras do oráculo de 

Oséias, indicando sua rejeição e julgamento da cidade de Jerusalém (LISBOA, 2015, p. 

227). 

No versículo 35 desse mesmo capítulo, os líderes judeus ao dizerem “A outros 

salvou; salve-se a si mesmo”, estão aplicando o critério do salmo 22, 8-9, provando a 

autenticidade de Jesus pela sua capacidade de salvar-se a si mesmo. Ainda, as ações dos 

soldados são explicadas segundo o salmo 69,22, onde dar de beber vinagre significa um 

insulto. Entregando o Espírito, Jesus no versículo 46, usa as palavras do salmo 31,6, onde 

o justo sofredor se confia a Deus (cumprimento da Escritura) (LISBOA, 2015, p. 228). 

O encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús, a caminho do 

povoado de mesmo nome, faz como que uma confirmação da vida de Jesus, mostrando 
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que aquele que foi crucificado, agora está vivo e atestando que o Cristo de Deus haveria 

de passar por tudo aquilo (paixão e morte) para poder entrar em sua glória conforme as 

Escrituras (cf., Lc 24, 13-35). 

Já no final do Evangelho, no versículo 44, do capítulo 24, constata-se claramente 

o caráter de cumprimento das Escrituras em Jesus: “era necessário que se cumprisse tudo 

o que está escrito a meu respeito na Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos”. Então lhes 

abriu o entendimento para compreenderem as escrituras”. Aqui Jesus atribui a si o que se 

falou sobre o messias no AT. 

Portanto, ao corrermos o Evangelho de Lucas, quase que salta aos olhos sua 

perspicácia narrativa e seu conhecimento e uso dos textos do Antigo Testamento. De 

maneira direta e indireta a tradição veterotestamentária é relida pelo autor e apontada 

como tendo o seu cumprimento na pessoa de Jesus de Nazaré. 

 

4 A INFLUÊNCIA DOS PROFETAS NO EVANGELHO DE LUCAS 

 

Assim como todo o NT, o Evangelho de Lucas é particularmente influenciado 

pela tradição profética. São várias as citações diretas e indiretas dos profetas no terceiro 

Evangelho. Como já mencionado antes, este evangelho trata de temas que são caros a 

literatura profética, tais como a justiça social, o cuidado com os pobres, e denúncia da 

desvinculação do culto com vida. 

Pois bem, vamos ao texto. No capítulo três do Evangelho, a forma como é 

apresentado o início do ministério de João tem as características dos oráculos proféticos 

do AT, tanto que se utiliza a citação direta do profeta Isaias: 

 

Como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaias: Voz de quem 

clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas sendas. 
5 Todo vale será aterrado, e todo monte e toda colina rebaixados, os 

caminhos sinuosos se tornarão retos, e os acidentados aplainados. 6 E 

toda carne verá a salvação de Deus (Lc 3, 4-6).41 

 

                                                 
41 Todas as citações diretas do NT, neste trabalho são retiradas de: A BÍBLIA, Novo Testamento. São 

Paulo: Paulinas, 2015. 
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Aqui cita-se Is 40, 3-4. Dessa forma, “João é identificado como profeta na 

tradição do AT” (LISBOA, 2015, p. 160). Além disso, o início do ministério de Jesus, ao 

entrar na Sinagoga de Nazaré, é caracterizado pela leitura do rolo na passagem do profeta 

Isaías 61, 1s, a qual Jesus atribui a si mesmo cumprimento da promessa feita no profeta. 

Jesus é também inserido na tradição profética, e o que foi profetizado no AT, 

especialmente nos profetas se cumpre Nele (cf., Lc 4, 16-21). 

Sem citar diretamente um profeta, mas os utilizando como pano de fundo, Lucas 

no capítulo seis, a estrutura das bem-aventuranças, assemelha-se muito com a literatura 

profética, principalmente com os oráculos de denúncia e previsão das consequências do 

pecado, nas seções conhecidas como os “Aí” presentes, por exemplo, no livro de Amós e 

Isaías. ( cf., Am 5,18; 6,1; Is 5, 8-24; 28,1; 29,1.15; 30,1; 31,1; 33,1; 45,9). 

Mais uma vez no capítulo onze, ao denunciar o escrúpulo dos fariseus em 

cumprir todas as leis de pureza ritual, o evangelista utiliza a fórmula profética dos aís. 

Em 17, 22, falando da vinda escatológica do Filho do Homem, Jesus utiliza a expressão 

dias virão, característica de textos proféticos, na qual ela é utilizada para antecipação de 

calamidades (Jr 7,2; 16,4; Am 4,2; Zc 14,1) (LISBOA, 2015, p. 191; 209). 

Ao desenvolver-se a narrativa da paixão a maneira como Jesus é condenado, os 

ultrajes que sofre, ao mesmo tempo em que não revida seus algozes, mas se coloca com 

liberdade diante de toda a situação, lembra-se dos três cantos do servo de Iahweh 

constantes no livro do profeta Isaías (Is 42, 1-9; 49,1-7; 50, 4-11) e que a tradição cristã 

ao longo do tempo interpretou como sendo ele mesmo, Jesus, o servo do Senhor por 

excelência (cf., Lc 22–23).  

Destarte, constata-se a raiz profética, podemos dizer do terceiro Evangelho. Este 

parece ter uma predileção pelo profeta Isaías e o cita com mais frequência em seu texto. 

Porém não desconsidera-se a influência de toda a literatura profética neste Evangelho que 

em tons característicos desperta a nossa percepção do conhecimento do autor do estilo e 

temática mais pertinentes nos profetas. 

 

5 CONCLUSÃO 
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A análise da obra Lucana e especialmente do terceiro Evangelho, fez ver o 

quanto o autor ao escrever seu Evangelho tinha como pano de fundo o AT. A partir das 

citações diretas e indiretas que se constatou no texto do Evangelho de Lucas vê-se como 

ele, seja utilizando o método midráshico, ou fazendo uma interpretação mais livre dos 

textos veterotestamentários, construí de maneira perspicaz o seu texto. 

O recurso à escritura utilizado pelo autor, como vimos, utiliza como paradigma 

hermenêutico o próprio evento Cristo. A todo tempo a menção ao AT, se fez em função 

de apresentar Jesus como o cumprimento das Escrituras e ainda mais, só Nele tudo que 

veio antes encontra sua plenitude. Ademias, o profetismo como seus temas específicos, 

acharam graça diante do hagiógrafo Lucas, a ponto de este entrelaçar no seu texto os 

temas da literatura profética além de citar com constância os profetas, sobretudo Isaias. 

Destarte encontramo-nos perante uma leitura integral da Escritura feita pelos 

próprios hagiógrafos neotestamentários, como Lucas, e esse fato não pode ser ignorado 

nos estudos bíblicos modernos. Há de ser considerado essa relação entre o AT e o NT, e 

a releitura que ocorre pela comunidade cristã dos textos judaicos, o que ficou claro neste 

estudo. 
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RESUMO 

Partindo do pressuposto que o sofrimento é uma das realidades mais complexas da 

existência humana, o presente artigo busca elucidar o esforço realizado pela Igreja 

nascente para compreender o sofrimento de Jesus na cruz. Tendo em vista o lugar 

relevante que o Sl 22 alcançou na narrativa da Paixão, propomos uma rápida análise que 

ajuda a perceber algumas nuanças e motivações do seu uso pela Igreja primitiva. De 

início, trabalharemos a incompreensibilidade do sofrimento humano, atribuindo-lhe uma 

dimensão mistérica. A seguir, abordaremos o sofrimento entre o “por que” e o “para que”, 

compreendendo o primeiro como indagação por sua origem e o segundo como busca por 

seu sentido. O terceiro momento trata de uma aproximação do Sl 22, visibilizando sua 

estrutura composta formada por três gêneros distintos (lamentação, ação de graças e hino 

de louvor). Por fim, indagaremos sobre o uso do Sl 22 na tradição cristã para compreender 

o drama de Cristo. De forma sintética, concluímos que a estrutura composta do Sl 22 teve 

influência direta o seu uso no relato da Paixão, uma vez que comporta a relevante o 

itinerário proposto por sua estrutura pode facilmente ser associado ao itinerário do 

cristianismo nascente: Morte-Ressurreição-Envio missionário. 

Palavras-chave: sofrimento. lamah. itinerário. morte. ressurreição. 

 

ABSTRACT 

Based on the assumption that the suffering is on off the most complex realities of human 

existence, the present article seeks elucidate the effort made by the nascent Church to 

understand the suffering of de Jesus on the Cross. In view of the relevant place that Ps 22 

has reached the narrative of the Passion, we propose a quick analysis that helps to perceive 
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some chances and motivations of its use by the primitive Church. From start, we will 

work the incomprehensibility of human suffering, attributing it a mysterious dimension. 

Hereafter, we will address the suffering between the “why” and “for what”, comprising 

the first as an inquiry for its origin and the second as a search for its meaning. The third 

moment deals with an approximation of the Ps 22, making visible its composite structure 

formed by three distinct genres (lamentation, thanksgiving and anthem of praise). Lastly, 

we will inquire about the use of Ps 22 in the Christian tradition to understand the drama 

of Christ. Synthetically, we conclude that the composed structure Ps 22 had direct 

influence its use in the account of the Passion, since it contains the relevant the itinerary 

proposed by its structure can easily be associated with the itinerary of nascent 

Christianity: Death-Resurrection-Missionary sending.  

Key words: suffering. lamah. itinerary. death. resurrection.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O drama do sofrimento é certamente uma das questões mais complexas que a existência 

impõe à humanidade. Por isso, o ser humano tende a formular várias questões quando 

este lhe acerca. Já nas Sagradas Escrituras são perceptíveis vários esforços em busca de 

compreender este drama antropológico, todavia, nem sempre se logrou êxito. 

Levando em consideração o esforço realizado pelas primeiras comunidades cristãs para 

dar sentido ao sofrimento de Jesus, é nosso objetivo perceber as motivações que levaram 

os primeiros cristãos a aplicar o Sl 22 ao sofrimento de Jesus. Para isso, propomos um 

itinerário de quatro momentos, a saber: a) A incompreensibilidade do dado do sofrimento; 

b) o sofrimento entre o “por quê” e o “para que”; c) Aproximação do Sl 22; e, d) O uso 

do Sl 22 na tradição cristã.  

No primeiro, refletiremos sobre a complexidade do sofrimento humano na tradição 

bíblica, destacando a leitura do sofrimento como castigo divino, equívoco comum nas 

comunidades de fé. A seguir, destacaremos alguns temos bíblicos, próprios do campo 

semântico do sofrimento, para explicitar a complexidade do tema. Partindo do termo 
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lamah indagaremos acerca do melhor modo como encarar as situações de sofrimento, é 

melhor buscar sua origem (por que) ou sentido (para que)? 

No terceiro momento, voltaremos nosso olhar para o Sl 22, tendo em vista a relevância 

que o cristianismo nascente deu a este texto, compreendendo como chave hermenêutica 

para o sofrimento de Jesus.  Entre outras coisas, destacaremos sua estrutura composta por 

três gêneros literários distintos que possibilitaram uma aplicação direta ao mistério 

Pascal. Por fim, indicaremos, ainda que rapidamente, como a tradição cristã se apropriou 

desse texto, aplicando-o aos elementos essenciais do mistério Pascal.  

 

2 A INCOMPREENSIBILIDADE DO DADO DO SOFRIMENTO 

 

O tema do sofrimento é de tal modo intrigante que, em vários momentos, merece atenção 

especial na Escritura. A título de exemplo é possível citar a Historiografia 

Deuteronomista, elaborada para explicar o caos exílico; o livro de Jó cuja temática central 

é o sofrimento do justo; os cânticos do servo sofredor, em Isaias, que se propõem a reler 

o sofrimento de Israel, ferido pelo exílio; é o caso também dos evangelhos que almejam 

dar uma chave de leitura ao sofrimento de Jesus Cristo. Nesse sentido, o sofrimento, 

pessoal ou coletivo, é uma questão presente em boa parte da Sagrada Escritura.   

O sofrimento é um dos grandes mistérios da vida que põe o ser humano diante de sua real 

fragilidade. Por meio dele, homens e mulheres percebem que o controle das situações de 

suas vidas, muitas vezes, se lhes escapam, gerando uma inquietação que leva a uma 

atitude interna positiva ou negativa. É negativa aquela passividade interna que aprisiona 

o sofredor em si mesmo, na qual permanece como eterna vítima, sem forças para olhar 

outra coisa que seu próprio sofrimento. Positiva é aquela interiorização que, fazendo 

enxergar a imensidão da fragilidade humana, convoca o auxílio divino e o impulsiona a 

desbravar novos rumos. Assim, o sofredor já não fixa o olhar em si, mas naquele que pode 

suspender o seu sofrimento: Deus.  

Porém, o que pensar quando o Deus que pode suspender a aflição não o faz? Como manter 

uma visão positiva do Deus que pode cessar o sofrimento humano, mas deixa-o 

acontecer? E quando o sofrimento toca um fiel seguidor desse Deus? Esses 
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questionamentos não são novos, mas ainda causam profunda inquietação, ou mesmo 

incompreensão ao homem moderno. Fato é que o sofrer intriga há tempos a humanidade, 

desde os mais aos menos religiosos, pois, mais que uma questão religiosa, o sofrimento é 

uma realidade antropológica.  

Diante da complexidade do sofrimento, vez ou outra, foram propostas soluções simples 

que funcionaram por um período, mas esta complexidade acabou por exigir respostas 

mais substanciais e plausíveis. É o caso da afirmação do sofrimento como castigo ou 

punição divina. Essa compreensão pode ser aplicada para quem anda na contramão do 

que é proposto por Deus, mas o que dizer quando o sofrimento toca o justo? Três são as 

possibilidades: a) acusar Deus de injustiça; b) Imputar injustiça ou pecado ao justo; c) A 

argumentação perder sua razão de ser. É o drama de Jó, que defende insistentemente sua 

fidelidade a Deus, pondo em xeque o esquema mental de sua época, chamado de teologia 

da retribuição.  

Fato é que, mesmo defendendo vorazmente sua inocência, Jó não sabe e nem compreende 

o motivo do sofrimento que lhe aflige por todos os lados. Sua esposa propõe que 

amaldiçoe a Deus, pois este age injustamente (primeiro caso)42. Seus amigos, por sua vez, 

negam radicalmente a justiça de Jó e veem o seu sofrimento como castigo ou punição por 

um pecado que não existe (segundo caso)43, mas o pressupõem por estarem entranhados 

da mentalidade da época. O livro de Jó, porém, apenas pretende mostrar o equívoco da 

forma de pensar de sua época (terceiro caso).  

Assim como a razão do sofrimento de Jó não é clara, também não o é o sofrimento de 

Israel no exílio, nem o de Jesus Cristo na cruz, nem o do homem moderno. Por isso, fala-

se de certo modo, em uma dimensão mistérica do sofrimento que, algumas vezes, se torna 

mais claro após um longo tempo de reflexão sobre o drama vivido, mas que outras vezes 

se mantém incompreensível.  

 

3 O SOFRIMENTO ENTRE O “POR QUE” E O “PARA QUE” 

                                                 
42 Cf. Jó 2,9.  
43 Cf. Jó 4,17-19; 8,2-7; 15,14-16 etc. 
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Em busca de uma observação mais coesa da compreensão bíblica do sofrimento, optamos 

por ter como ponto de partida a aproximação de alguns termos hebraicos que expressam 

a realidade antropológica do sofrimento na Bíblia. Contudo, nosso objetivo não é uma 

análise meticulosa dos termos, mas uma aproximação lexical que explicite a 

complexidade/polissemia do tema. 

O primeiro termo interessante é aquele utilizado pelo livro do Gênesis para expressar a 

consequência da queda de Adão e Eva. Gn 3,16-17 usa o termo ‘ētsēv (ֶעֶצב) cuja semântica 

gira em torno da angústia e da dor física. Provém do verbo ‘ātsav (ׇעַצב), o qual pode ter 

dois sentidos bem distintos. O primeiro diz respeito à dor, seja física (Ecle 10,9), 

emocional (1Cr 4,10) ou a combinação das duas (1Rs 1,6). O segundo se refere à 

capacidade de esculpir ou criar. No texto de Gn, o termo se refere à dureza com a qual o 

ser humano conviverá após o pecado cometido, assinalando uma condição dolorosa com 

a qual homem e mulher terão de habituar-se. 

Outro termo relevante é ke’ev (ֵאב  ,Ele expressa a dor do sofrimento humano .(כְּ

intensificando a concretude do aniquilamento que toca o sofredor. Seu sentido originário 

comporta a ideia de tornar o outro um chagado. Este é o termo é utilizado em Is 53,3 para 

condensar o sofrimento do servo do Senhor. Ele é o ֺאבֺות  .(homem das dores) ִאיׁש ַמכְּ

Portanto, o termo indica o sofrimento, geralmente físico, ou a dor causada por terceiros. 

Quanto ao substantivo ke’ev, afirma-se:  

 

Refere-se sempre a uma dor ou ao sofrimento que atinge profundamente o núcleo central da vida 

e consequentemente tudo o que está relacionado com seu objetivo final, destruindo as suas 

relações com o círculo da existência enquanto tal (LOURENÇO, 2006, p. 34). 

 

Outro termo importante para o campo semântico do sofrimento é nāga’ (ׇנַגע). Trata-se de 

uma raiz muito comum na Escritura. Como verbo, é usado cerca de 150 vezes. Geralmente 

expressa a ação de tocar ou ferir alguém, indicando o contato de uma pessoa com outra, 

mas este contato pode ser um golpe. Enquanto substantivo pode ter três significados: a) 

castigo ou punição enviada por Deus; b) termo técnico para a lepra ou doenças corporais; 

c) termo jurídico que faz referência a danos corporais (cf. LOURENÇO, 2006, p. 36).  
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Existem ainda outros termos que entram no campo semântico do sofrimento, tais 

como ׇעַמל (estar fadigado), ֳחׇלה ou ֺחִלי (estar doente44), ׇעׇנה (humilhar) etc.. Entretanto, essa 

apresentação almeja apenas explanar, rapidamente, a complexidade e a polissemia da 

realidade do sofrimento humano nos textos bíblicos. Essa complexidade tende a gerar 

interrogações que projetam o humano à busca das motivações para sofrimento que o 

cerca.  

Essas interrogações geralmente querem compreender a origem do sofrimento, o seu “por 

quê”. Mesmo sem ter a pretensão de esvaziar as diversas origens do sofrimento que atinge 

a realidade humana, a Escritura assinala algumas de suas possíveis motivações. De início, 

é preciso reconhecer que existem aqueles sofrimentos cujas causas são mais facilmente 

percebidas: sofrimentos causados pela velhice (Gn 27,1), pela corrupção dos governantes 

(Mq 2,9; 3,3), pela inveja de outros (Gn 37,18-20) etc. Outras vezes, sua origem pode 

estar ligada ao adversário de Deus, ou Satã (Jó 1,6–2,11), ou ainda aos ímpios (Sl 41,4-

10), ou mesmo em consequência do pecado (Gn 3,14-19), pessoal ou coletivo (cf. 

TORQUATO, 2016, p. 1).  

Tantas possibilidades corroboram a imprecisão das motivações sobre o sofrimento 

humano. Entretanto, se essa origem é complexa quando o sofrimento toca o ímpio, o que 

dizer quando a vítima é alguém justo e bom? Surgem duas possibilidades: negar a 

realidade, acusando injustamente Deus ou o sofredor de injustiça; ou, mudar o esquema 

mental para propor uma saída plausível deste dilema. 

Essa busca pela motivação do sofrimento tende a lançar o ser humano num ciclo vicioso 

de retorno ao passado, no qual o sofredor mergulha insistentemente em numerosos “por 

quês?” para o sofrimento experimentado. Todavia, a caminhada existencial deve ser 

prospectiva, de modo que o sofredor não deve se fixar numa volta insistente ao passado, 

em constante ruminação das causas de seu sofrimento. 

Mais enriquecedor que saber a origem, que aprisiona o sofredor ao passado, na causa do 

sofrer; é, certamente, a busca pelo sentido do sofrimento que o projeta para frente. Sob a 

ótica de alguns salmos de lamento (Sl 10; 42; 43), as interrogações acerca do sofrimento 

                                                 
44 É usado para traduzir os diversos estágios da enfermidade. Aprece 3 vezes em Is 53.  
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tendem mais para o sentido que para a origem. Corrobora esta intuição o fato de que, 

geralmente, esses salmos possuem uma estrutura prospectiva, embasada na esperança em 

Deus. Portanto, não se volta ao passado, mas projeta para frente.  

O Sl 10 retrata bem esta dinâmica. Já de início, o salmista interroga sobre o sentido do 

distanciamento divino e de seu escondimento no momento da angustia. Ao logo do salmo 

podemos supor que a “ausência” divina dá ao ímpio a falsa segurança de se manifestar e 

oprimir o fraco. Mas, no momento oportuno, Deus se levanta/manifesta para salvar seus 

justos. O Salmo termina reconhecendo a realeza do Senhor e afirmando que ele escuta os 

seus (Sl 10,18). 

Usa-se aqui os salmos de lamento como horizonte de fundamentação para a busca do 

sentido do sofrimento por uma questão terminológica. De fato, quando tais salmos se 

interrogam a respeito do sofrimento, parecem mais interessados no sentido que nas 

motivações, por isso preferem o termo lamah (ׇלׇמה) ao maddua ( ַַמּדּוע). Enquanto este 

questiona a origem ou o “por quê”, aquele busca o sentido ou “para que?” do sofrimento 

humano (cf. TORQUATO, 2016, p. 2). 

Para Torquato, a pergunta sobre o sentido do sofrimento, nos textos bíblicos, pode 

expressar três dimensões: o sofrimento como uma punição por um erro ou pecado 

cometido, como pedagogia divina para que o ser humano amadureça ou como sofrimento 

vicário, quando o sofrimento de um beneficia a outros (cf. TORQUATO, 2016, p. 2-3).  

Para a tradição cristã, o Sl 22 mereceu um lugar de destaque no que diz respeito à 

compreensão do sofrimento, uma vez que foi utilizado para iluminar o drama 

experimentado por Jesus no momento derradeiro de sua vida. De certa forma, o ápice do 

drama vivido por Cristo, foi expresso pela primeira frase deste salmo, na qual o salmista 

interroga sobre o abandono experimentado em sua própria vida. Em consonância com o 

que fora dito anteriormente, chamamos atenção para a possibilidade de uma compreensão 

distinta daquela que muitas vezes se tem. 

Tendo em vista que, geralmente, o termo lamah costuma ser compreendido como um “por 

que?”, remetendo ao passado, muitas vezes se faz necessário alguns esforços, 

explicações, notas e conjecturas para evitar equívocos teológicos acerca deste abandono. 
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Antes de propor uma nova chave hermenêutica para o grito de Jesus na cruz, uma 

aproximação, mesmo que introdutória, deste salmo parece essencial. 

 

4 APROXIMAÇÃO DO SL 22 

 

Este salmo apresenta a lamentação individual de alguém que sofre com os terrores 

provocados por ímpios adversários. Ele chama atenção por seu caráter único e por superar 

o esquema tradicional do lamento no qual, geralmente, o sofredor defende sua inocência 

e profere orações imprecatórias contra seus inimigos (cf. Sl 35; 41; 55 etc.). Por isso, não 

se trata de um simples salmo de lamento, mas de um gênero composto por meio do qual 

o sofredor transforma o seu sofrimento pessoal em uma espécie de louvor litúrgico que, 

por sua vez, se transforma em um hino universal de reconhecimento da majestade divina.  

No que tange à sua estrutura, é possível dividi-lo em três momentos ou secções. No 

primeiro (2-22) verifica-se um texto do tipo qînah ou lamento, posteriormente uma tôdah 

ou agradecimento cujo caráter litúrgico pode ser percebido por meio dos termos que são 

utilizados (23-27). Por fim, aparece um hino de louvor à realeza universal do Senhor (28-

32) (cf. TORQUATO, 2016, p. 24). Portanto, o salmo tende a uma dupla mudança de 

tônica: do lamento para o louvor; e, do pessoal para o coletivo ou universal.  

Optamos aqui por dividir a primeira secção (2-22) em três momentos: a) A dramática 

falta de resposta (2-3); b) Explicitação do drama vivenciado (4-19); c) Súplica confiante 

e resposta divina (20-22). A divisão é proposta a partir de três raízes presentes no texto, 

a saber: rhq45 (רחק) que aparece três vezes (2.12.20); ysh’46 (ישע) que aparece duas vezes 

                                                 
45 Esta raiz traz o elemento da distância ou do afastar-se. Aparece no v.2 como o adjetivo 

masculino singular (ׇרחֺוק) e nos vv. 12 e 20 na forma verbal qal na segunda pessoa do imperfeito 

singular no jussivo e antecedido da partícula de negação (ַחק  no v. 20 ocorre uma pequena ,(ַאל־ִתרְּ

alteração e o patah é alongado, transformando-se em qamets gadol. 
46 A raiz significa a ação salvífica ou salvação. No primeiro caso (2b) aparece como substantivo 

feminino singular prefixado da preposição min (ִמיׁשּוָעִתי); no segundo, aparece na forma verbal do 

hifil no imperativo masculino singular com o sufixo pronominal da primeira pessoa ( ׅניהֺוִׁשיעֵ  ). 

Note-se que esta é a raiz do nome de Jesus.  
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(2b.22); e,’nh47 (ענה) que também aparece duas vezes (3a.22). Portanto, o texto estrutura-

se da seguinte forma: 

I – Qînah ou lamentação (Sl 22,2-22) 

A) A dramática falta de resposta (2-3) 

B) Explicitação do drama vivenciado (4-19) 

A) Súplica confiante e resposta divina (20-22) 

II – Tôdah ou ação de graças (Sl 22,23-27) 

III – Hino de louvor (Sl 22,28-32) 

A partir de tais termos verifica-se uma estrutura concêntrica cuja moldura está marcada 

pelo uso das três raízes supracitadas. Na abertura (v.2b), de certa forma, o salmista relata 

a constatação de um distanciamento. Poder-se-ia entender de dois modos: a) Apesar de 

gritar/rugir a salvação não chega, ele não é salvo/liberto do que lhe atormenta; b) A 

salvação está tão distante que seu grito não lhe alcança. Este segundo sentido parece bem 

interessante se, à luz do Sl 27, entende-se a Salvação como o próprio Deus. Isso levaria a 

compreender que Deus está longe demais para escutar o grito do salmista. A primeira 

possibilidade revela a dificuldade de a salvação/Deus chegar ao que grita, a passo que a 

segunda o inverso: a dificuldade de o grito chegar até a salvação/Deus.  

No centro da secção (4-19) está a explicitação do drama. Num primeiro momento (4-6) o 

salmista recorda os feitos libertadores de Deus para com o povo antigo. Observe-se que 

o salmista se liga a este povo por meio da expressão “nossos pais” que possui certa 

ambivalência. Por um lado, é possível dizer que o poder libertador de Deus já foi 

comprovado na história; por outro, existe uma relação, ao menos indireta, entre Deus e 

este sofredor, pois é filho do povo de Israel, portanto, participa da Aliança com o Senhor. 

Assim, a história que atesta a fidelidade de Deus é a mesma que relaciona os dois.  

                                                 
47 A raiz apresenta uma ambivalência semântica, pode expressar o ato de atender ou 

responder, mas também o de humilhar ou afligir. No primeiro caso aparece como a forma 

verbal qal no imperfeito da segunda pessoa do masculino singular (ַתֲעֶנה); a segunda 

também aparece no qal, mas no perfeito da segunda pessoa do masculino singular com o 

sufixo pronominal da primeira pessoa (ִני  .(ֲעִניָתָֽ
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Após voltar o olhar para história e verificar a interferência divina a favor de seus pais, o 

salmista muda o foco para si por meio da expressão “quanto a mim” (v.7). Agora, volta-

se para a sua atual condição, percebendo-se como verme. A situação daquele que sofre 

põe em cheque o amor de Deus por ele (v. 9). Tendo em vista que a intervenção divina já 

fora comprovada na história (4-6), põe-se em dúvida o seu amor por aquele que está 

sofrendo, pois, caso o ame, o salvará. Surge aqui o suspense: Deus o ama? 

Posteriormente, recorre outra vez à história (10-12), mas agora à sua história pessoal, para 

recordar a relação com seu Deus desde os primeiros momentos de sua vida. É esta relação 

o fundamento da súplica central desta secção: “Não fiques longe de mim” (v.12). É 

oportuno observar que esta expressão parece estar localizada propositadamente no centro 

da secção, podendo assim ser compreendida como núcleo substancial do salmo. Esse 

pedido está em estrita relação com a proximidade da angústia e da falta de quem socorra 

o sofredor. A aproximação divina tem força para afastar a angústia, sendo o socorro 

essencial que o salmista busca desde início de seu lamento. 

Tendo se mostrado próximo a Deus, agora (13-19) apresenta a realidade de seu drama 

pessoal: inimigos se levantaram de tal forma contra ele que todo o seu ser se desfalece, 

tanto o coração (sentimentos) quanto os ossos (físico). Assim, é possível dizer que se trata 

de uma situação dramática que atinge a totalidade de sua existência. A fúria de tais 

inimigos é tão brutal que é expressa por meio de metáforas animalescas, as quais indicam 

o risco iminente que o cerca. Em suma, o sofrimento está desfazendo, aos poucos, todo o 

seu ser.  

Na conclusão da primeira secção (20-22) aparecem novamente as três raízes presentes na 

abertura (ענה ;ישע ;רחק), mas agora num tom confiante. Este tom é confirmado pelo último 

termo desta secção (ענה), entendido, à luz do Texto Massorético, como ação divina em 

favor daquele que clama. Se a abertura constata a distância da Salvação/Deus, a conclusão 

suplica confiantemente que o Senhor não fique longe. A Salvação, distante nos versículos 

iniciais agora é suplicada, por meio de um imperativo que parece romper a distância. Deus 

se fez próximo e é esta a resposta que o salmista ansiava, por isso conclui a primeira 
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secção com a certeza da resposta divina48, a qual suspende as inquietações da abertura e 

salva o salmista do sofrimento que o afligia, provocando o louvor (segunda secção).  

Assim, compreendemos a primeira secção deste salmo (2-22) como uma estrutura 

concêntrica cujas molduras estão na abertura (2-3) e na conclusão (20-22). O elemento 

central está na explicitação do sofrimento. Chama a atenção a ausência dos termos 

salvação (ישע) e resposta (ענה) na parte central da secção que menciona apenas o 

distanciamento (רחק). Talvez para dizer que, em meio ao sofrimento, é difícil perceber a 

“salvação” e a “resposta” de Deus, mas o essencial é continuar crendo que Ele não deixará 

de intervir ou responder. 

A segunda secção (23-27) muda radicalmente o seu tom. Se antes o salmista se expressa 

por meio de uma qînah ou lamento, agora o faz por meio de uma tôdah, ou seja, uma 

espécie de ação de graças. A boca que antes gritava para ser ouvida por Deus, agora grita 

para anunciar o seu nome aos demais (v. 23). Chama a atenção os vários termos ligados 

à realidade cultual presentes nesta secção, a saber: anunciar; louvar; assembleia, glorificar 

etc. Portanto, nesse momento resplandece um verdadeiro louvor ao Deus que respondeu 

ao lamento do salmista. Se a salvação parecia distante, não está mais, pois Deus escutou 

o grito daquele que lamentava (25b).  

Esta escuta/resposta de Deus revela o engano dos opressores que zombavam ao ver o 

sofrimento do salmista. O suspense imposto pelo v. 9 (será que Deus o ama?) fora 

dilacerado. Já o v. 22 o anunciara por meio da afirmação de que Deus respondeu, 

entretanto o v. 25 explicita em que consiste esta resposta: Deus não agiu como os 

zombadores! Ele não ocultou sua face, mas escutou! Portanto, sim, Deus o ama!  

Para a terceira secção (28-32) o salmista usa um novo gênero literário, agora trata-se de 

um hino universal à realeza divina. O indivíduo dá lugar aos confins da terra, ou seja, às 

nações, que lembrarão (רּו כְּ בּו) voltarão ou converterão ,(ׅיזְּ ׇיׁשֻׁ ַתֲחוּו) e se prostrarão (וְּ ִיׁשְּ  (וְּ

diante do Senhor. Trata-se não apenas do reconhecimento de sua realeza divina sobre 

                                                 
48 É preciso levar em conta que existe aqui um problema de crítica textual. Enquanto o TM propõe 

“Tu me respondeste”, a LXX entende humilhação (cf. nota 5), continuando o clima de lamento. 

Levando em consideração a mudança de gênero literário, optou-se por ler o texto conforme a 

primeira proposta.   
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todas as nações, mas também de um assentimento dado, ou seja, de assumir a fé neste 

Deus que é rei. É importante observar que os três termos se ligam ao campo semântico 

cultal: a) זכר tem a ver com o memorial/sacrifício ofertado a Deus; b) שוב é usado para 

falar daquele que retorna ou se converte ao Senhor e passa a participar do culto; c) חוה 

remete à adoração que se presta ao Senhor na liturgia. 

É Interessante notar o movimento proposto por esses verbos. Imagine, por exemplo, os 

vários povos numa caminhada expansiva, num distanciamento progressivo de 

Jerusalém49; e, por isso, necessitam mudar de direção ou voltar. Este voltar é imagem de 

um caminho teológico: as nações devem voltar/retornar/converter-se ao Senhor. Na 

imagem formada, supõe-se todos os povos aglomerando-se em direção de 

Jerusalém/Deus para prostrar-se50 e adorar àquele que governa todas as nações (v.29). 

Portanto, é possível afirmar que existe, neste salmo, uma espécie de itinerário segundo o 

qual o sofrimento de um provoca o benefício universal. Este benefício tem a ver com o 

reconhecimento e a submissão à realeza divina. A primeira secção do salmo parte do 

sofrimento pessoal que provoca a súplica para que Deus não permaneça distante, entra na 

ação de graças do indivíduo ao qual Deus respondeu, e propõe que esta resposta divina 

tenha um caráter universal, ou seja, toca todo ser humano. De forma simples, o salmo 

afirma que o sofrimento de um provocou o reconhecimento da realeza divina sobre todos. 

Chegando a esse itinerário, agora é o momento de nos perguntarmos sobre o uso deste 

salmo na tradição cristã. Por quais motivações fora aplicado ao sofrimento experimentado 

por Jesus, em sua Paixão?  

 

5 O USO DO SL 22 NA TRADIÇÃO CRISTÃ 

 

O sofrimento de Jesus foi certamente um evento de difícil assimilação para a Igreja 

primitiva. Muitos são os indícios que confirmam o elemento da surpresa ou espanto dos 

                                                 
49 Aqui o aspecto geográfico é símbolo do aspecto teológico. Estar distante da cidade onde habita 

o Senhor, significa estar afastado dele.  
50 Termo usual para falar de uma atitude de adoração a Senhor. Muito comum na liturgia de Israel. 
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apóstolos frente ao acontecimento51, o que faz pensar que a possibilidade deste sofrimento 

não parecia tocar os planos dos seguidores de Jesus, mesmo diante de sua insistência em 

indicar que seu ministério passaria pelo sofrimento. 

Diante de tamanha incompreensão, a Igreja primitiva fez o caminho hermenêutico 

proposto em Lc 24,27: revistou as Escrituras para compreender o que dizia respeito a 

Jesus. Nesta lógica, ganharam muita importância os textos que tratavam do sofrimento 

do inocente, a fim de explicar ou justificar o drama experimentado por Jesus na cruz. 

Caso muito particular é o do Salmo 22, o qual aparece nas narrativas da Paixão. Segundo 

Stadelmann: 

 

Pela íntima relação entre a Paixão de Cristo e a aflição do justo sofredor, e entre a ressurreição e 

a salvação do justo, celebrada na liturgia de ação de graças, o Sl 22 forneceu aos três Sinóticos o 

esquema da composição literária da “História da Paixão” (STADELMANN, 1983, p. 193). 

 

Essa íntima relação se dá pela importância real em descobrir um sentido para a morte de 

Jesus, pois uma vez que não alcança a velhice, é pobre, morre cedo e sem descendência, 

traz em sua própria carne os sinais tradicionais de um amaldiçoado por Deus. Contudo, a 

forma como morre é o indicativo maior para que seus contemporâneos tenham a certeza 

de que Deus o castigara por seu mau procedimento (cf. Dt 21,22-23). Assim, a busca por 

um sentido para o evento da crucificação se tornou elemento essencial para a Igreja 

primitiva, e tal sentido deveria ser encontrado nas Escrituras.  

O salmo 22 claramente é um dos textos bíblicos usados para dar luz ao evento tenebroso 

que marcou os seguidores de Jesus. Entretanto, é difícil estabelecer se a repartição das 

vestes ou mesmo o grito de Jesus na cruz, referências claras a este salmo, aconteceram 

historicamente. Contudo, não se pode questionar o fato de que, ou o próprio Jesus leu o 

seu sofrimento à luz do Sl 22 ou os primeiros cristãos o fizeram num esforço 

hermenêutico para dar sentido ao fato. Assim, desde o início, a tradição cristã relacionou 

o sofrimento de Jesus ao Salmo 22. Mas, por quê? Seria simplesmente para ter uma 

fundamentação bíblica que livrasse Jesus da acusação de maldito ou há outros motivos? 

                                                 
51 Cf.; Mc 8,31-33; Lc 18, 31-34; 24,21; I Cor 1,22 etc. 
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A nosso ver, existem indicativos de intenções mais profundas que a simples 

argumentação apologética a favor Jesus. Acreditamos que o salmo tanto serviu para 

abordar o sofrimento do justo, como sua estrutura e e seu itinerário acima indicados, se 

encaixavam perfeitamente no evento Pascal de Cristo. Tanto no salmo quanto na Paixão 

vemos o justo que sofre, mas que não é esquecido por Deus e cujo conduz à salvação uma 

multidão. Essa resposta divina tem um benefício universal que gera a conversão e o 

reconhecimento da realeza universal de Deus. Portanto, a passagem do lamento ao louvor, 

presente no salmo, se tornou uma oportunidade ímpar de embasar aquilo que os primeiros 

cristãos experimentaram na ressurreição. Por outro lado, o hino universal, de certa forma, 

lembra o envio missionário a todos os povos para que reconheçam Jesus como Messias. 

A semelhança entre esses eventos e o texto é tamanha que Stadelmann defende a tese de 

que todo o relato da Paixão foi elaborado a partir e em paralelo com a estrutura literária 

do salmo.  

A estrutura literária proposta acima divide o salmo em três elementos ou gêneros 

literários, a saber: qînah, tôdah e um hino universal à realeza divina. Observa-se que já a 

passagem da qînah para a tôdah, ou seja, do lamento para a ação de graças é altamente 

sugestiva aos cristãos, pois pode ser facilmente relacionada com a passagem da 

condenação dos homens para a salvação de Deus, experimentada por Jesus. Ou ainda, a 

passagem da morte para a vida. Por outro lado, a experiência de sofrimento que gerou a 

morte foi sanada pela resposta de Deus que o ressuscitou Jesus e o libertou da goela do 

leão, ou seja, o resgatou do Sheol e o trouxe novamente à vida.  

Mais expressivo parece ser o alcance da ação que toca o justo. Mesmo que, inicialmente, 

se trate de uma situação particular, a intervenção divina tem um alcance universal: faz 

com que todas as nações reconheçam a realeza de divina. Esta mudança de tônica, do 

particular ao universal, também, pode ter sido essencial para o cristianismo primitivo, 

pois, iluminada pelos cânticos do servo de Isaias e pelo Sl 22, a Igreja primitiva percebeu 

um viés soteriológico no evento da Paixão-Morte-Ressurreição de Jesus.  

Segundo essa percepção, o sofrimento de Jesus comporta um caráter vicário, fazendo 

ressoar sobre toda a humanidade a salvação divina, pois sua obediência filial cria uma 

multidão de outros herdeiros (cf. Is 53,10-12). Já não se trata de servidão, mas filiação no 
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único filho. Assim, a tradição cristã compreende que o evento pascal atrai a humanidade 

inteira a Deus (cf. Jo 12,31-32). Essa possibilidade de universalização da mensagem 

salvífica influenciou diretamente a compreensão do sofrimento de Jesus e a sua utilização 

no kerigma primitivo, segundo o qual “Cristo morreu por nossos pecados, segundo as 

Escrituras” (I Cor 15,3b). Portanto, a Igreja primitiva notou o alcance universal do 

sofrimento de Cristo e o fundamentou nas Escrituras. Certamente um dos principais textos 

foi o Salmo 22.  

Certamente, uma das referências mais relevantes que o Novo Testamento faz do Sl 22 é 

o grito de Jesus na cruz. Conforme Mc e Mt, o grito provém do início do Salmo 22. Ao 

passo que Lc se serve do Sl 31,6: “Em tuas mãos entrego o meu espírito”, aproveitando 

para ressaltar a relação filial de Jesus com o “Pai”. Por seu turno, Jo não relata semelhante 

grito. Levando em consideração a teoria sinótica, é possível afirmar que Mt seguiu a fonte 

marcana ao passo que Lc preferiu uma hermenêutica própria do grito de Jesus na cruz. 

Qual seria o motivo? 

Apesar do número remoto de indícios que ajudem a responder esse questionamento, é 

possível conjecturar que o problema esteja na partícula hebraica lamah. A polissemia do 

termo permite compreendê-lo tanto como “por que” quanto “para que”. Acreditamos que 

a destreza de Mt com as Escrituras hebraicas e seu provável conhecimento da língua 

fazem-no compreender a preposição como “para que”, ao passo que Lc, mais adaptado 

ao mundo helenista pode ter compreendido o termo como “por que”, ou teve receio que 

seu leitor implícito assim o fizesse, sendo induzido a possíveis equívocos.    

É possível que o autor de Lc tenha ficado receoso de que seus destinatários, a maioria 

oriundos do paganismo, não compreendessem bem este grito e o interpretassem como o 

abandono radical de Deus na cruz ou a incompreensão deste evento por parte de Jesus. 

Por isso, preferiu um salmo que ajudasse a tematiza o abandono de Jesus ao Pai e não o 

abando pelo Pai. Ao que parece, o autor de Lc que poupar seu leitor de possíveis erros 

hermenêuticos.  

De fato, parece melhor compreender o lamah como uma busca de sentido para o 

sofrimento/abandono pelo qual se passa, quer dizer, dever-se-ia ler o texto da seguinte 
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forma: “Meu Deus, meu Deus, para que me abandonastes?”52. Qual o sentido ou função 

desse sofrimento que me atinge? Levando em consideração a estrutura lógica do salmo, 

abraçado pela tradição cristã, será possível dizer que a reposta a esta pergunta está na 

última secção do salmo. O sofrimento do justo conduz as nações ao reconhecimento da 

realeza divina. De modo paralelo, o sofrimento de Jesus tem um efeito salvífico sobre 

toda a humanidade. Dessa forma, acreditamos que a Igreja primitiva, a partir dos cânticos 

do servo sofredor de Isaias e do Salmo 22 compreendeu a força soteriológica que tocou 

toda a humanidade no evento pascal de Cristo.  

Portanto, o sofrimento de Jesus comporta uma dimensão vicária que reconduz a 

humanidade de volta para Deus. Nesta perspectiva, mais que saber a motivação do 

sofrimento, Jesus compreende que seu sofrimento tem sentido, não se trata de um sofrer 

aleatório. É este sentido que o projeta para frente, que o mantém firme sua decisão.   

 

6 CONCLUSÕES 

 

Embora vários autores tenham se debruçado sobre o tema do sofrimento de Jesus, e 

mesmo sobre sua relação com o salmo 22, nos deteremos apenas naqueles que serviram 

de base para esta pesquisa. O primeiro, Luís Staldemann, em seu artigo “Salmo 22 (21) e 

a história da Paixão”, explicita a profunda relação existente entre o salmo e a narrativa 

da Paixão. Seu foco principal é a questão da estrutura. Por isso, analisa sistematicamente 

a estruturação dos dois textos, chegando à conclusão de que a narrativa da Paixão foi 

elaborada em uma estrutura paralela à do salmo. Contudo, a semelhança não se restringe 

a questões estruturais. O autor reconhece um paralelismo temático (salvação divina) e a 

realização do desígnio divino, seja individual e provisório (Salmo 22) ou universal e 

definitivo (História da Paixão). Para ele, o salmo se divide em duas grandes partes: 

lamentação individual (2-22) e ação de graças (23-29). Os vv. 30-32 foram uma espécie 

de conclusão com uma perspectiva futura.  

                                                 
52 Chama atenção que todas as traduções consultadas durante a pesquisa, a saber: Bíblia de 

Jerusalém, TEB, Bíblia do Peregrino, Ave-Maria, CNBB e Bíblia Palavra Chave (Tradução 

Ferreira de Almeida) compreendem o temo lamah por “por que?”.  
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Por outro lado, Rivaldave Torquato, propõe uma divisão rapidamente diferente, pois além 

das duas partes assinaladas por Staldemann, reconhece nos versículos finais um hino de 

louvor à realeza universal de Deus. Contudo, essa pequena alteração não mexe muito no 

sentido estrutural. Fato é que ambos reconhecem uma dimensão prospectiva que leva à 

esperança. A nosso ver, a grande diferença está na compreensão da partícula lamah, uma 

vez que Staldemann o compreende como “por que” e Torquato como “para que”. 

Podemos até dizer que, para o primeiro, a ambivalência do termo passa despercebida; ao 

passo que, o segundo ressalta-a para propor a busca de sentido em meio a situações de 

sofrimento. 

Levando em consideração a dimensão mistérica do sofrimento, observamos que, 

frequentemente, o ser humano encontra dificuldade em compreendê-lo. Geralmente essa 

incompreensão pode ter um efeito negativo ou positivo. O ser humano reage 

negativamente ao sofrimento todas vezes que se volta para dentro de si numa busca 

interminável pela origem do seu sofrer, criando uma espécie de labirinto de perguntas, 

tais como: Por que eu? O que fiz? Por que agora? É castigo de Deus? etc. Como positivo, 

apontamos aquele sofrimento que, tendo conduzido a pessoa para dentro de si, a projeta 

para fora, ou seja, trata-se de um movimento interior que culmina ou aponta para Deus, o 

qual pode dar sentido ao sofrimento que nos toca. 

Essa busca por sentido foi o grande desafio da comunidade cristã primitiva. Tornou-se 

extremamente necessário dar conta, à luz da fé e dos textos bíblicos, do sofrimento de 

Jesus, cujo ápice é sua morte de cruz. Este sentido foi buscado a partir de textos como os 

cânticos do servo sofredor de Isaias e o Sl 22, os quais iluminaram a reflexão cristã sobre 

o evento Cristo. Por mais que não se possa afirmar com total certeza histórica que Jesus 

tenha efetivamente gritado isto, o essencial é percebermos que ou o próprio Jesus ou a 

Igreja primitiva leu este evento à luz do Sl 22. Mais que uma questão histórica, o uso 

deste salmo na Paixão parece ser uma questão teológica: explicitar o alcance salvífico 

universal do sofrimento de Jesus.  

Por isso, defendemos a ideia de que este salmo fora usado pela Igreja primitiva não apenas 

com um objetivo apologético de justificar biblicamente o sofrimento de Cristo na 

Escritura hebraica, mas com um sentido profundamente soteriológico, indicando que o 
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sofrimento de um (Jesus) provoca a salvação universal (humanidade). Esse caráter 

soteriológico responde à pergunta inicial do salmo que, segundo Mc e Mt, foi o grito de 

Jesus na cruz, e provavelmente a questão essencial do cristianismo primitivo: “Meu Deus, 

meu Deus para que me abandonastes?” ou seja, qual o sentido deste abandono/sofrimento 

de Jesus? A resposta possível a partir da estrutura do salmo seria: “Para que a humanidade 

se volte/se converta a Deus” e seja salva (cf. Jo 12,32). Desse modo, nos dois casos, o 

sofrimento de um só conduz a humanidade inteira a Deus. Portanto, o Sl 22 tem um papel 

fundamental na compreensão soteriológica da Igreja primitiva, fazendo-a compreender 

que os efeitos da morte de Jesus não tocam apenas Israel, mas o mundo inteiro.  

Assim, a Igreja primitiva conclui que o sentido do sofrimento de Cristo está em salvar a 

humanidade inteira (cf. Mt 1,21; Rm 5,17) por meio de sua obediência filial. Não se trata 

de um puro abandono divino, pois Deus não o deixou na mansão dos mortos, mas 

respondeu a seu clamor no terceiro dia, ao ressuscitá-lo. Portanto, o drama da cruz foi 

suspenso (cf. Mt 27,49): sim, Deus o ama! Ele o libertou não apenas da cruz, mas da 

morte! E, por meio dele, manifesta seu amor à humanidade inteira ao enviar seu Filho 

único “para que todo o que nele crê tenha a vida eterna” (Jo 3,15). 
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RESUMO 

Partindo da premissa de que não há uma clareza quanto a existência do Espírito Santo no 

AT, examinaremos a presença do Espírito Santo à luz do Antigo Testamento. A partir de 

algumas referências teóricas, como Codina, Asensio e Mckenzie, iremos num primeiro 

momento abordar um pouco a respeito do processo histórico sobre o conhecimento da 

pessoa do Espírito. No segundo tópico iremos discutir a respeito da dimensão criadora do 

Espírito Santo. Dando sequência, apresentaremos que o Espírito Santo falou de muitos 

modos por meio dos profetas. Por último, abordaremos sobre o Espírito Santo que chega 

para orientar e acalentar em meio aos fracassos as dificuldades da vida do homem.  Ao 

final de nossa pesquisa, chegamos a conclusão de que os cristãos, à luz do Antigo 

Testamento, fizeram uma releitura e passaram a afirmar que o Espírito Santo sempre foi 

uma presença constante no AT, seja como o sopro de Deus em nossas narinas, bem como 

aquele que inspirou os profetas, ou ainda como a sabedoria personificada, que chega para 

orientar e acalentar em meio aos fracassos as dificuldades da vida do homem. 

Palavras-chaves: espírito santo. sagrada escritura. profetismo. sabedoria. 

 

ABSTRACT 

Starting from the premise that there is no clarity about the existence of the Holy Spirit in 

the OT, we will examine the presence of the Holy Spirit in the light of the Old Testament. 

From some theoretical references, such as Codina, Asensio and Mckenzie, we will first 

address a little about the historical process about the knowledge of the person of the Spirit. 

In the second topic we will discuss the creative dimension of the Holy Spirit. Following 
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up, we will show that the Holy Spirit spoke in many ways through the prophets. Finally, 

we will talk about the Holy Spirit who comes to guide and cherish, among the failures, 

the difficulties of the human life. At the end of our research, we came to the conclusion 

that Christians, in the light of the Old Testament, did a re-reading and went on to affirm 

that the Holy Spirit has always been a constant presence in the OT, as the breath of God 

in our nostrils, well as the one who inspired the prophets, or as the personified wisdom 

that comes to guide and cherish the difficulties of man's life in the midst of failures. 

Key-words: holy spirit. sacred scripture. prophecy. wisdom. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto de que não há uma clareza quanto a existência do 

Espírito Santo no AT, examinaremos a presença do Espírito Santo à luz do Antigo 

Testamento, considerando-se que os judeus não tinham a compreensão que temos sobre 

a Santíssima Trindade. Além disso, os judeus tinham medo de estarem dividindo ou 

criando deus. 

A partir de algumas referências teóricas, como Codina, Asensio e Mckenzie, 

iremos num primeiro momento abordar um pouco a respeito do processo histórico sobre 

o conhecimento da pessoa do Espírito. No segundo tópico iremos discutir a respeito da 

dimensão criadora do Espírito Santo. Dando sequência, apresentaremos que o Espírito 

Santo falou de muitos modos por meio dos profetas. Por último, abordaremos sobre o 

Espírito Santo que chega para orientar e acalentar em meio aos fracassos as dificuldades 

da vida do homem.   

Ao final de nossa pesquisa, chegamos a conclusão de que os cristãos, à luz do 

Antigo Testamento, fizeram uma releitura e passaram a afirmar que o Espírito Santo 

sempre foi uma presença constante no AT, seja como o sopro de Deus em nossas narinas, 

bem como aquele que inspirou os profetas, ou ainda como a sabedoria personificada, que 

chega para orientar e acalentar em meio aos fracassos e dificuldades da vida do homem. 

 

2 O ESPÍRITO SANTO 
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Neste tópico iremos abordar um pouco a respeito do processo histórico sobre o 

conhecimento da pessoa do Espírito, que ao longo dos séculos foi esquecido. Iremos 

discutir ainda sobre o significado e os símbolos do Espírito Santo. 

Tanto no âmbito pessoal como comunitário nos dirigimos mais as duas primeiras 

pessoas da Santíssima Trindade, e as vezes mencionamos o Espírito Santo em nossas 

celebrações litúrgicas e orações pessoais, mas muitas vezes sem ter consciência de quem 

estamos falando. Ou seja, não houve uma clara consciência da dimensão pessoal do 

Espírito Santo. 53 

 

2.1 ESPÍRITO: SIGNIFICADO E SIMBOLISMO  

 

Inicialmente, devemos compreender quem é ou o que é o Espírito Santo. O 

Espírito Santo pode ser entendido como   

 

(...) o hálito (...) um sinal e o princípio de vida (...) mensageiro de 

Iahweh, (...) O Espírito é o princípio da vida e da atividade vital; o 

Espírito da vida é o hálito (...) de Deus, o sopro comunicado ao homem 

por insuflação divina (Gn, 2,7, onde a palavra espírito não é usada). 

Iahweh forma o espírito (Zc 12,1) o dá (Is 42,5; 2Mc 2,22s) e volta a 

ele na morte (Ecl 12,7). 54 

 

Dessa forma podemos dizer que Espírito pode ser compreendido como o 

princípio de vida, de divina energia e de dinamismo do próprio Deus, uma vez que no 

ápice da sua obra criadora Ele formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe em suas 

narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Sendo assim, podemos 

dizer que o Espírito é a fonte da atividade vital, o sopro que Deus comunicou ao homem, 

e que volta para Deus morte. 

Por outro lado, Codina55 apresenta o Espírito como ação e dinamismo, ou seja, 

o movimento, a ação, a força, e vitalidade interior que conduz nossas ações. Mais adiante, 

                                                 
53 (cf. CODINA, 2010, p..23). 
54 (cf. MACKENZIE, 1983, p. 303). 
55 (cf. CODINA, 2010, p 23). 
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o mesmo apresenta alguns símbolos utilizados pela Sagrada Escritura para exemplificar 

as manifestações do Espírito Santo, visto que o autor acredita que a exposição destes 

simbolismos nos ajudará a compreender da melhor maneira possível a riqueza do Espírito. 

A primeira imagem nos é apresentado é o vento, sopro de vida, que pairava e 

agitava as águas no começo da criação, quando a terra ainda era caos. Posteriormente, o 

autor nos aponta a segunda imagem, o fogo, que simboliza luz, força e energia do Espírito, 

presente na sarça ardente, e que veio sobre os discípulos e Maria no dia de Pentecostes.  

A terceira imagem, água, representa a vida, a força e a fecundidade do Espírito frente às 

forças do mal, água que Deus derrama sobre o povo e que brota do lado direito de Jesus.  

Em seguida, Codina56 apresenta a unção com o óleo, com que eram ungidos os 

reis e profetas de Israel, em vista da missão de levar o direito e a justiça aos pobres e 

oprimidos da sociedade. Depois, vemos a figura da Pomba, que simboliza a pureza, a paz, 

a ternura do Espírito, e que desce sobre Jesus no episódio do seu Batismo.  

Ainda, temos a imagem da nuvem, que nos guia e acompanha, que guiou o povo 

de Israel no deserto e que cobriu Jesus enquanto subia ao céu. Logo depois, a figura do 

perfume, uma presença sutil, que tudo penetra e se espalha por todos os lugares. Por 

último, a imagem do advogado, que foi enviado pelo Pai, para que os discípulos não 

ficassem sozinhos, mas também para recordar e completar os ensinamentos de Jesus. 

Apesar de tudo, vale salientar que não importa qual seja o símbolo ou imagem 

que com Espírito seja apresentado, visto que todos falam de uma mesma pessoa. Porém, 

devemos ter o cuidado de analisar se estes sinais nos levam ou não à pessoa de Jesus, já 

que todos dos símbolos apresentados no parágrafo anterior não têm rosto e nem tão pouco 

conteúdo próprio, mas devem apontar para Jesus. 

Portanto, podemos compreender o Espírito como o sopro, o princípio de vida, a 

ação, a força e a vitalidade interior que conduz nossas ações. No próximo tópico, dando 

continuidade a nossa pesquisa, iremos analisar a presença do Espírito à luz do Antigo 

Testamento. 

 

                                                 
56 (cf. Ibid). 
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3 ESPÍRITO SANTO: PRESENÇA NA SAGRADA ESCRITURA 

 

Antes de mais nada, devemos esclarecer que no Antigo Testamento não há uma 

clareza quanto a presença do Espírito Santo, diferentemente do Novo Testamento, 

considerando-se que os judeus não tinham a compreensão que temos sobre a Santíssima 

Trindade. Além do mais, eles julgariam estar dividindo ou criando outro deus.  

Conquanto, os cristãos, à luz do Antigo Testamento, fizeram uma releitura e 

passaram a afirmar que  

 

A presença do Espírito é uma constante na Bíblia, ainda que sempre de 

forma difusa e não sistematizada. É como o fio condutor de toda a 

palavra de Deus, sem que os autores bíblicos tenham sentido a 

necessidade de plasmar esta experiência em um sistema dogmático. É 

antes de mais nada, uma experiência vital, globalizante e unificadora 

das diversas dimensões e etapas da revelação do mistério na história da 

humanidade.57 

 

O Espírito Santo sempre esteve presente na Bíblia, como inspirador de toda 

Sagrada Escritura. Entretanto, é necessário esclarecer que os autores não tinham ideia de 

falar a respeito da Trindade, e no nosso caso, especificamente no Espírito, mas foram 

inspirados a escrever a respeito de toda a história da salvação, inserido no processo 

histórico da humanidade. 

 Este tópico será dividido em três partes. Primeiramente, iremos discutir a 

respeito da dimensão criadora do Espírito. Depois, iremos observar que os profetas 

falaram por meio dos profetas. Por último, iremos perceber que os sábios de Israel foram 

inspirados pelo Espírito Santo. 

 

3.1 A DIMENSÃO CRIADORA  

 

Como já apresentamos no primeiro tópico desta pesquisa, o Espírito Santo 

apresenta-se como o criador, que pairava sobre o caos, que estava sob as águas do dilúvio, 

                                                 
57 (cf. CODINA, 2010, p. 35). 
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e que desce sobre Jesus no episódio do batismo. Conforme Mackenzie58, este mesmo 

Espírito é o sopro de Deus em nossas narinas, que permanece em nós até o momento de 

nossa morte. Porém, quando Deus envia seu Espírito, renova-se a face da terra, bem como 

os ossos secos voltam à vida.  

Uma vez que o Espírito, a ruah de Deus, pode ser entendido como o criador, 

muitos estudiosos quiseram ver nisto uma dimensão materna de Deus, isto é, seu lado 

feminino. Por um lado, Codina, parafraseando Congar59, mantém certa cautela ao tentar 

atribuir uma dimensão feminina a Deus, visto que o mesmo pode cair em um 

antropomorfismo, ou seja, atribuir forma humana a Deus. Por outro lado, quando citado 

por Codina60, chama o Espírito de seio de Deus, já que é dele que nasce Jesus.  

Entretanto, no que diz respeito a ação criadora do homem e da mulher, não 

podemos pensar numa ação isolada do Espírito, mas numa relação trinitária. Em outras 

palavras, podemos dizer que há uma espécie de diálogo entre as três pessoas da Santíssima 

trindade. Todavia, ao completar a sua obra criadora, Deus entrega ao homem  

 

(...) a responsabilidade de cultivar e ordenar a terra. A função criadora 

de Deus aparece como o permitir uma nova ação progressiva, em um 

diálogo entre criador e criatura, com uma mútua corresponsabilidade 

em um projeto inacabado da criação, corresponsabilidade que se dá 

também entre as próprias criaturas, entre o varão e a mulher 61 

 

Sendo assim, podemos afirmar que o relacionamento Trinitário é tão perfeito 

que chega a transbordar para as criaturas. Da mesma forma que as três Pessoas da 

Santíssima Trindade vivem num relacionamento íntimo, elas desejam que este diálogo 

transborde, deixando para o homem a corresponsabilidade de cultivar e ordenar a terra, a 

obra inacabada. 

Portanto, no que trata da ação criadora, não podemos pensar numa ação isolada 

do Espírito, mas numa relação trinitária, uma espécie de diálogo entre as três pessoas da 

                                                 
58 (cf. MACKENZIE, 1983, p. 304) 
59 (cf. CONGAR XXXX apud CODINA, 2010, p. 37).  
60 (cf. DURRWELL, 1990, p. 72 apud CODINA, 2010, p. 37). 
61 (cf. Gn 2,20-25 apud CODINA, 2010, p. 38). 
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Santíssima trindade. Entretanto, assim como a Trindade vive num relacionamento íntimo, 

ela deseja ter diálogo com o homem, entregando a corresponsabilidade de cultivar e 

ordenar a terra, a obra inacabada. Dando sequência a nossa análise, no próximo tópico 

iremos observar que o Espírito Santo falou por meio dos profetas. 

 

3.2 O ESPÍRITO QUE INSPIROU OS PROFETAS 

 

O Espírito continua presente na história da humanidade, e principalmente com 

seu povo, Israel, libertando-os da escravidão do Egito. Este mesmo Espírito  

 

(...) atua através de personagens eleitas por Deus, como os anciãos de 

Israel no deserto (Nm 11,17-29; 24,2), os juízes (Jz 3,10; 6,34; 11,29), 

os reis (1Sm 11,6) ...; mas, acima de tudo irrompe de modo peculiar nos 

profetas e profetisas, para que falem em nome de Iahweh.(...). 62 

 

Assim sendo, podemos afirmar que o Espírito Santo continua atuando na história 

da humanidade, falando através de pessoas enviadas por Deus, mas principalmente por 

meio dos profetas, para que transmitissem ao povo as palavras de Iahweh, os chamados 

oráculos do Senhor. 

Entretanto, vale salientar que este profetismo não surge de qualquer jeito, mas 

tem início a partir de uma intimidade com Deus, ou seja, brota de uma profunda 

experiência espiritual, e que por sua vez, consiste como suporte para vocação profética, 

dando-lhe força para anunciar, denunciar e transformar a realidade.63  

Se por um lado o Espírito Santo confere os dons de anunciar, denunciar e de 

mudar a realidade àqueles que falam por seu intermédio, como a pouco mencionamos, de 

outro modo os inspira a realizar atos ainda maiores ou além de suas próprias capacidades, 

a alçar voos acima de suas possibilidades.64 

                                                 
62 (cf. CODINA, 2010, p. 39). 
63 (cf. CODINA, 2010, p. 39). 

64 (cf. MACKENZIE, 1983, p. 305) 
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Dentro desta perspectiva, o Espírito Santo que eleva o homem acima de suas 

aptidões, encontramos no livro do de Isaías a figura do Servo de Iahweh, que apesar de 

ser perseguido, sofrer e ser morto pelos seus, é ungido por Deus, afim de anunciar a boa 

nova aos pobres, proclamar a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para 

dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Embora perseguido 

e morte, o Servo sofredor expia os pecados do povo e é glorificado por Deus. Tudo isto 

se cumpre em Jesus, quando na Sinagoga de Nazaré ele ler esta passagem, em Lc 4, 18s.65 

Em suma, podemos assegurar que o Espírito Santo continua atuando na história 

da humanidade, falando por meio dos profetas. Conquanto, este profetismo não surge de 

qualquer jeito, mas a partir de uma profunda intimidade com Deus. Em seguida, no 

próximo tópico de nossa investigação iremos analisar a presença do Espírito Santo no 

contexto da sabedoria de Israel. 

 

4 O ESPÍRITO SANTO E A SABEDORIA DE ISRAEL 

 

No tópico anterior vimos que os profetas agiram inspirados pelo Espírito Santo, 

para anunciar, denunciar e transformar a realidade em que viviam. No entanto, esta  

 

(...) experiência profética foi se purificando através dos séculos da 

história, particularmente com os fracassos e desilusões. Elias pode ser 

o símbolo deste fracasso em tentativa de fuga para o Horeb a fim de 

morrer (1 Rs,19,1-5). Deus, porém, manifesta-se a ele novamente no 

sussurro discreto de uma brisa suave (1 Rs 19,12). 66 

 

Nota-se que a experiência profética foi se moldando ao longo dos anos, 

principalmente frente aos fracassos e desilusões do povo. Podemos citar como exemplo 

o Profeta Elias, que diante das perseguições da Rainha Jezabel, foge para o monte Horeb, 

disposto a suicidar-se. Contudo, Deus não abandona um dos seus, manifesta-se por meio 

de uma brisa suave e lhe dá forças para continuar a caminhada. 

                                                 
65 (cf. CODINA, 2010, p. 40-41). 
66 (cf. CODINA, 2010, p.41). 
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Em um determinado momento da história o povo de Israel entra em uma crise 

de fé, uma vez que o justo ao invés de gozar de segurança, bem estar e vida longa, estava 

passando por fracassos, sofrimentos e frustações, enquanto que o insensato, aquele que 

não temia ao Senhor, nada sofria. Por conseguinte, à medida que as dificuldades surgiam 

o justo questionava se valia ou não temer ao Senhor.67  

Em meio a crise de fé o povo se viu na obrigação de buscar caminhos para sair 

deste problema. Uma das respostas para solucionar tal crise foi a personificação da 

sabedoria, que vem para nos orientar e acalentar em meio as dificuldades da vida.68 

Com isso, o povo de Israel teve a certeza que Deus estava sempre do lado do 

fraco, do oprimido, do povo, porque  ele  é  justo, defende  e  protege  o  povo  oprimido, 

a fim de estabelecer a justiça na história. 

Já no Novo Testamento, as primeiras comunidades, à das Sagradas Escrituras, 

encontraram em Jesus Cristo a Sabedoria personificada, uma vez que é chamado de o 

sábio por excelência, que vive, ensina e age com Sabedoria. Grandes multidões vinha de 

todos os lugares para ouvir os seus ensinamentos 

Portanto, em um determinado momento da história o povo de Israel entra em 

uma crise de fé, visto que o justo estava passando por fracassos, sofrimentos e frustações, 

enquanto que o insensato nada sofria. À medida que as dificuldades surgiam o justo 

questionava se valia ou não temer ao Senhor. Diante de tudo isso o homem entra em uma 

crise de fé, mas encontra solução na senhora sabedoria, que vem para nos orientar e 

acalentar em meio as dificuldades da vida. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Nosso trabalho, ao examinar o Espírito Santo à luz do Antigo Testamento, 

procurou mostrar que apesar de não haver uma clareza quanto a presença do Espírito 

Santo no AT, uma vez que os judeus não tinham a compreensão que temos sobre a 

                                                 
67 (cf. ASENSIO, 2008, p. 40). 
68 (cf. CODINA, 2010, p. 42). 
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Santíssima Trindade, podemos afirmar que de fato o Espírito Santo sempre esteve 

presente na Sagrada Escritura. 

No que se trata da ação criadora, não podemos pensar numa ação isolada do 

Espírito, mas numa relação trinitária, uma espécie de diálogo entre as três pessoas da 

Santíssima trindade. Entretanto, assim como a Trindade vive num relacionamento íntimo, 

ela deseja ter diálogo com o homem, entregando a corresponsabilidade de cultivar e 

ordenar a terra, a obra inacabada. 

Por outro lado, podemos assegurar que o Espírito Santo sempre esteve presente 

atuando na história da humanidade, falando por meio dos profetas.  Ainda, diante da crise 

de fé do povo de Israel, o homem encontra solução na senhora sabedoria, que vem para 

nos orientar e acalentar em meio as dificuldades da vida. 

Ao que parece, os cristãos, à luz do Antigo Testamento, fizeram uma releitura e 

passaram a afirmar que o Espírito Santo sempre foi uma presença constante no AT, seja 

como o sopro de Deus em nossas narinas, bem como aquele que inspirou os profetas a 

anunciar, denunciar e transformar a realidade, ou ainda como a sabedoria personificada, 

que chega para orientar e acalentar em meio aos fracassos as dificuldades da vida do 

homem. 
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RESUMO 

O trabalho desenvolvido apresenta em primeiro momento uma análise semântica da 

palavra “vento” presente nos relatos bíblicos de Gênesis 1,2 e Atos dos Apóstolos 2,2. O 

primeiro texto escrito trata um poema hebraico que narra a história da criação. Enquanto 

a segunda narrativa apresenta a descida do Espírito sob os apóstolos no dia de pentecostes, 

sendo essa uma das experiências fundantes da Igreja. Percebe-se que em ambos textos, 

embora de línguas diferentes, apresentam o Espírito como fonte criadora do cosmo e da 

Igreja Cristã. Assim, de início analisar-se-á a etimologia das palavras Ruah (hebraico) e 

pneuma (grego) que apresentam o mesmo sentido semântico e teológico. Desse modo, 

após um breve estudo dos textos, será feito uma abordagem hermenêutica entre ambos, 

buscando apresentar as ligações teológicas entre Gn 1,2 e At 2,2; partindo da ideia de que 

o mesmo Espírito presente na criação do universo, também é artífice da Igreja Cristã. 

Palavras-chaves: criação. pentecostes. vento. etimologia. 

 

ABSTRACT 

The following paper presentes at first sign a semantic analyses of the word “wind” on the 

bible episodes of Genesis 1,2 and Apostles 2,2. The first written text deals with a hebrew 

poem that narrates the history of creation in a bible aception. The second narrative 

presentes the descending of the Spirit to the apostles in Pentecost’s day, being one of the 

most importante events to the church foundation. It is clear in both text, despite the 

difference between laguages, that the Spirit is treated as the main factor to creation of 

both cosmos and Christian Church. Thus, at first the analyses of the etymology of the 
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word Ruah (hebrew) and Pneuma (greek) is to be done, both of them with the same 

semantic and theological meaning.   After a brief study of the texts, therefore, a 

hermaneutic outreach will be done, in order to present the theological links between 

Genesis 1,2 and At. 2,2, based on the ideia that the same Spirit present at the beginning 

of time, preceding the creation, is also the one involved at the process of the  Christian 

Church basic foundation. 

Key-words: creation. pentecost’s. wind. etymology. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho busca fazer uma breve apresentação de como os textos 

Gênesis 1,2 e Atos dos Apóstolos 2,2,69 ao falarem sobre o Espírito, estão apresentando 

a mesma ideia. Ambos os textos falam do Espírito e da sua ação criadora presente na 

criação e em pentecostes, permitindo a possibilidade de uma hermenêutica entre os textos 

abordados. 

Para desenvolver esse estudo, primeiramente procurou-se analisar cada texto de 

forma individual, destacando suas características literárias, abordando o seu contexto e 

objetivo em que cada versículo foi escrito. Apurou-se a semântica da palavra “vento” 

presente nos dois textos, uma vez que, esta é a alegoria usada pelos dois autores para 

referir-se ao tema Espírito. 

Fazendo esse itinerário foi possível chegar a uma hermenêutica que permitiu 

abordar a questão da força criadora do Espírito. Assim como Gênesis apresenta o sopro 

criador de Deus que agitava as águas, o mesmo sopro agitador se repete quando a 

comunidade estava reunida em sua origem. E nesses dois casos, esse vento tem a função 

de criar e de sustentar. 

Portanto, a presente pesquisa, fazendo um exercício hermenêutico entre os textos 

de Gn 1, 2 e At 2, 2, pretende demonstrar que ambos os textos apresentam uma 

                                                 
69 As citações bíblicas de Gênesis 1,2 e de Atos dos Apóstolos 2,2 serão também apresentadas no texto, 

respectivamente, utilizando a forma abreviada de Gn 1,2 e At 2,2, conforme o sistema adotado pela teologia 

católica para a abreviação das referências de textos bíblicos. 



 

474 

perspectiva comum, permitindo relacionar a origem da Igreja com o tema da criação e, 

desse modo, fundamentar uma hermenêutica cristã que afirma a ideia de que o mesmo 

espírito presente na criação do universo é o mesmo descrito no dia de pentecostes. 

 

2 ANÁLISE LITERÁRIA DOS TEXTOS Gn 1,2 E At 2,2 

 

A análise de Gn 1,2 e de At 2,2 irá concentrar-se na semântica da palavra “vento” 

presente nos textos, no desejo de validar a ideia de que a imagem alegórica do vento nas 

duas narrativas fala do mesmo Espírito. Para isso, os dois textos serão analisados 

separadamente destacando suas particularidades e significados gramatical e literal.  

É importante destacar que o texto do livro do Gênesis foi escrito originalmente 

em língua hebraica, enquanto que o texto do livro dos Atos dos Apóstolos teve sua 

compilação na língua grega. Entretanto, a comunidade cristã primitiva utilizava o texto 

grego da LXX para o Antigo Testamento, aproximando a língua dos dois textos, o que 

favorece significativamente uma perspectiva hermenêutica cristã entre ambos os textos. 

Conforme McKenzie, “os cristãos a adotaram até com maior entusiasmo que os judeus, 

[...] citações do AT no NT são citadas de acordo com a LXX” (1983, p.798). Isto 

representa a importância desses textos na vida da comunidade cristã. 

 

2.1 ANÁLISE DA PERÍCOPE DE Gn 1,2 

 

O texto de Gn 1, 2 faz parte do poema da criação. Provindo de uma tradição 

sacerdotal, isto é, escrito por uma escola ligada a casta sacerdotal, teria sido usado nos 

cultos e ensinamentos rabínicos para justificar o dia do sábado como um dia santo70. Por 

                                                 
70 O livro do Genesis apresenta duas narrativas da criação, nos capítulos 1 e 2, como afirma Pe. Caetano na 

Revista Bíblica Brasileira: “De um lado, Deus cria pela sua Palavra: Ele disse e tudo foi feito [...]. De outro 

lado, temos a concepção mais arcaica de um Deus oleiro fabricando as coisas. Muitos autores viram na 

primeira formula uma reinterpretação “sacerdotal” duma tradição mais antiga [...] o autor está muito 

preocupado encerrar toda a criação dentro do quadro de uma semana. [...] já se vê que a finalidade do autor 

é dar uma fundamentação divina à semana e ao repouso hebdomadário do Sábado[...] (MINETTE, 1984, p. 

13)  
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essa razão a história da criação é de grande valia para o povo de Israel, já que retrata a 

profunda ligação do Divino com o material. 

Na limitação linguística para representar o Divino, se faz necessário recorrer aos 

elementos do cotidiano, desse modo o autor utiliza a expressão vento para referir-se ao 

Espírito de Deus, no desejo de expressar todo o poder e a força da vitalidade do Senhor 

Deus, dando ênfase em sua ação modeladora e fonte vital no mundo e na história, e por 

mais que o vento seja um elemento invisível, ele é uma realidade presente e perceptível.  

Para melhor abordar o texto, é preciso observar as suas tradições mais antigas 

que são: a sua versão em hebraico como também a LXX.  

Primeiramente será apresentada a versão LXX, com o objetivo de mostrar que 

em ambas se conservam o mesmo sentido para a palavra Espírito. Assim segue a perícope 

da tradução da LXX: 

 

Como se pode perceber, o texto da LXX para falar a respeito do Espírito utiliza 

o termo πνεῦμα (pneuma) que traz o sentido de vento, hálito e espírito. De igual modo, o 

Espírito está presente antes de qualquer ação criadora de Deus, ele atua sobre o caos e 

agita as águas, é por meio desse sopro que se dá início a obra da criação, por isso que aqui 

já se tem uma primeira concepção da existência do Espírito antes de tudo, Ele está de 

forma ativa na criação, o que leva a entender que o sopro sempre será lembrado como 

vida. 

Os tradutores do texto grego da LXX conservaram a imagem de sopro, vento 

que também é utilizada no texto hebraico para falar do Espírito. Por essa razão, o 

aprofundamento da análise de Gn 1, 2 será feita a partir do texto hebraico por ser a fonte 

da tradução da LXX.  

Gênesis 1, 2 

ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα 

θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. (ANTIGO TESTAMENTO POLIGLOTA, 2003, 

p. 2) 

Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam os abismos, e um sopro de Deus 

agitava a superfície das águas. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2006, p. 33) 
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O texto hebraico de Gn 1,2 apresenta-se assim: 

 

Genesis 1, 2 

 

E a terra era sem forma e vazia; e [havia] trevas sobre a face do abismo; e o Espírito 

de Deus se movia sobre a face das águas (GIL’EAD, 2011, p.1) 

 

 

No texto da criação, em Gênesis 1,2, o narrador ao relatar de forma poética a 

ação criadora de Deus que tudo criou do nada, creatio ex nihilo, apresenta como primeiro 

dado a deformidade da terra, dando ênfase a termos sombrios e montando uma imagem 

de caos. Aqui as palavras hebraicas tohu (vazia/vaga), vechoshech (trevas) e tehoni 

(abismo) referem-se ao deserto ou desolação total, ou “metaforicamente coisas vãs ou 

sem base” (KIDNER, 1979, p. 42), apresentando, de forma simbólica, que não existia 

nada e deixando claro que somente Deus é capaz de dar forma ao informe e somente Ele 

a sustenta.  

Neste cenário aparece o vento como força que se move sobre as águas e sem 

entrar em conflito com o vazio, as trevas e o abismo, ele é apresentado em atividade 

evocativa, isto é, no sopro da palavra de Deus. Nesse ponto entende-se o quanto é 

importante a presença do Espírito, pois o caos não é apresentado como algo anti-divino e 

a conjunção de ligação “e” é utilizada para unir o caos com o sopro que agita as águas, 

revelando a presença Divina. O Espírito surge em posição de relação com o caos, não de 

oposição, como realidade ordenadora de forma relacional, não de forma conflituosa como 

nos mitos de outros povos da antiguidade, assim, “desdivinizando e desencantando certos 

elementos mundanos (as águas, a mãe Terra, os astros, o caos primitivo...) [...]” (PEÑA, 

1998, p.12). 

Assim, o versículo 2 não quer apresentar uma catástrofe, como alguns pensam. 

Para isso o autor emprega um modo de narrativa hebraica própria, não utilizando da 
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narrativa descritiva. Isto leva a concluir que o autor quer destacar a presença imanente de 

Deus na criação quando ele diz “e um sopro de Deus agitava a superfície das águas”.  

Para aprofundar mais o conceito que temos de Espírito presente nesta primeira 

perícope, destaca-se a expressão  ְַורּוח (vëruach) (BÍBLIA HEBRAICA, 2009, p.1), que 

pode ser traduzida como: vento, sopro, hálito, vida e espírito. Esta é a alegoria mais 

comum do Espírito, que em sua declinação pertence ao gênero feminino e está no 

singular. Este é um dado muito importante, visto que identifica o espírito como mulher, 

e é a mulher que é capaz de gestar a vida humana. Atribuindo essa qualidade ao Espírito 

significa dizer que ele também é genitor, portanto, estar no singular reforça a ideia da 

existência de um único Deus criador. 

É este “elemento” que está sobre as águas como um voo protetor de um pássaro. 

Conforme Kidner, na tradição vetero testamentária “o Espirito expressa a energia 

provinda de Deus, energia criadora e sustentadora” (1979, p.43). É importante entender 

que o autor hebraico quer assegurar a existência de um único Deus, por isso diz que Deus 

é a fonte de tudo que existe. 

As águas que cercam a terra são marcadas não somente pela presença do deserto, 

do vazio e da escuridão, mas principalmente da presença do Espírito do Deus criador que 

preenche o nada e faz dele surgir sinais vitais. “O vento de Deus sobre as águas mostra 

que o caos jamais esteve fora do controle de Deus” (CLIFFORD; MURPHY, 2007 p.64). 

Por essa razão este Espírito é a potência da qual emana toda a criação. Revelando que o 

Espírito não é uma força dentro do Universo, mas está antes de toda a obra. 

O versículo 2 também reforça que o Espírito agitava as águas (merachefet), para 

dizer que essa força não era estática e sim dinâmica, como afirma São Tomás de Aquino: 

“Deus que põe em movimento todas as coisas [...] por ser a primeira causa motora. (1988, 

p.74). Assim esse vento de Deus fez com que o cosmos se movimentasse e tomasse forma.  

Ainda sobre o vento, outros povos o apresentam com uma identidade divina: 

 
No Enuma Elish, Anu cria quatro ventos (1.114) e Marduc usa sete 

ventos adicionais quando vai à batalha contra Tiamat (4,42 47); nos 

textos ugaríticos baal tem o vento como um de seus companheiros de 

guerra (ANET 139). (CLIFFORD; MURPHY. 2007, p. 64) 
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O vento sem dúvida compõe as alegorias míticas de muitos povos. O relato 

poético de Gn 1,2 o usa como imagem para referir-se ao sopro de Deus, seu sopro criador, 

o ruah que paira sobre as águas no início de tudo.  

Portanto, encontra-se em Gn 1,2 a ação do Espirito que se faz presente desde o 

princípio de tudo. É a Ruah que dá forma ao informe, dá vida ao inanimado e dá sustento 

a toda obra criada. Por meio da ação do alento de Deus pouco por vez tudo foi criado. 

 

2.2 ANÁLISE DA PERÍCOPE DE At 2,2 

 

O texto de At 2,2 faz parte da obra lucana composta pelo Evangelho segundo 

Lucas e pelos Atos dos Apóstolos. Tratando especificamente da segunda obra, nela o 

autor apresenta as primeiras ações dos apóstolos logo após a morte e ressureição de Jesus, 

o nascimento da Igreja e sua expansão. A perícope é antecedida pelo relato da eleição de 

Matias como novo membro dos doze, após o sorteio os doze apóstolos estavam reunidos 

quando houve a descida do Espírito. O autor quer mostrar que a obra iniciada por Jesus 

não terminou, já que o número 12 simboliza as doze tribos de Israel, por isso a 

necessidade de manter o grupo dos doze.  

O dia de pentecostes, em que acontece a descida do Espírito, cinquenta dias após 

a Páscoa, era a festa da Lei, dia em que Deus faz com o povo uma Aliança e entrega a 

Moises o decálogo escrito em pedra (Ex 20,1-26). Com a tradição cristã pentecostes torna-

se a nova aliança iniciada por Jesus. Desse modo o autor quer destacar um novo começo 

na história da salvação, por isso a festa de pentecostes é marcada pela presença do sopro 

de Deus como selo da aliança. Conforme diz Comblin: 

 
São Lucas destaca o significado do acontecimento comparando o dia de 

Pentecostes com o dia da aliança no Sinai. Naquele dia, o povo de Deus 

nasceu pelo dom da Lei. [...] Mas agora, no dia de pentecostes Deus já 

não intervém dando ou renovando uma Lei. Envia o Espírito Santo, a 

sua força criadora e renovadora, essa Lei nova que não está escrita em 

pedra, e sim nos corações (2012, p. 19). 
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A vinda do Espírito Santo inaugura um novo tempo da salvação, que renova a 

antiga Lei escrita em pedras, e agora está escrita no coração dos homens (2Cor 3,3). 

Em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito é um acontecimento fundante da 

comunidade cristã. Dentre tantas experiências pós-pascais que contribuíram para Igreja 

nascente, o evento de Pentecostes foi, aquele que despertou a pequena comunidade para 

assumir a missão dada por Jesus. Por essa razão, esse acontecimento, marcado pela forte 

presença do Espirito Santo, pode ser entendido como inauguração do discurso 

Kerigmatico71 por meio de suas testemunhas. 

Aqui é apresentado o texto em grego, como também segue a sua tradução: 

 

Atos dos Apostolo 2, 2 

Και εγενετο αφνω εκ του ουρανου ηχος ωσπερ φερομενης πνοης βιαιας 

και επληρωσεν ολον τον οικον ου ησαν καθημενοι. 
 

De repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que 

encheu toda a casa onde se encontravam. (NOVO TESTAMENTO INTERLINEAR 

GREGO-PORTUGUÊS, 2004, p. 440) 

 

A palavra que denomina o Espírito em Atos 2,2 é πνοης (pnoes) (RUSCONI, 

2005, p. 379), que corresponde ao sentido de vento, hálito, respiração etc. É esse vento 

caracterizado como impetuoso e forte que invade e preenche o local onde os discípulos 

estavam reunidos. Conforme o Dicionário Bíblico “a transformação dos discípulos 

quando recebem o espírito marca o nascimento da Igreja” (McKENZIE, 2005, p.306). 

Desse modo, pode-se perceber que neste evento, o Espirito é responsável pela mudança 

de atitude dos membros da comunidade, como também é a força dos discípulos nos 

primeiros passos da constituição da Igreja, sendo Ele a potência da qual emana a 

sustentação da missão da Igreja. Portanto, mais uma vez o Espírito é apresentado como 

vento, sinônimo de vitalidade, e assim, desempenha sua ação criadora apresentada desde 

o Antigo Testamento que, nesse texto, se estende até a Igreja nascente.  

                                                 
71 A palavra Kerigma vem grego: ”κήρυγμα, ato de anunciar, anuncio [...]” (RUSCONI, 2005, p.265) 
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Diferente do hebraico, a palavra grega pnoes não faz parte do gênero feminino, 

houve uma variação do gênero, passando para o neutro, nessa mudança o que se 

conservou foi o número permanecendo no singular. Assim, o texto de Atos dos Apóstolos 

conserva a fé em um único Deus e essa mesma ideia de unicidade se repete quando no 

versículo seguinte fala que um só Espírito repousa e se reparte. 

O texto caracteriza o vento como agitado, que chega de repente e enche todo o 

lugar de reunião. Assim, com a chegada repentina do Espírito, aqueles que o receberam 

de imediato começaram a pregar e realizar prodígios (At 2,6). 

Quando o Espírito preencheu todo o lugar de reunião, todos foram 

impulsionados a entrar na dinâmica do Espírito que é de anunciar a mensagem da Boa 

Nova. E este anúncio não se dá apenas por palavra, mas também por gestos concretos. É 

o que ocorre logo após a efusão do Espírito, os discípulos anunciam a mensagem de Jesus 

nas mais diversas línguas (At 2,6), e Pedro e João realizam a cura de um aleijado na porta 

do Templo (At 3,1-8). Todas essas obras não são mérito deles, e sim do Espírito. 

Portanto, o pneuma é o Espírito de Deus que inaugura a missão apostólica da 

Igreja nascente, como também é a fonte de todas as boas obras. A Igreja só existe graças 

à atuação divina por meio do Espírito, pois ele é a força criadora que faz surgir nos 

discípulos a coragem para se lançar na missão por meio do anúncio e do testemunho da 

Boa Notícia de Jesus.  

 

3 RELAÇÃO HERMENÊUTICA ENTRE Gn 1,2 E At 2,2 

 

O presente tópico fará uma hermenêutica entre os textos bíblicos de Gn 1,2 e At 

2,2 para demonstrar que o Espirito Santo é o artífice não somente da criação cósmica, 

mas também do princípio da Igreja nascente.  

Primeiramente, é preciso destacar que é comum na literatura bíblica, para falar 

sobre o Espírito Santo, o uso de uma linguagem simbólica e metafórica. Essa abordagem 

simbólica faz com que o Espírito tenha sempre um caráter anônimo e impessoal, 

tornando-o um mistério que não se pode categorizar e especificar, por essa razão, “não 
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temos consciência da dimensão pessoal do Espírito [...] [Ele] está sempre rodeado de 

mistério e silêncio”. (CONDINA, 2010, p.23) 

Foi exposto nos itens anteriores o símbolo aplicado ao Espírito do “vento”, que 

aparece no texto da criação em Gn 1,2, e em At 2,2 ao mencionar a descida do Espírito 

sobre os Apóstolos.  

As perícopes analisadas apresentam a mesma imagem – mesmo que em línguas 

diferentes – para referir-se ao Espírito de Deus, atribuindo-lhe a força da qual emana a 

criação do cosmo como também o início da Igreja. Tanto no texto hebraico como no grego 

as palavras  ְַורּוח (vëruach) e πνοης (pnoes), correspondem ao sentido literal de vento, 

sopro, hálito, vida e espírito, tendo o sentido de fonte vital. A alteração mais perceptível 

da tradução do hebraico para o grego está no gênero da palavra, ao traduzir o texto do 

hebraico para o grego a palavra Ruah (hebraico) perde seu gênero feminino, e passa para 

Pneuma (grego) tornando-se do gênero neutro. 

O Dicionário Bíblico McKenzie diz que: 

 
[O] espírito [...] originalmente vento e o sopro é concebido como uma 

entidade divina e dinâmica, pela qual Iahweh realiza seus objetivos: ele 

salva, é uma força criadora e carismática [...] Todavia, é impessoal. 

Como o vento, do qual não se pode descobrir de onde vem nem para 

onde vai. [...]  (2005, p. 305). 

 

Os redatores dos textos de Gn 1,2 e At 2,2 tratam do mesmo Espírito por meio 

da alegoria do vento. Diante da limitação linguística para expressar a grandeza do 

Espírito, os autores recorrem ao simbolismo que revela sua grandeza e divindade. Assim, 

é possível fazer uma hermenêutica entre os dois textos em questão.  

Em Gn 1,2 o Espírito (Ruah) ocupava todo o vazio da terra e, pouco por vez, 

controla todo o caos.  De igual modo ocorre também em At 2,2, o Espírito (Pneuma) 

preenche todo o espaço do lugar onde os discípulos estavam reunidos, com medo e de 

forma estática, e sua chegada os acalma e os encoraja a saírem e a dar testemunho da Boa 

Notícia de Jesus, fazendo com que aquela comunidade ganhasse vida e força. Pode-se 

perceber que, assim como na criação havia um vazio sem significado ou direção, pois a 
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terra “era sem forma e vazia” (Gn 1,2), “sem direção” o mesmo está acontecendo com os 

discípulos após a morte de Jesus, eles estavam reunidos em uma sala fechada, esperando, 

ainda incapazes de agir (At 1,13-14; 2,1; cf. Jo 20,19).  

Nos dois relatos se destaca o Espírito como artífice, muito embora os textos 

analisados não especifiquem a origem dessa força, mas o apresentam como criador e 

sustentador.  

O autor do Gênesis apresenta em primeiro lugar o Deus Criador, Ele não tem um 

princípio gerador, mas tudo emana Dele. No versículo 2 do capítulo 1 sublinha a imagem 

do Espírito que paira sobre as águas. Para Santo Agostinho, “são dois os motivos pelos 

quais Deus ama sua criatura: para que exista e para que permaneça”. (AGOSTINHO, 

2005, p. 26), por isso se destaca a presença da Ruah. A obra criada expressa todo o amor 

de Deus, na qual o texto sempre destaca que “Deus viu que era bom” (Gn 1,4). Em vista 

disso, a presença do Espírito na obra criada é eterna, e a sua presença faz com que as 

criaturas de Deus não pereçam.  

Em Atos dos Apóstolos é por meio do Espírito que a Igreja dá continuidade ao 

projeto de Cristo, por essa razão, “dever-se-ia lembrar que o Espírito, como força motriz 

da missão, é um continuum entre o ministério de Jesus e dos apóstolos” (CLIFFORD; 

MURPHY, 2007, p. 327). É na ação dinâmica do Espirito que a Igreja cresce e se constitui 

como corpo de Cristo, isto torna-se a “principal força motriz do acontecimento que faz 

com que a Igreja se abra aos incircuncisos (10,19; 11,12), e a crença confiante dos 

apóstolos” (CLIFFORD; MURPHY, 2007, p.326), tornando-se reflexo do próprio 

Espirito em sua vitalidade como sinal de Cristo no mundo. 

Nesse intento, conclui-se que a mesma ação de Deus na criação do universo se 

manifesta de forma clara nos primeiros passos da Igreja Cristã. E de igual modo, o 

Espírito que sustenta a obra da criação do Pai, se faz presente na origem da Igreja como 

amparo e proteção.  

 

4 CONSIDERAÇOES FINAIS  
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Ao concluir esta pesquisa de análise das perícopes extraídas dos livros do 

Gênesis e dos Atos dos Apóstolos, e de ter feito uma breve relação hermenêutica entre 

ambas, foi possível reforçar a releitura já feita pela teologia cristã de que o Espírito de 

Deus está presente tanto na criação do universo, conforme relata o primeiro livro do 

pentateuco, como na origem da Igreja conforme o relato lucano.  

Por meio da força do Ruah de Deus, tudo que não tinha forma e nem vida é 

repleto desse Espírito e pouco por vez ganha existência, assim Deus é capaz de extrair do 

nada uma grande obra. 

O mesmo pode ser constatado no relato do dia de Pentecostes, no momento em 

que a comunidade estava sem direção para sua missão, do céu vem um forte vendaval que 

despertou a identidade da comunidade cristã. Pode-se afirmar que a experiência pós-

pascal de Pentecostes é uma das mais importantes para Igreja nascente. Por isso, 

Pentecostes é o evento basilar que se encontra na origem da Igreja, como também garante 

o sustento de sua missão. 

A análise comparativa constatou a profunda ligação da raiz da palavra Ruah com 

o Pneuma, duas expressões de línguas e contextos diferentes, mas que expressam igual 

sentido de Espírito de Vida, permitindo assim fazer um paralelo entre os dois textos, 

chegando ao entendimento de que o Espírito de Deus é o artífice do cosmos como também 

da Igreja. Nos dois casos, o Espírito – apresentado como um vento agitador – é enviado 

para dá forma, vida e sustentação. 

Nesse interim, o Espírito é sinônimo de vida, criador, existência e presença do 

próprio Deus, pois Ele é a Terceira Pessoa da trindade que tem como missão a santificação 

da obra iniciada pelo Pai como também da Igreja, como afirmou a LG [4]72: “o Espírito 

Santo foi enviado, no dia de Pentecostes, como fonte perene de santificação da Igreja” 

(2007, p.186). E assim, o Espírito de Deus que estava presente na criação, se mantem na 

história da economia da salvação, fazendo surgir a Igreja como sinal da presença perene 

de Jesus e conduzindo-a para que realize plenamente sua missão de ser testemunha da 

Boa Notícia de Jesus até os confins do mundo (At 1,8).  

                                                 
72 Sigla usada para referir a Constituição dogmática Lumem Gentium (LG) 
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RESUMO 

O reino de Deus é o tema central de toda pregação de Jesus, todos os gestos e expressões 

de Jesus revelam este reino, dão a conhecê-lo. Falar do reino de Deus não é uma novidade 

para o povo Judeu, na literatura deutoronomista YHWH é apresentado como único rei de 

Israel, seu reinado é seu domínio sobre Israel e sua história, que parte da eleição que este 

fez para com seu povo no evento libertador do êxodo e denota toda a sua autoridade, 

autonomia e poder de transformação da realidade. Tal perspectiva é oriunda da 

experiência do povo no exílio que colocava toda a sua esperança no Reinado de YHWH 

que culminará no grande shalom escatológico. A grande novidade que Jesus traz a 

respeito sobre este reino é a presença de Deus, que por iniciativa própria deseja instaurá-

lo, através de seu Filho, que é o zênite da revelação, e que conduz a humanidade a tão 

sonhada libertação. O presente atrigo debruça-se sobre a perspectiva soteriológica deste 

reino, discutindo sobre sua perspectiva histórica, sobre os movimentos de Jesus que 

revelam o reino como sinal de Salvação para a humanidade, o qual é conduzido 

novamente ao convívio do Pai através do Filho. Deste modo, o esboço que aqui se fará 

sobre os milagres e parábolas, que são expressões de proximidade, concretude e discrição 

deste Reino, serão feitos nesta perspectiva soteriológica, denotando que o plano de Deus 

é a salvação e que esta é sinal do reino que vem para todo o ser humano.      

Palavras-chaves: salvação. jesus cristo. libertação. reino dos céus.  
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The kingdom of God is the central theme of all Jesus 'preaching, and all Jesus' gestures 

and expressions are rooted in this Kingdom and made known. Speaking of Kingdom of 

God is not new to the Jewish people, in the authoritarian literature YHWH is presented 

as the only king of Israel, his reign is his rule over Israel and its history, which starts with 

the election he made to his people in the event liberator of the exodus and denotes all its 

authority, autonomy and transforming power of reality. Such a perspective comes from 

the experience of the people in exile who placed all their hope in the Reign of YHWH 

that will culminate in the great eschatological shalom. The great news that Jesus brings 

about this Kingdom is the presence of God, who on his own initiative wishes to establish 

it, through his Son, who is the zenith of revelation, and who leads humanity to this 

dreamed liberation. The present gift addresses the soteriological perspective of this 

Kingdom, discussing its historical perspective, about the movements of Jesus that reveal 

the Kingdom as a sign of Salvation for humanity, which is brought back into the life of 

the Father through the Son. In this way the sketch of miracles and parables, which are 

expressions of closeness, concreteness and discretion of this Kingdom, will be made in 

this soteriological perspective, denoting that God's plan is salvation and that this is a sign 

of the Kingdom that comes to every human being. 

Key-words: salvation. jesus christ. release. kingdom of heaven. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No desenvolvimento de seu ministério, Jesus anuncia e prega a proximidade do 

reino de Deus. Seus gestos e expressões revelam este reino de modo que, segundo 

Hackmann, “é através do reino de Deus que se pode conhecer a Jesus e vice-versa” (1997 

p. 74). De fato, a pregação do reino constitui o plano primeiro da vida do Jesus histórico, 

se constitui na íntima relação entre Jesus e o reino (HACKMANN, 1997 p. 74). 

Não se sabe ao certo conceituar o que venha a ser este reino, pois nos evangelhos 

não se vê Jesus o conceituando, mas seus gestos e expressões denotam, qualificam e 

exprimem o que venha a ser este reino. De acordo com Fabris (1983 p. 105), em algumas 
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passagens da tradição sinótica o reino é apresentado como uma realidade ativa e dinâmica 

que está presente na história, como também um compromisso ético e de perseverança no 

seguimento de Jesus.  

Ao pregar o reino de Deus, Jesus não se apresenta apenas como um sujeito 

passivo de sua mensagem, ou como um mero anunciado, mas como protagonista deste 

reino. Deste modo, falar do reino de Deus é falar de Jesus, é falar da opção de seus 

seguidores, mas também é falar de toda fé de um povo que antecede a tradição cristã, que 

acredita na soberania de Deus, com uma ideia fortemente nacionalista, que em Jesus 

Cristo é chamado a ver o reino de Deus como um convite à vida eterna e a libertação do 

homem. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão literária a 

respeito da temática do reino, sobre o viés soteriológico, entendido aqui como libertação, 

haja vista que, as raízes judaicas do termo em estudo, remontam a intervenção libertadora 

de YHWH no êxodo e o seu poder de modificar a história. Toda a esperança de Israel, 

cativa na Babilônia, estava centrada no reino de Deus e na sua perspectiva escatológica. 

Os fariseus diziam que nos “dias do messias” este reino irá se plenificar (FABRIS, 1988 

p. 106). E em Jesus, o Ungido do Pai, este reino se faz presente e se revela mediante seus 

sinais e expressões.  

Esta análise se pautará sobre os aspectos soteriológicos do anúncio deste reino, 

mostrando o que este significa para o povo judeu e o resignificado que Jesus dá a este 

modo de pensá-lo. Também serão apresentados os milagres, parábolas e exorcismos como 

elementos anunciantes da proximidade do reino e de sua concretude na pessoa do 

carpinteiro de Nazaré.  

 

2 O REINO DE DEUS 

 

O reino de Deus, não é um reinado como foi visto no medievo, mais um reino 

escatológico. Isto se ver claramente, desde a sua concepção judaica até a grande novidade 

de Jesus, tais elementos, característicos de cada modo de pensar, são pautados pelo sonho 
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de libertação, desta forma o reino de Deus é uma realidade que que vem aos homens 

através de Jesus Cristo, o zênite da revelação do Pai, que conduz a humanidade a tão 

sonhada libertação. 

 

2.1 SENTIDO JUDAICO DO REINO 

 

A pregação sobre o reino de Deus não era uma novidade para o povo da antiga 

aliança, cuja noção de um Deus rei já era bem presente em sua história. A historiografia 

deuteronomista apresenta YHWH como o verdadeiro e único rei do povo (LAMADRID, 

2015, p. 70) sendo este título aplicado a ele em virtude da sua intervenção na história e 

dos acontecimentos salvíficos vividos pelo povo através da experiência do êxodo 

(HACKMANN, 1997, p. 74). 

O reinado de Deus, na perspectiva judaica, representa “o seu domínio sobre 

Israel e sua História” (HACKMANN, 1997 p. 75). O reinar de YHWH representa sua 

autonomia, sua soberania, seu poder de transformar a realidade em que se vive, que se dá 

pela via da eleição. Deus elege Israel como seu povo, e Israel elege YHWH como seu 

Deus e este reinado “é uma ação concreta para estabelecer ou modificar uma ordem de 

acontecimentos ou coisas” (HACKMANN, 1997 p. 75). 

No que toca a noção deste reino, nota-se que este teve um aceno mais forte 

durante todo o período do exílio. “O povo cativo resumia todas as suas expectativas, todas 

as suas esperanças e seu sonho de libertação na expressão reino de Deus” (HACKMANN, 

1997, p. 75). “Para o judeu este reino simboliza a esperança de um governo de justiça, 

onde o povo fosse libertado das cadeias opressoras, onde os desvalidos, débeis e pobres 

fossem protegidos” (HACKMANN, 1997 p. 75). 

Por fim, este reino era, como apresenta Hackmann, “a personificação da 

esperança de salvação, definitivamente coincidia com a realização do shalom 

escatológico, da paz entre os povos, entre os homens, no homem e em todo o cosmo” 

(1997 p. 75). Ou seja, a plenitude da graça e da salvação, que para os cristãos se encontra 

na pessoa de Jesus Cristo. 
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2.2 O REINO DE DEUS SOB A ÓTICA DA SALVAÇÃO APRESENTADA PELOS 

TEXTOS DA TRADIÇÃO CRISTÃ  

 

O anúncio do reino de Deus é o centro, o cume de toda a pregação do Jesus 

Histórico (HACKMANN, 1997 p. 74). Fabris (1988 p. 104), em sua obra, aponta o tema 

do reino como o “núcleo em volta do qual gravitam o ensinamento e a atividade histórica 

de Jesus”. Chega-se a essa conclusão, devido à utilização frequente das fórmulas “reino 

de Deus” e “reino dos céus” nas palavras de Jesus, de acordo com os evangelhos sinóticos 

(FABRIS, 1988 p. 104). 

Com relação à utilização do termo “reino de Deus” em escritos de tradição cristã, 

Fabris (1983 p. 104) denota que estes: 

 
Encontra-se [...] numa porcentagem muito inferior relativamente aos 

evangelhos. [...] Em alguns casos, como nos Atos dos Apóstolos, a 

expressão “reino de Deus” designa o conteúdo do anuncio cristão (At 

8, 12; 20,25; 28,23.31), mas na maioria das vezes ela indica a 

perspectiva da salvação escatológica ou final. Em tais contextos, o 

“reino de Deus” resume a motivação escatológica da exortação cristã. 

 

Deste modo nota-se uma estreita ligação com o shalom escatológico dos judeus, 

que era a concretização do reino de Deus, onde a paz irá reinar sobre a terra. Esta 

dimensão soteriológica do reino se dá de maneira plena na pessoa de Jesus Cristo, como 

o messias esperado.  

Fabris (1983 p. 106) aponta que Israel possui uma “esperança bíblica num 

mediador histórico da salvação, o messias real, profético ou sacerdotal” e tal esperança 

está intimamente ligada com a perspectiva escatológica do reino de Deus. Para os fariseus 

a vinda do messias preludia a era definitiva do reino de Deus, pois, de acordo com Fabris 

(1988 p. 106): 

 
A expressão “reino de Deus” não indica o território de Deus, nem o 

âmbito ou a época de sua soberania histórico-nacional, nem sequer da 

espiritual-ética, presente ou futura, mas exprime a realidade dinâmica 

da manifestação poderosa e gloriosa e a presença salvífica de Deus. 
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Desta forma, o reino de Deus se faz entender com a intervenção de Deus na 

história, sua soberania se dá pela sua ação libertadora, que agora se concretiza na pessoa 

do seu filho, que anuncia o reino. 

 

2.3 A NOVIDADE DE JESUS 

 

“Por mais que já se falasse em Israel sobre o reino de Deus, Jesus oferece a sua 

própria visão de reino” (SOBRINO, 1996, p. 117). O que soa como novidade neste 

anúncio de Jesus, e que dá a este uma certa originalidade, segundo Fabris, “é a sua 

proclamação segura de que Deus se manifesta e atua como um senhor presente” 

(FABRIS, 1988 p. 106). 

Este reino apresentado por Jesus insere-se também no contexto de esperança do 

seu povo, “antes de tudo aparece em continuidade com uma tradição cheia de esperança”. 

Este reino torna-se sinal da solidariedade deste com a esperança da humanidade oprimida, 

dos que anseiam por libertação (SOBRINO, 1996, p. 117). 

Jesus é o libertador enviado pelo Pai, por sua encarnação Deus entra na história 

para caminhar junto com o seu povo. Deus se faz presente na vida de seu povo, e o reino 

chega à humanidade, pois “o Reino de Deus chega ao mundo por iniciativa absoluta de 

Deus” (HACKMANN, 1997, p. 76), ou seja, é Deus quem quer salvar o seu povo, é Deus 

quem deseja estabelecer seu reino, tornar seu plano de amor concerto neste mundo, e este 

reino se realiza na pessoa de seu Filho, que segundo Hackmann, “anuncia a proximidade 

do Reino de Deus como boa nova, como evangelho” (1997 p. 76).  

A proximidade do reino é um tema norteador de toda a pregação de Jesus. 

Sobrino (1996, p. 118) aponta que “assim como o Batista proclama que Deus já vem, 

Jesus diz que o Reino de Deus está perto”, sendo assim, de acordo com o autor, “Jesus 

não só espera o reino de Deus, mas também afirma que está perto, que sua vinda é 

iminente, que o reino não deve ser somente objeto de esperança, mas de certeza”. 

Todos os movimentos e gestos de Jesus tem um profundo valor teológico, pois 

expressam a vinda deste reino. Nota-se claramente isto na resposta que Jesus dá a 

pergunta que João Batista mandou seus discípulos fazerem (Mt 11,5). Dentro de uma 
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realidade marcada pelo sofrimento e opressão, o reino de Deus chega como um renovo, 

um fermento de transformação e de superação desta realidade negativa na qual Jesus está 

situado e pela qual esta boa nova só poderá ser compreendida no âmbito da soteriologia, 

pois a libertação que Jesus prega e realiza só pode aparecer como salvação 

(HACKMANN, 1997, p. 77). 

Sendo assim pode-se dizer que este reino é expressão de salvação, pois, segundo 

Fabris, “o Reino de Deus não é só manifestação da graça beneficente de Deus, mas 

também o triunfo da misericórdia salvadora” (1988, p. 115). Jesus faz uma opção pelos 

marginalizados, pelos pecadores, pelos pobres, e os apresenta como destinatários deste 

reino. O reino de Deus é dos pequenos (Mc 10,14; 10,15; Mt 18,3), dos que são rejeitados, 

dos pobres e pecadores, pois todo o movimento do reino é um movimento libertador que 

tem por finalidade levar ao homem a salvação, que se dá em Jesus Cristo.  

Sobrino (1996, p. 119) corrobora com este pensamento ao expor que “Deus toma 

a inciativa de implantar o seu reino, mas este reino vem ao mundo por amor e não em 

resposta a alguma ação humana”. O reino de Jesus é dom puro de Deus, não se pode 

forçar a vinda deste reino, mas pode-se pedi-lo, pois a gratuidade e a ação não se opõem, 

pois, como expõe Sobrino (1996, p. 121), este reino só se opõe a uma ação que queria 

força a ação de Deus, caso contrário, pode-se pedi-lo, através da oração, como bem ensina 

Jesus: “Venha a nós o vosso Reino” (Mt 6,10; Lc 11,2).  

O anuncio do reino é acompanhado de sinais, entre eles estão os milagres, 

exorcismos e as narrativas de perdão dos pecados que são apresentados ponto de chegada 

e sinal de proximidade deste reino. Estes sinais, expressam e testemunham a divindade 

de Jesus, seu poder sobre a natureza, como também, apregoam a ação salvadora deste 

reino (HACKMANN, 1997, p. 77).  Neste liame, não se pode deixar esquecida a figura 

das parábolas, que são a maneira como Jesus expressa esse reino, pois os evangelhos não 

deixam claro um conceito do que o mestre pensava a respeito do reino, mais as parábolas 

o expressam em palavras. 

 

3 MILAGRES 
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Os milagres são um dos temas mais relevantes para o reino de Deus, como 

também um sinal de sua presença e proximidade. Mas o que é o milagre? A afirmação de 

Brakemeier (1976, p. 11) pode ser satisfatória para este momento: “o milagre da graça de 

Deus pode ser experimentado de muitas formas”.  

O milagroso modo de agir de Jesus é parte importante de seu ministério, ao ponto 

de ser conhecido com alguém que faz milagres (HACKMANN, 1997 p. 80). Sua ação e 

anúncio formam uma unidade intrínseca, de modo que a desconsideração dos milagres de 

Jesus, nos quais predominam as curas e os exorcismos (cf. Mt 9,32ss; 12,22ss), conduz à 

quase mutilação da proclamação de Jesus acerca do reino de Deus.  

O que de mais específico se tem a respeito dos milagres de Jesus consiste no 

significado escatológico que ele mesmo lhes atribuiu, conforme Brakemeier (1976, p. 10-

11):  

 
Há um vínculo indissolúvel entre a vinda do Reino de Deus, anunciado 

por ele, e os atos poderosos por ele operados. Isto está em evidência na 

passagem Lc 11,20 (cf Mt 12,28): “Se, porém, eu expulso os demônios 

pelo dedo de Deus, certamente é chegado o Reino de Deus sobre vós.” 

O mesmo resultado obtemos da análise de Mt 11,2 ss (cf Lc 7,18 ss): 

Os milagres de Jesus inauguram o tempo escatológico anunciado pelos 

profetas, eles são manifestação do Reino de Deus que está chegando, 

revelações do “ novo” dentro do mundo antigo. Daí resulta para a 

compreensão dos milagres de Jesus o seguinte: (a) Nos milagres o 

Reino de Deus, que a rigor é futuro, se torna uma realidade presente. 

Neles acontece antecipação do futuro escatológico, destruição do reino 

de Satanás (cf Mc 3,20 ss) e implantação do poder salvífico de Deus. 

(b) Consequentemente, os milagres ilustram o que vem a ser Reino de 

Deus. Este não é algo indescritível, nem é uma idéia vaga ou uma 

esperança utópica, mas sim uma realidade que se documenta em 

superação de doença, sofrimento, pecado e morte bem como em 

libertação dos poderes maléficos que possuem o homem. (c) Da mesma 

forma, porém, também vale o inverso: O Reino de Deus determina o 

que vem a ser milagre. Nem qualquer fenômeno sensacional é 

manifestação de Deus. Milagre em sentido autêntico acontece, onde o 

homem volta a ser o homem de Deus, onde ele é colocado na esfera da 

soberania de Deus e é, por conseguinte, curado em sentido mais amplo. 

Assim, em Jesus, o próprio Reino de Deus exerce a função de critério 

na distinção entre milagre de Deus e outros acontecimentos que, sem 

dúvida alguma, existem, mas que não recuperam o homem para Deus. 
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Assim sendo, os milagres de Jesus não substituem o reino de Deus, cuja 

implantação continua sendo objeto de esperança, mas eles são prefigurações da realidade 

que está por vir, pois, segundo Brakemeier (1976, p. 11), “Jesus não faz os milagres para 

promover a si ou para simplesmente despertar a atenção. Os seus milagres permanecem 

sujeitos à sua proclamação do reino de Deus e querem ser compreendidos como veículos, 

pelos quais Deus, já agora, traz salvação ao homem”.  

Desta forma, ressalta-se que os milagres de Jesus, em sentido exclusivo, 

possuem caráter soteriológico. Jesus não os realizou em busca de plateia, nem muito 

menos usou algum exemplo em que o milagre fosse usado para impor às pessoas sanções 

ou penas e/ou como instrumento condenatório, pois, como afirma Brakemeier (1976, p. 

11): 

 
 O Deus de quem Jesus se sabe arauto, se compadece de sua criatura e 

não quer aniquilar, mas sim salvar vida (cf Mc 3,1 ss). As curas, os 

exorcismos, etc. a rigor nada mais são do que variantes daquele único e 

grande milagre, a saber a revelação da graça de Deus para o homem 

pecador e possesso, doente e faminto, medroso e cativo. Não que Deus 

deixasse de ser juiz, mas o juízo se torna ameaça apenas, se a graça for 

rejeitada. Deste modo os milagres de Jesus estão a serviço do Reino de 

Deus e, simultaneamente, a serviço do homem, de sua vida e salvação. 

 

Ante a isto, nota-se que é errado descobrir milagres unicamente naqueles atos 

que, na concepção hodierna, rompem as leis da natureza. O perdão dos pecados (Mc 2,5ss; 

Lc 7,48ss); a pregação do Evangelho dos pobres (Mt 11,5; Lc 4,l8;7,22); a transformação 

do publicano Zaqueu (Lc 19,1ss); a libertação do poder das riquezas e da ansiosa 

solicitude pela vida (Mt 6,24ss; Lc 12,22ss), tudo isto, na cosmovisão bíblica é 

considerado  milagre, e possui a mesma grandeza da cura de um cego ou da reanimação 

de Lázaro por exemplo.  

No que toca a forma de operar os milagres, Brakemeier (1976, p. 12) explica 

que: 

 
Na esmagadora maioria das vezes Jesus opera os seus milagres pela sua 

palavra. Esta pode ser acompanhada de um gesto (Mc 1,31; 7,33; etc.), 

mas ela não é qualitativamente outra do que a que Jesus prega em outras 

oportunidades. Pela palavra Jesus perdoa os pecados, cura o paralítico 
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(Mc 2,1 ss), expulsa os demônios (Mc 5,8; 9,25; etc) e chama pessoas 

a segui-lo (Mc 1,16 ss; etc.). Assim se pode concluir [sic] que os atos 

poderosos são efeitos da exousia da palavra de Jesus (cf Mc 1,21 ss), de 

sua autoridade tão flagrante em sua doutrina (Mt 7,28 s) e no anúncio 

da chegada do Reino 

 

Nos evangelhos sinóticos os milagres são designados pelo termo dynameis, que 

significa poderes ou obras de poder (Mt 7,22; 11,20-33; 13,54.58; 14,2; Mc 6.2.5.14; 

9,39; Lc 10,13; 19,37). Analisando tal termo, dar-se a entender que a ênfase não recai 

somente sobre o caráter milagroso das obras em si, mas sobre o poder nelas manifesto. É 

a faculdade daquele Deus, em cujo nome Jesus fala e age, que não segue o caminho das 

demonstrações públicas e da violência e que, não obstante, é capaz de infligir derrota aos 

diabos e a tudo que se opõe à sua majestosa soberania.  

Os milagres são os sinais da presença do reino no meio da humanidade, é o 

comprimento da profecia de Isaias que profetiza curas de enfermos durante a vinda do 

messias, pois “tudo isso se situa no contexto da missão recebida do Pai, portanto, em 

relação íntima com a pregação do reino” (HACKMANN, 1997 p. 81). Deste modo, os 

milagres são inseparáveis da mensagem do reino de Deus, sinal da proximidade desse 

reino e da plenitude das profecias que se realizam na pessoa de Jesus Cristo o filho 

unigênito do Pai. 

 

4 PARABOLAS  

 

Jesus, em seu ministério, anunciou o reino de Deus, mas não deu nenhum 

conceito claro do que venha a ser este reino, sendo este reino expresso, além dos sinais, 

pelas parábolas, que etimologicamente significa uma espécie de comparação. Oriunda da 

tradução da LXX a palavra parábola, do grego parabolé, que significa colocar ao lado, 

ou seja, colocar o mais próximo possível, deixar acessível, traduz a palavra hebraica 

Masal (cf. Mt 13,35), que significa provérbio, sentença, comparação, epigrama, sendo 

também, um elemento típico da literatura sapiencial (HACKMANN, 1997, p. 86). 

Hackmann (1997, p. 86) aponta que este termo aparece na literatura 

neotestamentária cinquenta vezes, e nos sinóticos estas estão intimamente ligadas a 
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pedagogia de Jesus, ou seja, seu método de ensino. O evangelista João, diferentemente 

dos demais, não emprega o termo parábola, mais sim “provérbios”, que no fundo tem 

praticamente o mesmo significado (HACKMANN, 1997, p. 86). 

Muitos podem pensar, ante a esta explanação, que a parábola seria uma espécie 

de alegoria, como o mito da caverna de Platão. Este modo de pensar vigorou, de acordo 

com Fabris (1988, 171), por muito tempo, até que em 1888, A. Jülicher lançou sua obra 

que tratava do modo de Jesus falar em parábolas, impondo em sua obra uma reflexão 

sobre o problema que se faz em dizer que a parábola é uma alegoria.    

Fabris faz uma breve distinção entre alegoria e parábola, explicando que a 

alegoria consiste em “uma espécie de metáfora ampliada, em que os vários elementos 

narrativos têm valor simbólico com relação à realidade externa significada” (FABRIS, 

1988, p. 171), já a parábola consiste em “um relato de um acontecimento único e insólito, 

cujos vários elementos são coordenados entre si em função da relação global com a 

realidade externa significada” (FABRIS, 1988, p. 171).  

Como ambas são diferentes e como distinguir tais gêneros se faz necessário, 

pois, de acordo Fabris (1988, p. 171), “afeta o problema da historicidade do método 

parabólico empregado por Jesus”. Mesmo assim, não se exclui a compreensão de que 

Jesus utilizava elementos alegóricos, mas a alegoria é algo mais próprio dos Padres da 

Igreja do que propriamente dito do método pedagógico de Jesus (FABRIS, 1988, p. 170). 

Um fato importante a ser apresentado no que se concerne às parábolas é que 

Jesus não é o inventor desta forma de fala e ensinar, em seu tempo muitos grupos já 

utilizavam desta forma literária, como também os grandes mestres das escolas judaicas 

da época que dela se utilizavam, com certa frequência, para ilustrar de maneira simbólica 

algum texto bíblico ou a solução de algum caso moral-religioso (FABRIS, 1988, p. 171-

172). 

As parábolas são características do modo de falar de Jesus e ilustram e nova 

modalidade temporal do reino de Deus. Ilustram esse reino e oferecem a possibilidade de 

uma nova compreensão do mundo em que se vive, levando o homem a tomar uma atitude 

que modifique a sua existência (HACKMANN, 1997, p. 87). Assim, as parábolas 
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envolvem os receptores da mensagem, naquilo que Hackmann 1997, p.87) irá chamar de 

“transposição simbólica dos personagens históricos e reais”, pelos quais atuam Jesus e os 

seus interlocutores. 

Através das comparações feitas por parábolas, Jesus revela o reino de Deus e 

seus adjetivos. As palavras são estes instrumentos pelos quais a originalidade da 

mensagem do reino chega ao povo. 

 

5 EXORCISMOS 

 

Sobre a temática da proximidade do reino, os exorcismos são apresentados como 

um sinal de que este reino está próximo e se realiza na pessoa de Jesus. A tradição da 

comunidade de Marcos apresenta os exorcismos como um sinal messiânico, a tradição da 

comunidade de Mateus e Lucas bebendo desta mesma fonte apresenta Jesus que expulsa 

os demônios sobre a autoridade de Deus (Mt 12,28; Lc 11,20). 

Os exorcismos mostram a soberania de Deus, sua realeza, Fabris (1988, p. 107), 

ao tratar sobre esta temática, expõe que: 

 
A libertação dos possessos mediante a palavra eficaz de Jesus pode ser 

interpretada no contexto religioso e cultural do seu ambiente como um 

sinal da irrupção do reino de Deus, que põe fim à sanha das forças do 

mal portadoras da marca de Satanás. Novidade desconcertante é a 

identificação absoluta que Jesus faz entre seus exorcismos e a poderosa 

manifestação de Deus como Senhor e Salvador ou, em outras palavras, 

a chegada atual do Reino de Deus. 

 

Deste modo, os exorcismos denotam “a manifestação e a presença da ação 

poderosa de Deus” (FABRIS, 1988, p. 108) que age em favor de um oprimido, denotam 

sua ação salvífica e o mostram como “senhor da história e se torna ativo no mundo por 

que Jesus o proclama e o mostra presente a atuante com seus gestos poderosos em favor 

dos homens necessitados” (FABRIS, 1988, p. 108).  

 

6 CONCLUSÃO 
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Deste modo, observa-se que a pregação do reino de Deus está intimamente ligada 

com a pessoa de Jesus Cristo, com suas expressões e com os sinais que ele realizava. 

Tudo em Jesus fala do reino de Deus, e tudo que se comunica sobre este reino fala de 

Jesus. O reino está tão intimidante ligado à sua pregação, que excluí-lo seria o mesmo 

que mutilar a mensagem evangélica, ou torná-la meramente vaga, sem um dos elementos 

principais. 

A salvação surge como sinal de esperança do Povo e como ação de Deus que 

age poderosamente na história, modifica a realidade, é Soberano e caminha com seu povo. 

Em Jesus, o shalom escatológico dos judeus é o convite que o Pai, por seu Filho, faz a 

humanidade para a vida eterna. O reino é sinal de salvação, o reino é sinal de libertação, 

o reino é sinal da presença de Deus, que em seu Filho é solidário com todos os oprimidos 

e esperançosos de dias melhores.  

Deste modo conclui-se que a mensagem do reino também é mensagem de 

salvação, toda expectativa do reino tem seu ápice na ação salvadora de Deus, que por 

amor toma a iniciativa de instaurar o reino e salvar a humanidade. Assim sendo, falar do 

reino é falar de Jesus libertador, de Jesus que agia com misericórdia, é falar dos gestos de 

carinho e ternura que se revelam durante seu ministério, mais é também falar da ação 

libertadora de Deus que age na história em favor de seu povo.  
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RESUMO 

As estratégias da cadeia de suprimentos logísticos são definidas em função da sua 

capacidade em adaptar-se e evoluir frente às novas demandas de mercado. Para tanto 

algumas ferramentas são utilizadas para controlar esta operação. Uma das ferramentas da 

cadeia de suprimento colaborativa CPFR (Collaborative Planning Forecasting and 

Replenishment) que contribui para a manutenção de uma estrutura operacional otimizada 

exigida pelo elevado grau de competição na dimensão corporativa. No presente trabalho, 

busca-se Compreender a utilização dessa técnica CPFR no contexto empresarial, com 

foco principalmente nos aspectos estratégicos de atuação das empresas através de uma 

revisão bibliográfica. No entanto, a implementação da colaboração é realizada através de 

investimentos relacionados com o CPFR. As conclusões do estudo apontam direções das 

tendências de utilização dessa prática colaborativa no ambiente empresarial. 

Palavras Chaves: planejamento. colaborativo. reabastecimento. previsão. 

 

ABSTRACT 

Logistics supply chain strategies are defined in terms of their ability to adapt and evolve 

in response to new market demands. For this purpose some tools are used to control this 

operation. One of the tools of the Collaborative Planning Forecasting and Replenishment 

(CPFR) chain that contributes to the maintenance of an optimized operating structure 

required by the high degree of competition in the corporate dimension. In this paper, we 
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intend to understand the use of this CPFR technique in the business context, focusing 

mainly on the strategic aspects of companies' performance through a bibliographic 

review. However, the implementation of the collaboration is carried out through 

investments related to the CPFR. The conclusions of the study point out trends in the use 

of this collaborative practice in the business environment. 

Key-words: planning. collaborative. refueling. forecasting. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

CPFR - Collaborative Planning, Forecasting, e Reabastecimento são programas que tem 

como principal objetivo melhorar a capacidade de antecipar o atendimento e satisfazer a 

demanda futura através da colaboração entre organizações que compõem uma rede de 

abastecimento. Diante disso, a existência e definições do processo detalhado e abrangente 

do modelo publicado pela Commerce Standards Voluntária interindustrial Comitê na 

prática CPFR, foi se tornando uma necessidade das empresas em migrarem para este 

modelo por uma série e diferentes formas. Este trabalho tem como objetivo Compreender 

a utilização dessa técnica CPFR no contexto empresarial, com foco principalmente nos 

aspectos estratégicos de atuação das empresas e os mecanismos de coordenação adaptado 

para executar CPFR. Além disso, de ser um programa o CPFR é também um modelo onde 

se busca analisar as relações entre essas dimensões, a fim de compreender e explicar a 

lógica da cadeia de suprimentos por trás das escolhas de gerenciamento, ou seja, o 

relacionamento através da confiança e credibilidade que levam as empresas a 

implementar diferentes configurações de CPFR. Esta pesquisa identifica a opinião de 

vários autores sobre os tipos de colaboração para implementação do CPFR. Estes tipos 

de colaboração serão abordados na construção do referencial teórico deste estudo. 

A colaboração ocorre quando “duas ou mais empresas independentes trabalham em 

conjunto para planejar e executar as operações da cadeia de suprimentos com maior 

sucesso do que agindo isoladamente” Simatupang e Sridharan (2003). Para que esta 

partilha de informação venha acontecer, um alto grau de confiança deve existir entre os 

parceiros colaboradores (FRANKEL et al., 2002). Credibilidade reflete a extensão em 
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que a empresa acredita que seu parceiro de relacionamento tem a competência necessária 

para executar de forma eficaz (GANESAN, 1994). Colaboração é o delineamento do tipo 

conhecimento, explícita ou tácita que resulta na troca de informações. A colaboração 

envolve a transferência de conhecimento que é explícito. O ponto de vista desta pesquisa 

reside no estudo Processo CPFR - Colaborativo de Planejamento, Previsão e 

Reabastecimento, para parceiros comerciais (pertencentes à mesma cadeia de 

suprimentos) que estejam dispostos a colaborar no intercâmbio de dados eletrônicos das 

vendas e previsões das demandas encomendadas. Os obstáculos que surgiram na 

implementação do CPFR na implementação no campo indicam a necessidade em fornecer 

processo de colaboração com uma ferramenta ou modelo inteligente buscando otimizar 

esta parceria através da negociação.  

Portanto, para este estudo, foi realizada uma revisão da literatura baseada nos estudos dos 

autores renomados, esta ferramenta ou modelo foi utilizado para o gerenciamento de 

processos de cadeia de fornecimento. Para compreender as forças provenientes de um 

sistema inteligente incorporado dentro do processo CPFR, foram descritos as 

experiências em diferentes condições teoricamente analisadas.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ECR - RESPOSTA EFICIENTE AO CONSUMIDOR 

 

No início de 1990, uma iniciativa de colaboração, chamado de ECR - Resposta Eficiente 

ao Consumidor, surgiu nos supermercados e CPG - Bens de Consumo Embalados. As 

empresas buscam cada vez mais a obtenção de ganhos competitivos em relação aos 

concorrentes, com isso, a gestão da cadeia de suprimento tem como objetivo principal a 

utilização das estratégias de gestão moderna (KURT SALMON ASSOCIATES, INC., 1993). 

Em outras palavras, há necessidade de garantir o máximo de valor ao cliente final com o 

menor custo e que toda a rede de fornecimento esteja alinhada suas operações. Segundo 

Harrison et al. (2003), “existem cinco maneiras de competir por meio da logística. São 

elas: velocidade, qualidade, flexibilidade, tempestividade e objetivos de custo”. No 

entanto, para ser mais competitivo no ambiente empresarial logístico é necessário possuir 
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velocidade, qualidade, flexibilidade e custos para realizar as atividades bem. Ou seja, a 

velocidade deve envolver-se bastante rápida, a tempestividade que envolve a operação 

tem que agir na hora certa, a flexibilidade tem que ser capaz de mudar o que é realizado 

eficientemente e os custos deve ser menor.  

Para tanto, o gerenciamento moderno das cadeias de suprimentos busca tornar a logística 

empresarial mais eficiente quanto à satisfação em relação às exigências do usuário final, 

ou seja, requerer um alto nível de cooperação entre as organizações participantes, além, 

dos mútuos benefícios reconhecidos através das necessidades de relacionamentos entre 

as empresas. Diante disso, para aumentar a precisão das previsões de demanda e planos 

necessários de reposição para baixar estoques em toda a cadeia de abastecimento e atingir 

os níveis de serviço elevados dos produtos certos nos locais corretos, Seifert (2002). Já 

segundo Christopher (2000) Chegar à verdadeira integração da cadeia de suprimentos (a 

montante e a jusante) requer, em termos ideais, que haja sintonia entre processos e 

projetos de fornecedores e clientes. 

A iniciativa criada a princípio possibilitou a integração externa da cadeia de suprimentos, 

no entanto, somente em 1992 foi quando 14 associações de comércio dos Estados Unidos, 

entre elas a Grocery Manufacturers of America e o Food Marketing Institute, criaram um 

grupo chamado “Efficient Consumer Response Movement” ou “ECR”. Estas associações 

tinham como propósito liderar uma transformação nas práticas de negócio existentes na 

época (BARRAT; OLIVEIRA, 2001). Diante disso, o ECR divulgou um manifesto em 

que defendia a necessidade em “desenvolver uma relação de confiabilidade entre 

fabricantes e varejistas (incluindo os consumidores em geral e fornecedores). Para 

otimizar os resultados da cadeia de suprimentos foi necessário o compartilhamento de 

informações estratégicas” (Kurt Salmon Associates 1993 apud BARRAT e OLIVEIRA, 

2001). O ECR foi desenvolvido para compor e racionalizar a variedade de produtos, a 

atividade de promoção, novos produtos e o reabastecimento em toda a cadeia de 

suprimento. O grande objetivo com isso é aumentar a eficácia das atividades e dos 

esforços de promoções, melhorar o desempenho do fluxo de estoque e administração da 

cadeia de suprimentos (HARRISON et al., 2003). Para tanto, “destacam-se o ERP - 

Enterprise Resource Planning” Com tais objetivos para integração da cadeia de 



 

504 

suprimentos sejam atingidos, Harrison et al. (2003) foram identificados dois níveis de 

colaboração, a externa e a interna.   

Basicamente, o objetivo central do ECR é integrar o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos com a gestão da demanda. Corroborando Moura et al. (2003) diz que o 

elemento mais importante do ECR é levar ao mercado os produtos que o cliente deseja, 

no momento certo, num padrão de qualidade mais elevada e com um custo menor, mas 

com maior rapidez, ou seja, contribuir para uma maior demanda com esforços 

colaborativos que ampliem a ênfase nas áreas de EDI (Eletronic Data Interchange), 

Cross-Dockin e reabastecimento contínuo. No âmbito empresarial há especulações de que 

o ECR é somente um pretexto de manutenção das políticas de transferência de custos dos 

grandes varejistas para os pequenos fornecedores, não havendo uma real colaboração. 

Entretanto o estudo de Corsten e Kumar (2005) demonstrou que com o ECR, os 

fornecedores tendem a ter grandes performances econômicas, desde que os investimentos 

em tecnologia sejam bem realizados e os parceiros bem escolhidos segundo critérios 

criados pelos mesmos autores.  

Diante da limitação do ECR que se baseia apenas na demanda real do consumidor, não 

havendo integração com a previsão da demanda. Os varejistas baseiam-se nas suas 

estratégias nos PDVs (Pontos de vendas) através dos estoques das prateleiras dos 

mesmos. Desta forma, os fabricantes se diferenciam através do planejamento dos 

armazéns através do critério de reposição (IRELAND; BRUCE, 2000). A criação de uma 

ferramenta estratégica tornou-se necessária mediante a gestão proativa de controle dos 

excessos, através de um alinhamento dos objetivos e processos estratégicos de toda a 

cadeia. Para tanto, o objetivo central desta ferramenta é a criação única de um plano 

compartilhado de previsão e gestão da demanda através de um plano de manufatura geral 

estável (IRELAND; BRUCE, 2000).  

Diante dessas limitações o ECR surge à prática mais promissora na Gestão da Cadeia de 

Suprimentos o CPFR onde a principal diferença ECR e CPFR, é que os outros modelos 

exigem massa crítica (participações de muitos compradores e vendedores) antes de 

quaisquer benefícios serem realizados. CPFR, no entanto, permite que um comprador 

para melhorar o desempenho, apenas ter uma relação de colaboração com um único 
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fornecedor. CPFR tem sido descrito como um passo além da resposta eficiente do 

consumidor, ou seja, programas de reposição automática, porque do elevado nível de 

cooperação e colaboração necessário (TOSH, 1998). 

 

2.2 CPFR - PROCESSO COLABORATIVO DE PLANEJAMENTO, PREVISÃO E 

REABASTECIMENTO. 

 

No ano de 1995, através de uma iniciativa de cinco empresas (Wal-Mart, Warner-

Lambert, Benchmarking Partners, SAP e Manugistcs) surgiu o movimento CPFR o 

objetivo era desenvolver negócios para prever e reabastecer estoques de maneira 

colaborativa (HARRISON et al., 2003).  Foi desenvolvido um modelo com nove passos 

para implementação do programa (HARRISON et al., 2003). São: o desenvolvimento dos 

acordos na linha de frente; Criar planos de negócios conjuntos; Criar previsões de vendas 

individuais; Identificar exceções na previsão de vendas; Solucionar/colaborar na solução 

de itens de exceção; Criar previsão de pedidos; Identificar exceções na lista de pedidos; 

Solucionar/colaborar na solução de itens de exceção; Gerar pedidos.  

Todavia, o CPFR focaliza-se no processo de prever o suprimento e a demanda por 

intermédio da sincronização de vários planos de negócios e projeções, tanto do fornecedor 

quanto do cliente. Jim MaLaughlin apud Mccrea (2003), então presidente do Comitê 

VICS. Segundo Mccrea (2003), quanto maior a dinâmica da demanda, maior é a 

agregação de valor a partir da colaboração. Com o advento do CPFR, inúmeras questões 

de gestão da cadeia de suprimentos puderam ser resolvidas ou aprimoradas, tais como 

(BARRAT; OLIVEIRA 2001): a influência de promoções na criação da previsão de 

vendas e nas políticas de gestão de estoque; A influência de mudanças nos padrões de 

demanda na previsão de vendas e nas políticas de estoque utilizadas; A diminuição dos 

níveis de estoque devido à menor incerteza operacional e estratégica da cadeia de 

suprimentos; O aumento do nível de serviço e diminuição dos tempos de entrega.  

CPFR está sendo reconhecido como um dos modelos mais bem sucedidos, sobre o 

mecanismo de transformação das relações entre parceiros. A parceria funciona através de 

uma situação ganha-ganha, onde a satisfação do cliente, os custos e as receitas pressupõe 
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a melhoria em tudo ao mesmo tempo (SHEFFI, 2002). Ou seja, para otimização do tempo 

os parceiros trocam informações que anteriormente eram sigilosas, buscando agilizar a 

cadeia suprimentos através das suas atividades de entrega ao cliente, atrelado a esse 

critério estão a transição dos dados eletrônicos, a demanda agilizada, a disponibilidade 

do produto quase em tempo real e a confiabilidade do serviço prestado, demonstrado pela 

satisfação dos seus clientes. 

CPFR defende que “é possível praticar os conceitos do CPFR sem o uso de tecnologia 

avançada já que a mudança principal é na cultura de trabalho da empresa com seus 

clientes ou fornecedores. Entretanto, para operações em larga escala é necessário o uso 

da tecnologia da informação voltado para o CPFR”. McCarthy e Golicic (2002) identifica 

que as principais barreiras para implementação bem sucedida do CPFR são a ausência de 

tecnologia eficiente, dificuldades de troca de informação em tempo real, considerável 

investimento em pessoal e ativo para preparação estrutural do programa, a necessidade 

intensa de manutenção do programa ao longo de toda a cada de suprimentos e a falta de 

sincronia nas mudanças culturais requeridas entre as empresas envolvidas no projeto.  

Apesar dessas dificuldades, acredita-se que o CPFR representa a mais larga oportunidade 

para o gerenciamento de inventário nos próximos anos, constituindo-se em um novo meio 

de gestão de relações colaborativas entre fornecedores e clientes, prometendo ser o carro-

chefe da nova era nas relações comprador-vendedor. Segundo Branska e Lostakova 

(2011), para superar os desafios a integração de sistemas logísticos de negócios como 

sistemas de logística de fornecedores e clientes utilizando a abordagem colaboraiva como 

CPFR - Collaborative Planning, Forecasting e Reabastecimento. A Colaboração e 

integração no contexto das cadeias de abastecimento têm sido amplamente discutidas nos 

últimos anos. 

CPFR é uma ferramenta de inovação tecnológica que foi registado pela primeira vez como 

marca registrada pelas VICS - Voluntárias Interindustry Commerce Standards 

Association (1998) e é definido pela VICS como uma coleção de novas práticas de 

negócios que aproveitar a internet e EDI para atingir dois objetivos: reduzir radicalmente 

inventários e despesas ao mesmo tempo melhorar o serviço ao cliente. 
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Uma série de definições e explicações de CPFR subsequentes têm sido apresentados na 

literatura e em análise pode ser visto como tendo derivado da definição VICS. Por 

exemplo, Fliedner (2003) define CPFR como uma abordagem baseada em web que 

podem coordenar o processo diversificado de gerenciamento de cadeia de fornecimento, 

incluindo a produção e planejamento de compras, previsão de demanda e reposição de 

estoque. Skjoett Larsen et al. (2003, p. 532) definir CPFR como "colaboração em que 

duas ou mais partes na cadeia de abastecimento planejar conjuntamente uma série de 

atividades promocionais e elaborar previsões sincronizados, com base no qual os 

processos de produção e reabastecimento são determinados".  

CPFR como uma técnica baseada na prática se origina a partir do lançamento de um plano 

abrangente de cooperação, em seguida, denominado de Previsão e Reabastecimento de 

colaboração. No início de 2000, a abordagem CPFR foi considerada "melhor prática". A 

partir da literatura, é evidente que uma revisão abrangente sobre CPFR está faltando. Os 

pontos mais abordados pelos autores através desta pesquisa são: Processos da cadeia de 

suprimentos, abordagens colaborativas da CPFR, previsão e reabastecimento. 

Segundo Poirier (1999) “Através do comprimento da estrutura organizacional da cadeia 

de suprimentos, foram identificados os processos pelos quais agregam valor e que pelo 

dinamismo das operações pode não ser notado pelos autores individualmente, porem, 

podem ser realizados por várias empresas”. Diante disso, o CPFR tem como objetivo 

eliminar falhas e redundâncias, escolhendo o mais adequado parceiro para realizar suas 

operações nos processos considerados críticos e fazer experimento através de 

documentação oportuna de melhoria particularmente (distribuição e na gestão de 

estoques). “CPFR sugere uma abordagem baseado em agentes autônomos, ou seja, com 

empresas capazes de resolver problemas, racionalizar gastos, possuir autonomia, 

desenvolver competência social, reatividade e pró-atividade”.  

No entanto, quanto mais credibilidade e autônomos forem os membros da cadeia de 

suprimentos, mais será a operação de transferência com as informações e dados, 

refletindo a incompatibilidade cultural individual das empresas. Ainda segundo Poirier 

(1999) “O estabelecimento do Planejamento Colaborativo CPFR, permite aos parceiros 

da cadeia de suprimentos colaborarem na estruturação e execução dos processos, desde 
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momento da extração dos insumos e matérias primas até a distribuição final dos produtos 

aos clientes, tendo como visão à otimização plena. Esse planejamento inicia-se a partir 

do estabelecimento dos critérios de avaliação de desempenho, que são críticos aos olhos 

dos clientes, para depois agir coletivamente no atingimento dos mesmos”.  

Diante da aceitação do mercado, os produtos devem ser desenvolvidos conjuntamente 

para maximizar essa aceitação. Na oportunidade, os parceiros devem desenvolver e 

implementar sistemas adequados de tecnologia que suportem a cooperação total entre os 

esses parceiros. Entre eles, destaca-se o “ERP (Enterprise Resource Planning)". Esse 

assunto já foi abordado no item 2.1 desta pesquisa. 

O CPFR tem o seu foco principal no processo de prever o suprimento e a demanda por 

intermédio, através da sincronização de projeções e vários planos de negócios, tanto de 

cliente quanto de fornecedor. Entretanto, para operações em larga escala, é necessário o 

uso do CPFR. Apesar dessas dificuldades, alguns autores acreditam que o CPFR 

representa a mais larga oportunidade para o gerenciamento de inventário nos próximos 

anos, pelo fato, de cm o uso desse método pode-se diminuir o tempo de espera do cliente 

em relação ao produto, a ruptura dos estoques, agilidades do manuseio e transporte das 

mercadorias. Diante disso, a constituição de um novo meio de gestão nas relações 

colaborativas entre clientes e fornecedores, gera uma nova era de comprometimento nas 

relações comprador-vendedor, esta operação ou elo da cadeia poderá ser o carro-chefe da 

nova forma de gerenciar a Cadeia de Suprimentos Logísticos Empresarial. No entanto, a 

utilização das técnicas do CPFR no contexto Logístico Empresarial na ótica da estratégia 

e competitividade no mercado é o foco de discussão deste trabalho.  

A forma de colaboração varia de acordo com o seu foco e objetivo, independentemente 

da abordagem colaborativa adotada. No entanto, Simatupang e Sridharan (2003) sugerem 

que os requisitos para a colaboração eficaz são objetivos comuns, políticas integradas, 

medidas adequadas de desempenho, um domínio de decisão, o compartilhamento de 

informações, e alinhamento de incentivo. Para estes requisitos, demonstram a necessidade 

do planejamento significativo da comunicação que deve acontecer entre os parceiros, 

podendo exigir compromisso de recursos significativos. Estudos adicionais 

(DEROCHER; KILPATRICK, 2000; MENTZER et al., 2000) afirmaram que as relações 
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fortes aumentam a probabilidade de que as empresas vão trocar informações críticas como 

necessidade de planejar de forma colaborativa e implementar uma nova oferta de 

estratégia da cadeia. Para que esta partilha de informação venha ocorrer, um alto grau de 

confiança deve existir entre os parceiros colaboradores (FRANKEL et al., 2002).  

A confiança cresce na medida em que parceiros percebem o outro como crível e 

benevolente (GANESAN, 1994; DONEY; CANNON, 1997). Credibilidade reflete a 

extensão em que a empresa acredita que seu parceiro de relacionamento tem a 

competência para executar de forma eficaz, enquanto benevolência ocorre quando uma 

empresa acredita que seu parceiro de relacionamento tem intenções e motivos que irão 

beneficiar a relação (GANESAN, 1994). Ao colaborar com a CPFR, as empresas são 

capazes de trocar o conhecimento explícito como o tácito, tendo como objetivo fim 

combinar diferentes correntes do conhecimento entre capacidades contrastantes de 

parceiros, novos conhecimentos podem ser criados para benefício mútuo. Este nível mais 

elevado de interação, referido por Lang (2004) como enraizamento, entre colaboradores 

incentiva a troca de conhecimento tácito, que coincide com o alto grau de confiança que 

acompanha as relações de colaboração.” 

Devido à natureza dos recursos colaborativo e intensivo de relações de parcerias, não é 

provável, que todo e qualquer relacionamento de uma organização seja colaborativo. 

Diante disso, as organizações precisam tomar decisões racionamento, demonstrando e 

procurando relacionamentos onde uma estratégia de colaboração irá proporcionar o maior 

retorno e benefícos necessários para esta operação. Na avaliação de oportunidades de 

colaboração, as empresas devem concentrar no pequeno número de relacionamentos 

próximos ao invés de tentar colaborar com todos (BARRATT, 2004). Whirlpool 

Corporation, por exemplo, só se desenvolve CPFR com os parceiros comerciais que são 

estrategicamente importantes para Whirlpool, têm altos níveis de disponibilidade de 

recursos e estabilidade do negócio, e são eficientes nos sistemas de encomenda (SAGAR, 

2004). 

Enquanto tipologias utilizadas por estudos anteriores têm sido úteis, eles não examinam 

a variedade de abordagens colaborativas que só recentemente começou a tomar forma. 

CPFR, como exemplo, começou no final de 1990. No entanto, a colaboração é um 
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conceito muito amplo e englobando termo (BARRAT, 2004), e, assim, requer mais 

específica, em profundidade análise e classificação (semelhante ao modelo de parceria 

anteriormente referido), a fim para entender melhor como implementar com êxito 

abordagens colaborativas.  Colaborações podem ser de intensidade variável - curto e 

longo prazo - e pode apresentar fases do ciclo de vida (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 

2003). Não existe um modelo padrão de abordagem para a colaboração - o nível de 

colaboração depende de fatores internos de cada parceiro comercial individual (por 

exemplo: capacidade tecnológica), bem como relações externas (por exemplo, o nível de 

confiança que existe entre os parceiros comerciais). 

Segundo Whipple e Russell (2007), durante um estudo realizado sobre CPFR. As 

empresas participantes foram selecionadas com base em sua posição como líderes em 

diferentes aspectos de colaboração. Esse processo de amostragem intencional permite 

fornecedores semelhantes e idéias contrastantes para ser selecionado. A liderança era 

determinada por meio de uma pesquisa bibliográfica, apresentações de associações 

comerciais e associações, e de identificação de seus pares da indústria em relação ao 

envolvimento e capacidades das empresas selecionadas. As entrevistas ocorreram com 21 

gerentes de dez empresas de alimentos, produtos de consumo (CPG) e indústrias de bens 

duráveis. “Este número de entrevistas são maiores do que o mínimo de oito entrevistados 

sugerido por McCraken (1988) e destaca a capacidade para este estudo exploratório para 

fornecer insights sobre as relações de colaboração que geram proposições explicativas.” 

Foram detectados três tipos de relações de colaboração a partir das entrevistas 

exploratórias. Tipo I: Gestão de Operação Colaborativa, Tipo II: Gestão de Evento 

Colaborativo e Tipo III: Gestão de Processo Colaborativo.  

A tabela 1 destaca características temáticas associadas com cada tipo de colaboração. O 

texto que se segue examina cada um dos três tipos de colaboração, descreve suas 

características operacionais distintas, fornece informações detalhadas exemplos 

operacionais das entrevistas, e discute as vantagens e desvantagens associado a cada tipo 

de colaboração. 

 

Tabela 1 - Características temáticas associadas com cada tipo de colaboração. 
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Tipo I: Gestão de 

Operação Colaborativa  

Tipo II: Gestão de 

Evento Colaborativo  

 

Tipo III: Gestão de 

Processo Colaborativo  

 

Características 

das Pessoais 

 

Interação interpessoal 

Pessoa-a-pessoa 

Interação focada em 

decisão conjunta em 

relação a eventos e itens 

de enfoque colaborativo 

interação focada  na 

resolução conjunta de 

problemas, planejamento 

de negócios de longo prazo 

e desenvolvimento  

processos multifuncionais. 

Mais relações embutidos 

Características do 

Processo 

 

O foco está no 

alinhamento de troca de 

dados e tarefas. Criação 

de dados padronizados 

para a troca entre 

empresas afins. Vai e 

vem de informações 

O foco está no 

planejamento conjunto e 

na tomada de decisão 

associada com eventos 

específicos ou questões. 

Mix de conhecimento 

tácito e explícito em 

torno do processo 

Processos totalmente 

integrados. Nivel superior 

de conhecimento tácito e 

explícito em torno do 

processo. Simultaneidade 

de troca. 

Características da 

Tecnologia 

 

Tecnologia configurada 

para gerenciar  

grandes volumes de 

dados transacionais  

sendo trocadas 

automaticamente 

Tecnologia configurada 

para combinar  

dados associados a 

eventos; 

Tecnologia para facilitar o 

fluxo através de 

informações de negociação 

de parceiros a respeito das 

atividades da gestão da 

cadeia de suprimentos  

Tomada de 

Decisão – Grau 

de Envolvimento 

 

Individual - dependente, 

monitorada  

e geralmente gerenciada 

por uma ou pequeno 

número de indivíduos. 

Departamental ou 

organizacional -  

interação estruturada 

pela "equipe". Equipe 

pode operar dentro da 

outra empresa 

Rede social ou relacional - 

equipe multidisciplinar com 

suporte de nível dentro e 

através de cada 

organização. Participação 

ativa da rede como um todo 

Foco da 

Colaboração 

 

Coordenação da 

informação com foco  

na resolução de 

problemas em geral no  

nível fornecedor 

Colaboração na cadeia de 

suprimentos - 

rompimentos - foco 

principal na oferta  

eficiente da cadeia entre 

Eficiência na colaboração 

da cadeia de suprimentos, 

bem como eficiência 

estratégica  de ordens de 

compras comprometidos 
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o fornecedor  

e nas prateleiras do 

varejo 

Tempo 

 

Analítica no Curto-

prazo a fim de  

obter a resolução do 

problema. Baixo nível 

de planejamento de 

gestão, mais tarefa 

orientada. 

Médio Prazo - O foco é a 

resolução de problemas 

que criará um impacto 

incremental para a loja. 

Maior planejamento de 

gestão. 

Longo prazo - focado no 

planejamento futuro para o 

desempenho da cadeia de 

fornecimento avançado. 

Alto nível de planejamento 

avançado que é a 

informação / decisão 

dirigida 

Classificação do 

retorno no 

relacionamento 

 

Redução de Problemas 

e/ou erros nas  

tarefas (por exemplo, 

em tempo de entrega, a 

taxa para preencher  

CD, giro de estoque, de 

forma adequada) 

Tendencia de melhoria 

de previsão e dados. As 

melhorias de 

desempenho são mais 

orientadas (por exemplo, 

focar vendas perdidas ou 

sucesso promocional 

melhorado). Inclui mais 

foco na loja  

antecipando nível de 

impacto / adaptação  

a flutuações ambientais 

 

Melhoria de desempenho 

para se concentrar sobre 

eventos futuros (por 

exemplo, o aumento das 

vendas,  

novos produtos / novas 

soluções / novo  

idéias, redução de capital de 

giro,  

o crescimento da categoria). 

Atividades racionamento  

priorizar onde os maiores 

resultados  

surgirão 

Nível 

organizacional 

 

Operacional, sendo 

necessárias reuniões 

diárias. 

Gerencial/Tático – foco 

na execução do plano 

Estratégico - foco no longo 

prazo  

planos de melhoria 

Domínio da 

informação 

 

Grandes quantidades de 

dados, muitas vezes em 

nível CD. 

Os dados são geralmente 

à base de exceção.  O 

foco é mais pró-ativo / 

solução de problema  

Focada no futuro e pró-

ativa.  

Pode incluir um repositório 

central de dados em que 

ambas as partes podem 

acessar informação 
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Nível de 

conhecimento 

 

Conhecimento explícito Explícita com algum 

nível de conhecimento 

tácito  

 

Níveis explícitos e elevados 

de  

conhecimento tácito 

 

Exemplos 

 

Colaboração Scorecard 

e VMI 

CPFR inicial e 

Colaboração Evento 

CPFR Avançado  

FONTE: WHIPPLE; RUSSELL, 2007 (adaptada). 

 

Diante do exposto na tabela I, nas colaborações scorecard analisados nesta pesquisa, a 

informação é fornecida numa base semanal ou mensal (dependendo do tipo de relatório 

scorecard) no nível de centro de distribuição de varejo. O scorecard incorpora uma série 

de medidas, incluindo, mas não limitado a entrega no prazo, taxa de preenchimento, perda 

de vendas, previsão de precisão, giro de estoque e desempenho promoção. O fabricante 

analisa os relatórios e KPIs (Indicador Chave de Desempenho) identifica onde o 

desempenho está abaixo do pré-determinado objetivo (por exemplo, o desempenho de 

entrega abaixo das expectativas para um conjunto específico de produtos). Em seguida, o 

fabricante trabalha na resolução de problemas através da partilha de dados dentro de sua 

própria empresa para determinar a causa raiz e trabalhando com o varejista para rever as 

políticas e práticas do CPFR (WHIPPLE; RUSSELL, 2007). 

O VMI (Estoque Monitorado pelo Fabricante) existe uma relação padrão VMI que 

envolve fabricantes e varejistas a compartilhar dados de demanda e reposição via troca 

eletrônica de dados a permitir aos fabricantes a usar a informação para determinar as 

quantidades de reabastecimento ao nível da distribuição de varejo centro (ou, em alguns 

casos, como o nível de loja de varejo) e gerar ordens de compra que são enviados para o 

varejista. Em relação aos estudos aqui, VMI em uma base diária operacional começou 

com o fabricante examinando EDI 852 Transações Dados de Atividade (intercâmbio 

eletrônico de dados) de produtos enviados do varejista que também forneceu informações 

atualizadas sobre o status do inventário e informações de movimento de vendas. Isto 

permitiu o planejamento do fabricante para avaliar a escassez, resolver problemas, e fazer 

pedidos internamente (WHIPPLE; RUSSELL, 2007).  
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Neste cenário, o fabricante é operado em um ambiente just-in-time tal que as encomendas 

foram planejadas com uma semana de antecedência. O fabricante também responsável 

pela previsão de vendas, usando dados históricos (por exemplo, história movimento 

semanal em itens do centro de distribuição), bem como ponto-de-venda (POS) e dados de 

item promocional fornecida pelo varejista (geralmente o varejista fornece informação 

promocional um mês antes da promoção). Note-se que enquanto a informação 

promocional é fornecida neste exemplo, a promoção não é planejada em conjunto entre o 

fabricante eo varejista como ocorre no Tipo II e Tipo III de colaborações na CPFR 

(WHIPPLE; RUSSELL, 2007). 

O motivo da escolha deste assunto originou-se pelo fato de a CPFR possuir a sua 

importância e utilidade amplamente discutidas pelas empresas nacionais e até mundiais. 

Mesmo que, ainda que não tenha havido um movimento sólido de adoção dessas 

empresas, há uma identificação das necessidades em se obter uma avaliação mais 

profunda da realidade de ações Logística Empresarial e essas práticas colaborativas das 

ações apresentadas através de estudo de casos empresariais ao longo da literatura 

amplamente revisada. O detalhamento dos procedimentos de pesquisa através da revisão 

bibliográfica encontra-se dispostos a seguir. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para Compreender a utilização dessa técnica CPFR no contexto empresarial, com foco 

principalmente nos aspectos estratégicos de atuação das empresas foi realizada uma 

pesquisa descritiva. Tendo em vista, que um dos propósitos da pesquisa teórica porque 

busca informações e dados disponíveis em publicações – livros, teses e artigos de origem 

nacional ou internacional, e na internet, realizados por outros pesquisadores. No entanto, 

a compreensão de um conhecimento, buscando ter uma melhor percepção, descobrindo e 

esclarecendo ideias (MALHOTRA, 2005). Para tanto, foi necessário um levantamento 

bibliográfico sobre CPFR - Collaborative Planning, Forecasting, e Reabastecimento. 

Quanto aos procedimentos utilizou-se uma pesquisa bibliográfica, haja vista, que o estudo 

procura explicar e discutir um problema de estudo com base em referencias publicadas 
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em revistas e periódicos nacionais e internacionais, buscando conhecer, analisar e 

explicar CPFR - Collaborative Planning, Forecasting, e Reabastecimento (THEÓPHILO; 

MARTINS, 2009).  

Ao abordar a lacuna identificada, uma revisão sistemática da literatura foi realizada em 

CPFR. A revisão incluiu ambos os estudos empíricos e não empíricos, utilizando uma 

metodologia de revisão de literatura. A seleção dos artigos foi recolhido a partir do banco 

de dados online da Emerald do período de tempo de avaliação. O primeiro projeto piloto 

CPFR, que teve lugar em 1995, envolveu o varejista (WalMart) e um de seus fabricantes 

(WarnerLambert) (COOKE, 1998). Este é amplamente aceito como o ponto de partida 

CPFR e seu ano de publicação de 1998, portanto, foi selecionado como o ponto de partida 

para este estudo. Esses bancos de dados são amplamente acessíveis em instituições 

acadêmicas e têm sido utilizados em vários estudos anteriores.  

As palavras chave "CPFR", "planejamento colaborativo", "previsão colaborativa", 

"reabastecimento colaborativo" e "colaboração" foram pesquisados no título do artigo de 

cada banco de dados. Nesta etapa, também foram considerados papéis que estavam 

disponíveis online, mas não formalmente publicados (por exemplo, "no prelo") em 

qualquer volume até o final de 2017. Com base nesses critérios descritos, foram 

identificados 15 trabalhos de pesquisa relevantes para o período de tempo de 2 meses. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo iniciado pela reposição entre WalMart e WarnerLambert em 1995 (partida 

Cooke, 1998). Foi considerado um ponto de partida adequado, um estudo sistemático da 

literatura foi realizado para entender as possibilidades de CPFR e desta forma, fornece 

uma estrutura e uma visão geral sobre as operações logística empresariais da época. Nesta 

pesquisa foi realizada uma revisão literária que inclui as três dimensões primárias de 

CPFR como definido por VICS, ECR e Collaborative reabastecimento e para além desta 

implementação do CPFR e uma comparação com outras abordagens colaborativas. A 

partir de uma leitura geral dos autores que revisam esta literatura que se pode verificar 

que houve um aumento global do número de artigos internacionais que abordem CPFR. 
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Também pode ser visto que a grande maioria dos estudos foi concluída utilizando a 

metodologia de estudo de caso, que novamente é um forte indicador quanto à natureza 

prática da investigação CPFR. A partir de uma análise da literatura pode-se perceber que 

existem principais construções teóricas para a implementação bem sucedida de CPFR 

foram identificadas, incluindo os tipos colaborativos desenvolvidos por pesquisadores 

especializados. Em primeiro lugar, os pesquisadores identificam necessidades CPFR; Em 

segundo lugar, identificar o método para gerenciar as barreiras CPFR; em terceiro, a 

seleção de parceiros comerciais adequados são bem articuladas para garantir a 

credibilidade dos serviços prestados. 

Em termos de CPFR como apresentado na Tabela I adaptada de Whipple e Russell, 

(2007), é evidente a partir de uma compreensão básica do CPFR que é uma prática que 

exige tipos de colaborações entre empresas e parceiros distintos. Com base nesse 

entendimento, a literatura pode ser visto para analisar CPFR tanto de uma perspectiva 

empresa (por exemplo, se sua organização preparada) e uma perspectiva empresa (por 

exemplo, quanto à relação), para tanto, que consiste em uma técnica e não técnica 

dimensão. No entanto, fica claro que a partir desta pesquisa que existem muitos sucessos 

CPFR documentado na literatura e que como uma técnica de CPFR ainda tem um papel 

significativo a desempenhar na gestão organizacional moderna.  

Uma limitação desta pesquisa é que, embora a organização que se dispõe a 

implementação CPFR não existe um roteiro claramente definido de como o fazes. 

Sugestão para pesquisa futura seria analisar a implementação seguindo passos 

teoricamente pressupostos, através de um constructo teórico. 
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RESUMO 

A cultura organizacional, em termos genéricos, consiste na cultura, com todos os seus 

comportamentos, objetos, normas, cerimônias e valores norteadores que as organizações 

desenvolvem, institucionalizam e validam para atingirem os seus objetivos estratégicos. 

Existe a hipótese de que um bacharelado situado em uma IPES possui um perfil cultural 

mais competitivo, haja vista ser orientado por uma gestão estratégica dos seus recursos, 

do que um bacharelado vinculado a uma IFES (que se orienta pela lógica da Gestão 

Pública). Assim, o objetivo geral da pesquisa consiste em caracterizar quais são os 

principais traços culturais (artefatos, valores e pressupostos) de dois bacharelados em 

Administração, um dos quais vinculado a uma IFES e outro a uma IPES, tendo como base 

a aplicação de um roteiro semiestruturado para conhecer a percepção dos membros que 

compõem o conselho de ambos os cursos sobre a cultura organizacional na qual estão 

inseridos. O estudo demonstrou como principais dessemelhanças valorativas o 

individualismo, a competição e a autonomia como evidências presentes na cultura do 

bacharelado A (IFES) e o empreendedorismo, a inovação e a cooperação como principais 

valores da cultura organizacional do bacharelado B (IPES), refutando-se a hipótese de 

que o curso vinculado à IPES teria um perfil cultural mais competitivo e individualista. 

Palavras-chave: valores. normas. níveis de Schein (1984). 

 

ABSTRACT 

The organizational culture, in general terms, consists of culture, with all its behaviors, 

objects, norms, ceremonies and guiding values that organizations develop, institutionalize 

and validate to achieve their strategic objectives. It is hypothesized that a baccalaureate 
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located in an IPES has a more competitive cultural profile, since it is guided by a strategic 

management of its resources, rather than one linked to an IFES (which is guided by the 

logic of Public Management). Thus, the general objective of the research is to characterize 

the main cultural traits (artifacts, values and assumptions) of two bachelors in 

Administration, one of them linked to one IFES and another to an IPES, based on the 

application of a script semistructured to know the perception of the members that make 

up the board of both courses on the organizational culture in which they are inserted. The 

study demonstrated that individualism, competition and autonomy as evidence in the 

culture of the Bachelor's degree (IFES) and entrepreneurship, innovation and cooperation 

as main values of the organizational culture of the bachelor's degree (IPES) the hypothesis 

was that the course linked to IPES would have a more competitive and individualistic 

cultural profile. 

Keywords: values. standards. levels of Schein (1984). 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tornou-se comum dizer que certo indivíduo é inculto, mais culto ou que possui 

“mais cultura” do que outro, assim como afirmar que alguém possui uma cultura 

inferiorizada. Trata-se de um conjunto de estereótipos que compõem uma série de 

percepções distorcidas do real conceito do verbete cultura, geral e reduzidamente 

associado à manifestação artística ou à mera leitura de livros.  

Um dos vieses epistemológicos sobre a cultura e sua influência na coletividade 

se concretiza no mundo do trabalho, onde é redefinida pelas Ciências Sociais Aplicadas 

como “Cultura Organizacional”: reconhece-se que toda organização possui uma maneira 

única e heterogênea de posicionar-se como prestadora de valor no mutável ambiente 

interorganizacional, seja público ou privado, mesmo que algumas possuam evidentes 

conformidades e similitudes valorativas. É esse caráter uniforme e particularizado da 

temática que a presente pesquisa pretende explorar. 

Tendo em mente que não é possível considerar que uma cultura é mais evoluída 

ou desenvolvida do que outra, o trabalho pretende conhecer, por meio de um roteiro 
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semiestruturado, os elementos e traços culturais que norteiam e particularizam dois 

bacharelados em Administração situados em Mossoró - Rio Grande do Norte, sendo um 

vinculado a uma IFES - Instituição Federal de Ensino Superior e outro a uma IPES - 

Instituição Privada de Ensino Superior. 

Existe a hipótese de que um bacharelado situado em uma IPES possui um perfil 

cultural mais competitivo, haja vista ser orientado por uma gestão privada e estratégica 

dos seus recursos, do que um vinculado a uma IFES, que se insere na lógica da gestão 

pública. O objetivo geral da pesquisa, portanto, consiste em analisar e caracterizar quais 

são os principais traços culturais (artefatos, valores e pressupostos) de dois bacharelados 

em Administração, um dos quais vinculado a uma IFES e outro a uma IPES, tendo como 

base a percepção dos membros que compõem os conselhos dos cursos. 

Em busca de uma maior compreensão para objetivo geral, elaboram-se alguns 

objetivos específicos dispostos a seguir: compreender para qual foco formativo cada 

bacharelado está mais expressivamente orientado (carreira profissional, carreira 

acadêmica etc.) e analisar se é verdadeira a hipótese de correlação entre o tipo da 

universidade locus (pública ou privada) e o caráter mais ou menos competitivo de sua 

cultura.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Barbosa (2002) afirma que “cultura organizacional” foi o primeiro termo surgido 

da combinação do conceito de “cultura” no sentido de representações, interpretações, 

símbolos, ritos e mitos e as significações atribuídas pelos atores de uma determinada 

organização a outros termos do mundo dos negócios.  

Este conceito delimita a importância da simbologia nas organizações, uma vez 

que tais símbolos e crenças influenciam diretamente na atitude e desempenho das pessoas 

e consequentemente no funcionamento e mudanças organizacionais. A variação da 

cultura de uma determinada organização pode facilitar ou interferir no uso de novos 

métodos administrativos e no desempenho financeiro, desmistificando a ideia de que o 
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mundo dos negócios é regido por uma ordem pragmática em que prevalece apenas o 

interesse em se obter benefícios e status.  

Jaime Jr (2002, p.73) acrescenta que essa discussão sobre as dimensões 

simbólicas no universo organizacional tem suas raízes históricas nos estudos de Elton 

Mayo e colaboradores no “experimento de Hawthorne”, realizado entre os anos de 1920 

e 1930, quando já ensaiavam um “protoconceito” de cultura organizacional, entendida 

como sistemas ideológicos e simbólicos. 

Entretanto, tanto Jaime Jr (2002) como Barbosa (1996, 2002) afirmam que o 

desenvolvimento do estudo de cultura organizacional só se realiza a partir de 1960, 

momento em que ganha um acentuado referencial funcionalista. A pesquisa do termo com 

forte rigor epistemológico e acadêmico só se efetiva na década de 80, quando duas 

grandes revistas especializadas norte-americanas (a Administrative Science Quartely e 

Organizational Dynamics) publicaram dois números sobre o tema e quando quatro livros 

de estudiosos da administração foram editados quase que simultaneamente no ano de 

1983: “Teoria Z (OUCHI,1982); The Art of Japonese Managent (Pascale & Atos, 1981): 

Corporate Culture ( DEAL; KENNEDY, 1982) e In Search of Excellence (PETERS; 

WATERMAN, 1982; BARBOSA, 2002).  

Até a década de 1980, a produção acadêmica mundial sobre a temática “cultura 

organizacional” esteve mais atilada e fraca, meramente ligada à junção dos conceitos de 

cultura e organização. Foi por volta do início da referida década, com a queda da 

produtividade americana e o aumento da japonesa, que estudiosos de todo o mundo 

voltaram certa atenção para o fenômeno de trabalho em conjunto, algo extremamente 

valorado pelos povos nipônicos. 

Durante década de 90, o estudo passa por uma revisão. Contradizendo a 

perspectiva funcionalista, emerge uma vertente crítica ou sócio-antropológica 

enfatizando a ideia de que a cultura organizacional não pode ser gerida, uma vez em que 

está se insere em um amplo contexto sócio-cultural nacional. 

As teorias sobre a cultura organizacional podem ser enquadradas em dois 

grandes grupos de visões. Na primeira, ela é considerada uma variável – Algo que a 
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organização tem (será essa a nossa percepção no presente trabalho) e, na segunda, é uma 

metáfora, a considerando como aquilo que a organização é de fato. 

Schein (1985) é citado na maioria das literaturas como um dos autores mais 

influentes da temática, conforme reforça os estudos Hanashiro, Teixeira e Zaccarelli 

(2008). Sua conceituação é abrangente e leva em consideração aspectos de adaptação 

interna e externa à organização. Para ele, a cultura organizacional é: 

 

Um conjunto de pressupostos básicos que um grupo intelectual 

inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com 

problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram 

bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos 

membros como forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a 

esses problemas (SCHEIN, 1985, p.9). 

 

Já Fleury (1989, p. 6) define a cultura organizacional como: 

 

Um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos 

simbólicos que, em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 

construir identidade organizacional, tanto age como elemento de 

comunicação e consenso, como oculta e instrumentaliza as relações de 

dominação. 

 

Face o exposto, percebe-se a intensa presença da expressão “pressupostos 

básicos” nas acepções da expressão, mais adiante retomada nas explicações conceituais. 

Uma concepção conceitual próxima, mas dissidente, é a de Kanaane (1994) que reporta 

ao conceito de cultura organizacional através de três dimensões: a) a material, que 

representa o sistema produtivo; b) a psicossocial, que se refere ao sistema de comunicação 

e interação dos envolvidos e c) a ideológica, que representa os valores vigentes na 

organização. 

 

2.1 O MODELO DE SCHEIN (1984) 

 

Schein (1984) afirma que existem três níveis de cultura nas organizações: 1) os 

artefatos visíveis; 2) o sistema de valores declarados ou valores compartilhados; e 3) As 

certezas tácitas compartilhadas ou pressupostos básicos. Os três referidos níveis 
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coexistem dentro das organizações. Ele sugere que a cultura serve para a sobrevivência 

da organização, uma vez que torna possível a adaptação ao meio ambiente estratégico e 

a coordenação de atividades internas (RAVAZOLO, 2014). 

O primeiro nível, que corresponde aos artefatos visíveis, é mais fácil de ser 

observado. Corresponde àqueles elementos da cultura que podem ser vistos naturalmente: 

os aspectos físicos e também os padrões de comportamento e relacionamento. Para 

Hanashiro, Teixeira e Zacarelli (2008, p. 26): 

 

Quando entramos em uma empresa, logo podemos identificar o tipo de 

decoração, moderno ou mais clássico, se os funcionários estão ou não 

de uniforme, se usam bottons com o logotipo da organização, se há 

cartazes com a missão e os princípios da organização distribuídos em 

áreas de circulação, como é a distribuição espacial dos funcionários e 

das chefias e como as pessoas da organização se comportam (afetivas, 

reservadas, formais etc.) umas com as outras. 

 

Na visão de Pires e Macêdo (2006, p. 10), no nível dos artefatos, “os rituais, os 

símbolos, as estruturas e os processos organizacionais visíveis representam os fatores 

mais importantes de serem observados”. Silva e Schimidt (2008, p. 03) endossam essa 

discussão ao complementarem que:  

 

O nível dos artefatos está relacionado ao que vemos, ouvimos e 

sentimos ao entrar em uma organização. Como descreve Schein (2001), 

é o nível mais fácil de ser observado, pois neste a cultura é muito 

transparente e tem um impacto emocional imediato. Contudo, não traz 

informações sobre por que os membros da organização se comportam 

do modo como o fazem, nem tampouco por que cada organização é 

construída de determinada maneira. 

 

Igualmente, para Domenico, Latorre e Teixeira (2006, p. 03), esse nível 

“compreende tudo aquilo que é manifestado pelas pessoas e encontra-se visível no 

ambiente organizacional, tais como tecnologia, arte e todos os padrões de comportamento 

(modo de vestir-se, vocabulário, horários, políticas, símbolos, rituais etc)”.  

Já o segundo nível, o sistema de valores declarados ou compartilhados, é 

identificado por questionamento. É um pouco menos perceptível que o nível dos artefatos 
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visíveis. Conforme explana Ravazolo (2014, p. 13), “são aqueles processos conscientes 

de pensamento que justificam as ações e o processo de decisão”.  

Para identifica-lo é necessário certo tempo de convívio com os integrantes da 

cultura ou entrevistas com alguns membros que compõem determinada organização. Por 

exemplo, quando se pergunta quais os principais valores da cultura a que os entrevistados 

pertencem, está se interferindo no nível dos valores declarados conscientes (SCHEIN, 

2001). Para Silva e Schimidt (2008, p. 03): 

 

Os valores da organização estão presentes no nível de valores casados, 

e, muitas vezes, não estão explícitos, mas encontram-se em um nível 

mais profundo - “por que fazem o que fazem?”. São as maneiras de 

conduzir a organização e que são estabelecidas pelos líderes e alta 

direção, ou pelos fundadores, e reconhecidas como as melhores formas 

de se fazer as coisas na organização. 

 

Portanto, o segundo nível apresentado por Schein (2001) representa um nível um 

pouco menos visível do que o primeiro [artefatos visíveis], apresentando as crenças 

esposadas, presentes nos pronunciamentos e discursos oficiais dos colaboradores, na 

comunicação institucional e em tudo aquilo que se executa de maneira consciente ou 

facilmente declarada e denunciada, como um padrão adquirido pela organização no 

decorrer do tempo (DOMENICO, LATORRE E TEIXEIRA, 2006). 

No que tange ao terceiro nível, o nível das certezas tácitas compartilhadas ou 

pressupostos básicos, faz-se referência ao inconsciente de uma cultura organizacional. 

Aquilo que é considerado como sendo automático, inquestionável. Conforme destaca 

Hanashiro, Teixeira e Zacarelli (2008, p. 26), “Os valores introjetados transformam-se 

em pressupostos que são cada vez menos questionados, saindo do nível da consciência e 

tornando-se certezas tácitas”. Ou seja, não se discute, são postas em prática 

automaticamente (SCHEIN, 2001). Na visão de Silva e Schimidt (2008, p. 03): 

 

No nível das certezas tácitas compartilhadas identifica-se a história da 

empresa: valores, crenças, verdades que foram perpetuadas de geração 

para geração. Quando as pessoas em uma organização são consideradas 

bem-sucedidas, ou a própria empresa é assim considerada, crenças e 

valores são compartilhados e vistos como corretos, ou melhor, “[...] a 
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essência da cultura são esses valores, crenças e certezas aprendidas em 

conjunto, que são compartilhados e tidos como corretos à medida que a 

organização continua a ter sucesso”. (SCHEIN, 2001, p.35). 

 

Logo, o terceiro nível definido por Schein (1984) representa o imperceptível da 

cultura ou, em outras palavras, aqueles pressupostos que explicam o comportamento real 

da organização, mais difícil de ser analisado do que os anteriores. Consiste naquilo que é 

internalizado de maneira natural, como em um processo seletivo, onde apenas aquilo que 

é validado pelo crivo da cultura permanece automaticamente orientando as atitudes, 

crenças e comportamentos da organização (DOMENICO, LATORRE E TEIXEIRA, 

2006). 

Face o exposto, o modelo de Schein (1984) implica pensar a cultura de uma 

organização levando-se em consideração os elementos facilmente perceptíveis, os 

conscientes e também inconscientes, esses considerados os mais importantes. Essa 

perspectiva holística pode, ser analisada tanto na esfera privada quanto pública, desde que 

feitas as necessárias adaptações à realidade organizacional. 

 

3 METODOLOGIA 

 

No que se refere à abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como 

qualitativa, pois se considerou que essa fosse a maneira mais adequada e profícua de 

compreender a cultura presente nos dois bacharelados, já que o discurso, a percepção e 

os valores declarados melhor dialogam sobre a cultura.  

Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como pesquisa exploratória, uma 

vez que busca familiarizar-se com a situação-problema, conhecendo e compreendendo a 

realidade do que se propõe estudar. Em consonância, para Gerhardt e Silveira (2009), “a 

grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise 

de exemplos que estimulem a compreensão”. 

Quanto à natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada, já que seus resultados 

não trazem apenas contribuições conceituais à discussão da cultura nas organizações, mas 
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também possíveis sinais da indispensabilidade de novas posturas, orientações e padrões 

valorativos nessas culturas estudadas, como soluções para o alcance dos objetivos de 

maneira mais cognoscível e exitosa por parte dos bacharelados (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009).  

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa caracteriza-se tanto como 

exploratória quanto como descritiva. É caracterizada como exploratória, pois, conforme 

Silva (2015), “dar-se-á por meio da exploração dos fatos vistos no ambiente pesquisado”. 

Além disso, visa adquirir uma maior familiaridade com o problema, para somente depois 

compreender o fenômeno.  

A pesquisa também é caracterizada como descritiva, pois, após a familiarização 

do fenômeno e a compreensão de como ele se processa (aqui traduzido na compreensão 

de ambas as culturas e de como elas se traduzem em termos de artefatos, valores e 

pressupostos culturais), aspira-se descrever o fenômeno e os fatos que pertencem a essa 

realidade.   

Em se tratando do estudo da cultura organizacional de ambos os bacharelados, o 

universo da pesquisa consiste em todos os docentes e discentes vinculados aos respectivos 

cursos, haja vista se tratar dos sujeitos diretamente pertencentes à dinâmica cultural 

estudada e quem melhor pode caracterizar a cultura na qual estão inseridos. 

Delimitou-se, no entanto, o estudo qualitativo ao recorte dos membros dos 

conselhos de curso, constituídos, em cada um dos dois cursos, por 5 (cinco) docentes, 

dois dos quais coordenador e vice-coordenador dos respectivos bacharelados e 1 

representante discente.  Conforme endossa os estudos de Marconi e Lakatos (2006, p. 29) 

“[...] delimitar a pesquisa é estabelecer limites para a investigação. Que pode ser limitada 

em relação ao assunto, à extensão ou a uma série de fatores”. 

A técnica de pesquisa utilizada nesse trabalho consistiu na aplicação de um 

questionário qualitativo composto por 15 questões, que foi aplicado por um período de 

30 dias, em outubro de 2016. As questões foram divididas em três blocos, sendo que cada 

um dos blocos de questões referiu-se a um dos níveis de Schein (2001): o primeiro ao 

nível dos artefatos visíveis; o segundo ao nível dos valores declarados ou compartilhados; 

E o terceiro, que se referiu ao nível dos pressupostos básicos. O objetivo consistiu em 
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analisar qual a percepção que os membros possuem sobre a cultura na qual estão inseridos 

e quais os elementos que ela apresenta na sua estrutura 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ARTEFATOS VISÍVEIS DA CULTURA DO BACHARELADO A (IFES) 

 

O bacharelado A analisado foi criado em 2006. Até 2014, o curso contava com 

um total de 17 docentes efetivos, dos quais 13 doutores ou doutorandos (cinco em 

processo de doutoramento) e 4 (quatro) mestres (PPC BACHARELADO A, 2014). 

Muitos dos quais, atualmente, realizam pesquisa conjuntamente em parceria com outras 

instituições nacionais, principalmente com IES do sudeste e nordeste. 

O padrão de vestuário observado no curso mostrou-se ser mais livre. Não existe 

fardamento ou uniformização e, em geral, os professores possuem liberdade e autonomia 

de vestimenta, tanto nas roupas e acessórios, quanto nos calçados utilizados no ambiente 

de trabalho, conforme denota a fala de um dos membros do conselho de curso:  

 

Na minha percepção, no que se refere ao vestuário, existe muita 

liberdade e autonomia por parte daqueles que fazem o curso. Não existe 

um padrão... De uniforme... Não existe uma exigência. Na minha 

percepção existe bom senso. Essa é a minha visão com relação a esse 

quesito especificamente [...] (ENTREVISTADO 1 - MEMBRO DO 

CONSELHO DE CURSO DO BACHARELADO A). 

 

No que tange a linguagem utilizada, também segue a mesma tendência do padrão 

de vestimenta, já que impera uma comunicação mais informal, principalmente entre os 

docentes que possuem maior familiaridade entre si. Para os membros, muito embora, a 

utilização de jargões não é um aspecto evidente na cultura do curso.  

Quanto ao nível de formalidade no processo de comunicação, é comumente 

restrito aos próprios ambientes formais com que precisam lidar a dinâmica do curso, como 

as reuniões do conselho de curso e do NDE - Núcleo Docente Estruturante. O padrão de 
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linguagem, portanto, não é austero, pois se observa um arquétipo de linguajar acessível a 

todos os membros da cultura. 

Um peculiaridade facilmente visível na cultura do curso consiste na ausência de 

dinâmicas de integração, atividades esportivas ou momentos de comemoração entre os 

próprios docentes ou entre os próprios docentes e discentes. A maioria desses rituais 

limita-se principalmente a acontecimentos esporádicos realizados pelos próprios 

estudantes entre si. Em consonância, atividades de recepção aos novos membros da 

cultura também só são observáveis entre os próprios discentes (dos discentes 

recepcionando os discentes), já que conforme relata uma docente do conselho de curso 

entrevistada: 

 

[...] O que eu posso falar é que quando eu cheguei [no curso], eu fui 

acolhida por um ou outro professor e eu senti falta desse acolhimento 

formal. Digo assim, de uma ação, de receber os novos docentes, de 

orientá-los, de norteá-los, de dizer: bom, você agora chegou numa 

instituição, vai ser seu novo local de trabalho, aqui funciona isso, 

aquilo... Eu não consegui perceber isso e em conversa com outros 

colegas, a mesma coisa. Então, eu acho que talvez seja uma 

oportunidade de melhoria nesse quesito: uma ação específica para 

acolher o docente (ENTREVISTADA 2). 

 

Não se percebe muita diferença entre a arquitetura e decoração do curso e do 

departamento de ensino no qual está inserido. Logo, não existe algo de físico ou tangível 

que delimite o espaço geográfico em que o curso de Administração A está inserido, já 

que ele divide o mesmo departamento com outros bacharelados. De forma genérica, o 

departamento de ensino no qual o curso se localiza possui um estilo mais clássico, 

ornamentado por algumas plantas, cadeiras e uma mesa de reuniões como principais 

artefatos tangíveis mais claramente visíveis do departamento e, por conseguinte, do curso 

A. 

As entrevistas também demonstraram que não existem símbolos ou status, como 

vestuários diferenciados, vagas de estacionamentos ou salas que diferenciem cargos na 

cultura organizacional do curso. O coordenador e vice-coordenador do bacharelado 
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possuem salas semelhantes às do restante dos docentes (todos os professores possuem 

salas com estrutura semelhante, mas são separados em duplas por cada sala). 

 

4.2 VALORES DECLARADOS DA CULTURA DO BACHARELADO A (IFES) 

 

Dos 5 (cinco) membros do conselho de curso entrevistados que responderam a 

parte descritiva, 4 (quatro) consideraram que a cultura organizacional do curso é mais 

competitiva do que cooperativa. Para Motta e Alcadipani (1999, p. 11), “todas as pessoas, 

todas as organizações, pensando ter uma possibilidade de fazer parte da elite dos 

vencedores e tendo interiorizado o modelo de luta, aceitam a competição como regra”, no 

entanto, essa característica é mais facilmente evidente em umas instituições do que em 

outras. 

Questionados sobre quais os principais valores presentes no curso, percebeu-se 

a intensa citação do vocábulo “individualismo” como principal característica da cultura 

do bacharelado. Para os entrevistados, essa característica é percebida de maneira muito 

clara na maneira como os docentes conduzem o seu trabalho, dando a impressão de que 

a conduta que vigora é que cada um realize seu trabalho por si, de maneira autônoma.  

Isso talvez se explique pela marca evidente da liberdade e autonomia da docência 

no ensino superior público, conforme corroboram os estudos de Nogueira (2015). No 

mesmo viés desse raciocínio, o relato de um dos membros do conselho de curso consegue 

melhor definir esse contexto de individualismo na cultura organizacional do bacharelado: 

 

Eu sinto falta de mais cooperação, de um trabalho mais integrado. Fica 

meio que... Cada um por si... Isso, para mim, é o que eu vejo de mais 

forte, de mais característico no curso (ENTREVISTADO 1 - 

MEMBRO DO CONSELHO DE CURSO DO BACHARELADO A). 

 

Para os docentes, em contrapartida ao padrão de comportamento atual percebido 

da cultura analisada (individualismo e competição), de maneira genérica, o 

comportamento esperado ideal seria o seu inverso (trabalho em equipe e cooperação), o 
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que se corrobora pela fala do entrevistado 1, apresentada nos parágrafos anteriores, onde 

se acena para a necessidade de uma cultura orientada por valores mais cooperativos. 

 Um dos aspectos dos valores declarados mais relevantes no Bacharelado A 

analisado refere-se ao relacionamento interpessoal entre os membros desse universo 

cultural. Percebem-se mais claramente desacordos interpessoais entre os docentes, algo 

que possui reflexos para além do magistério, se estendendo também para a classe discente 

e interferindo nela com seus reflexos, conforme percepção do entrevistado 4, ao comentar 

sobre a influência dessas diferenças na classe discente: 

 

Já percebi algumas vezes. Eu já vi problemas de relacionamento entre 

docente e discente refletindo um problema que existe entre docentes... 

né? Ah... Docente A que não gosta de docente B persegue o aluno 

próximo do docente... né? Que ele não gosta. Eu já percebi esse tipo de 

problema (ENTREVISTADO 4 - MEMBRO DO CONSELHO DE 

CURSO DO BACHARELADO A). 

 

No mesmo raciocínio a fala da entrevistada 1 corrobora essa percepção: 

 

O fato de existir divergências dos professores, acaba que essas 

divergências afeta aos alunos. Então é o grupinho de um, grupinho de 

outro... Essa, essa é a forma como eu avalio isso de longe, certo? 

(ENTREVISTADA 1 – MEMBRO DO CONSELHO DE CURSO DO 

BACHARELADO A). 

 

Excetuadas algumas intempéries esporádicas de relacionamento entre docentes 

e discentes, no entanto, os membros do conselho consideram, de maneira geral, que o 

relacionamento entre esses elementos participantes da cultura é muito bom, diferente, no 

entanto, da relação entre os próprios docentes, que deixa a desejar, conforme relato 

anterior. 

 

4.3 PRESSUPOSTOS BÁSICOS DA CULTURA DO BACHARELADO A (IFES) 

 

Um dos pressupostos mais evidentes na cultura do bacharelado A consiste na 

valorização da produção acadêmica como norma imbricada na cultura, implicitamente 
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incorporada como natural daquele cultural contexto e poucas vezes questionada. A cena 

volta-se, não somente, mas especialmente, para professores com maior contribuição à 

pesquisa, conforme percepção da entrevistada 1: 

 

[...] O que eu percebo hoje muito é uma valorização da pesquisa em 

detrimento do ensino. Tipo, você é valorizado porque você tem 

produção, você não é valorizado porque você é um bom professor, 

entende? Então isso eu percebo muito... De uma maneira geral isso tem 

um reflexo muito grande no curso (ENTREVISTADA 1 - MEMBRO 

DO CONSELHO DE CURSO DO BACHARELADO A) 

 

As principais punições para essas normas implícitas são claras, havendo uma 

razoável exclusão daqueles que pouco produzem dos grupos de pesquisa, dos projetos de 

pós-graduação e de outros projetos consentâneos com a lógica de valorização da produção 

acadêmica que vigora no curso e também na academia brasileira, de maneira genérica, 

pois em trinta anos, a produção científica do país em relação a mundial cresceu de 0,3% 

para 2% (UFLA, 2007).  

Um outro pressuposto fundamental na cultura do bacharelado A analisado 

também corrobora essa valorização da produção acadêmica. Consiste no foco para o qual 

ele está orientado, que embora não seja exposto de maneira declarada (valores 

declarados), é algo tácito, subentendido nessa cultura: o seu foco para a formação 

acadêmica e a união de estruturas e ferramentas que sustentem essa lógica, como a 

numerável presença de projetos e grupos de pesquisa e a produção de artigos científicos 

nos componentes curriculares em detrimento de atividades de natureza profissional (em 

menor evidência do que atividades de pesquisa). 

Os discursos dos membros do conselho de curso, quando questionados sob esse 

aspecto, muito elucidam esse pressuposto tácito, como relata uma das entrevistadas, que 

já trabalhou por 15 anos em um bacharelado de Administração vinculado a uma IPES: 

 

[...] o alunado, na iniciativa privada, ele é muito preparado para 

mercado. Totalmente preparado para o mercado. Então ele entra lá, no 

dia que ele entra, ele já começa a respirar mercado. E se trabalha muito 

a... A prática. É... o tempo todo, né? Das disciplinas, né? Se tenta pelo 

menos associar teoria e prática, teoria e prática. Existe muitas atividades 
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inclusive interdisciplinares, entre disciplinas, que professores 

trabalham juntos, estabelecem projetos e várias disciplinas 

conseguem trabalhar com essa perspectiva da interdisciplinaridade, 

para que o aluno consiga compreender a proposta de cada um, mas 

sempre com a linguagem de mercado. Lá você tem que entender que 

você... Que o que a teoria está falando aqui você precisa executar isso 

lá fora, na prática. Então existem algumas ações ou várias ações mais 

da extensão do que da pesquisa, diferente da iniciativa pública. Na 

iniciativa pública, o aluno ele é muito voltado, é... Conduzido pra 

pesquisa. Na privada é pra extensão, é o braço da universidade pra o 

mercado, pra fora, né? Então são visões distintas. Se encontra mais 

alunos que tenham um perfil acadêmico aqui do que lá. O aluno que 

está na iniciativa privada ele tem um foco mercadológico [...] 

(ENTREVISTADA 2 – MEMBRO DO CONSELHO DE CURSO DO 

BACHARELADO A). 

 

Outro pressuposto implícito no bacharelado A analisado consiste 

na forma como o discente é inserido nessa cultura, pois se 

argumenta que a preocupação com a sua inserção no contexto do 

curso se dá de maneira mais autônoma e natural, onde o próprio 

aluno aprende a lidar com o raciocínio do ensino público, 

diferente do que ocorre na iniciativa privada na percepção da 
entrevistada 2, pois:  

 

[...] Na minha visão é o seguinte: na iniciativa privada, o aluno, ele é... 

Ele se insere numa cultura, talvez seja de mais apoio à trajetória dele 

dentro da instituição, do ponto de vista do... Do cuidado com o aluno. 

É... Na iniciativa pública, o aluno ele é autônomo. Ele entra na 

universidade, ele tem uma autonomia que muitas vezes ele não sabe o 

que fazer come essa autonomia. Então ele se sente às vezes meio 

perdido dentro da universidade. E na iniciativa privada, esse aluno ele 

é recebido, ele é meio que cuidado, desde o início até o final do curso. 

Ou seja, existe uma coordenação que é toda voltada pra dar apoio a esse 

aluno, né? A começar pela matrícula. Na iniciativa pública, o aluno 

precisa se conhecer, se encontrar dentro da instituição, porque são 

filosofias distintas, diferentes. Outra coisa, então o primeiro ponto é a 

autonomia [...] (ENTREVISTADA 2 – MEMBRO DO CONSELHO 

DE CURSO DO BACHARELADO A). 

 

Assim, percebe-se como principais pressupostos fundamentais da cultura 

organizacional do Bacharelado A: a valorização da produção acadêmica entre os docentes 

(norma implícita com influência nos valores culturais que os discentes e o curso em si 

absorvem); a orientação da formação de maneira mais evidente para a academia e um 
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padrão de acompanhamento do discente de maneira mais autônoma e natural no decorrer 

do curso. 

 

4.4 ARTEFATOS VISÍVEIS DA CULTURA DO BACHARELADO B (IPES) 

 

No que se refere ao padrão de vestuário e à linguagem utilizados, não existem 

diferenças claras entre os dois bacharelados. Ambos possuem a liberdade e autonomia 

como principais características nesse aspecto, embora vigore implicitamente o bom senso 

em ambos os casos. Percebe-se, contudo, um estilo suavemente mais formal na maneira 

de vestir-se na cultura do Bacharelado B, principalmente no que concerne ao sexo 

masculino. É comum o uso do terno e blazer no ambiente de trabalho, o que é menos 

evidente na cultura do Bacharelado A.  

Uma peculiaridade facilmente visível na cultura do bacharelado B, muito 

diferentemente do caso A, consiste na presença constante de dinâmicas de integração, 

atividades esportivas e momentos de comemoração entre os próprios docentes, conforme 

demonstra percepção da entrevistada 2: 

 

[...] A gente comemora tudo: aniversários, fim de ano, São João... Tudo 

tem algum evento. Os professores fazem grupos de futebol e... E os 

alunos também têm... Entre cursos, mas aí os professores do curso 

participam. E os alunos também têm seus grupos de atividades [...] 

(ENTREVISTADA 2 – MEMBRO DO CONSELHO DE CURSO DO 

BACHARELADO B). 

 

E, na percepção do entrevistado 1: 

 

[...] Nós temos, por exemplo, é... Nós mesmos, professores, 

organizamos festas de aniversário, mas tem um programa que a gente 

tá tentando fazer e não consegue, que é o almoço das sextas-feiras. A 

gente não consegue juntar todo mundo. Porque tem gente, por exemplo, 

da... Que viaja. Gente que tem outros compromissos. Fica difícil juntar, 

mas quando é final, por exemplo, de semestre, ou até mesmo final de 

ano, né? A gente sempre faz uma comemoraçãozinha, amigo secreto, 

né? Principalmente quando é final de ano (ENTREVISTADO 1 – 

MEMBRO DO CONSELHO DE CURSO DO BACHARELADO B). 

 



 

536 

As dinâmicas de integração também são marca forte da cultura organizacional 

do Bacharelado B. Existe uma reunião de integração com o novo docente, onde são 

apresentadas todas as ferramentas utilizadas (como o ambiente virtual, o lançamento de 

notas, o lançamento de material na plataforma blackboard, a solicitação de material de 

impressão).  

Quanto aos principais meios de comunicação observáveis no curso, existe uma 

menor preocupação com formalismos do que no primeiro caso (A): o site institucional 

não é comumente utilizado para a divulgação de informações (mais para a captação de 

novos discentes). Em vez disso, o curso utiliza-se de um ambiente virtual próprio no qual 

os docentes e discentes têm acesso, uma página na plataforma Facebook e um grupo no 

aplicativo Whatsapp, composto pelos líderes discentes das turmas e alguns representantes 

do corpo docente. 

O coordenador e vice-coordenador do bacharelado ficam imediatamente 

próximos ao restante dos professores. Há de se ressaltar, também, que as salas de docentes 

de todos os cursos possuem teto comum, diferentemente do bacharelado A, o que torna o 

ambiente de trabalho do curso B bastante barulhento e caótico. 

 

4.5 VALORES DECLARADOS DA CULTURA DO BACHARELADO B (IPES) 

 

Dissemelhante ao caso A, todos os 5 (cinco) membros do conselho que 

responderam a parte descritiva consideraram que a cultura organizacional do curso (B) é 

mais cooperativa do que competitiva. Para Fernandes, Luft e Guimarães (1999), 

“cooperar diz respeito a trabalhar em comum; operar simultaneamente; colaborar”. 

Diferentemente do bacharelado A, individualismo e a autonomia não são 

evidentes valores observados no curso B. Em vez disso, relatou-se o empreendedorismo, 

a inovação, a criatividade e a coletividade como principais valores presentes na cultura 

organizacional na percepção dos membros do conselho de curso. 

No que concerne ao relacionamento interpessoal entre os 

docentes, os membros do conselho consideraram existir um 

excelente convívio, que se estende muito evidentemente para 

além do ambiente de trabalho e de maneira cooperativa, mesmo 
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que se observem a natural formação de grupos com interesses mais 

homogêneos, conforme relato do entrevistado 4: 

 

Vou dizer para você... O ambiente de trabalho aqui é muito bom. Nós 

somos muito coletivos. É... Tem uma professora... Vou até contar uma 

história. Tem uma professora que ela é coordenadora agora. Ela veio de 

Catalão, lá em Goiás, veio para cá. Aí ela ia dar a disciplina Gestão da 

Produção. Aí ela conversando comigo aqui, né? Perguntando se era a 

minha primeira vez [ministrando a disciplina], aí eu disse: não, eu já dei 

essa disciplina... E dei o material pra ela. Aí ela disse que ficou 

surpreendida, porque lá é cada um por si. Aqui não, a gente se ajuda. Se 

precisar do material, eu... Todos os professores ajudam. Ei, me arrume 

esse material, né? Tem essa mão dupla... A gente sempre se ajuda aqui 

no curso [...] (ENTREVISTADO 4 – MEMBRO DO CONSELHO DE 

CURSO DO BACHARELADO B). 

 

Já no que se refere à relação docente-discente, argumentam-se algumas 

insatisfações por parte dos docentes para/com os discentes, diferentemente do 

Bacharelado A, onde essa relação é mais próxima e cortês. Os membros do conselho do 

curso B, de maneira geral, relataram que é comum que um ou outro aluno falte com 

respeito ao professor, use insultos ou reclamem com mais frequência. 

 

4.6 PRESSUPOSTOS BÁSICOS DA CULTURA DO BACHARELADO B (IPES) 

 

Um dos pressupostos mais evidentes na cultura do bacharelado B consiste na 

valorização da procura pela empregabilidade como norma entrelaçada na cultura, 

implicitamente incorporada como natural daquele cultural contexto e poucas vezes 

questionada. A cena volta-se, diferentemente do contexto do bacharelado A, para o 

mercado e não para a produção acadêmica, conforme relato do entrevistado 3: 

 

[...] Uma das principais [normas implícitas] é a questão da 

empregabilidade. Nosso aluno tem que ficar pronto pra ser empregável, 

certo? Por exemplo, nós temos quatro pilares na universidade, que é a 

internacionalidade, nós temos a qualidade acadêmica, certo?... Nós 

temos que formar alunos que tirem nota boa no acadêmico, mas que 

tirem nota boa no ENADE... A questão da empregabilidade, o aluno 

tem que sair daqui preparado para administrar uma empresa ou abrir o 

seu próprio negócio... E a questão do compromisso social... É... A 

questão acadêmica é mais para os professores, para produzir 
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(ENTREVISTADO 3 – MEMBRO DO CONSELHO DE CURSO DO 

BACHARELADO B). 

 

Outro pressuposto básico presente na cultura do curso consiste na enorme 

valorização das premiações por parte dos professores na condução de projetos, artigos ou 

qualquer outro meio que consiga dar visibilidade ao curso. Esse aspecto consiste em algo 

bastante valorado pela IPES como uma norma implícita, que orienta realmente a cultura 

e serve de diferencial competitivo para o bacharelado B.  

No caso A, essa necessidade de reconhecimento e premiação é 

consideravelmente menos perceptível, mesmo que possua um caráter mais competitivo. 

A competição, no caso do curso A, acontece mais entre os próprios participantes da 

cultura do que entre a cultura com outras culturas do ambiente externo, como é o caso do 

curso B analisado. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O estudo demonstrou que a percepção dos membros do conselho de curso denota 

como principais traços culturais presentes no bacharelado A: a informalidade no que se 

refere aos padrões de vestuário e linguagem; ausência de comemorações e momentos de 

integração; Ausência de atividades esportivas; padrão de comunicação institucional mais 

clássico, com utilização mais expressa de ferramentas institucionais; Autonomia e 

individualismo como características valorativas marcantes na cultura organizacional do 

curso; Necessidade de integração e cooperação como valor cultural; Presença de um 

relacionamento interpessoal fragmentado, competição e enorme valorização da produção 

acadêmica. 

Diferentemente, quanto aos traços culturais do bacharelado B, o estudou denotou 

a presença de: expressiva realização de momentos de comemorações e integração; 

Existência de atividades esportivas entre os participantes da cultura; Padrão de 

comunicação mais informal, com utilização mais expressiva de aplicativos informais; 

Empreendedorismo, criatividade, inovação e coletividade como valores que norteiam a 
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cultura do curso; Presença de um relacionamento interpessoal profícuo e agradável, 

cooperação e enorme valorização da empregabilidade e da formação profissional. 

Argumenta-se, também, com a pesquisa, que o perfil cultural do Bacharelado A 

está claramente mais orientado para a formação acadêmica, enquanto que o Bacharelado 

B possui um intento maior na empregabilidade do egresso no mercado profissional. No 

entanto, o curso A, apesar de estar inserido na lógica da gestão pública, se mostrou muito 

mais competitivo do que o bacharelado B, que por sua vez, denotou mais cooperação 

entre os sujeitos da pesquisa, apesar de sua inserção na ambiência privada. 

O estudo norteia ainda a necessidade de outras pesquisas que discutam a cultura 

organizacional vigente em cursos superiores da área de Ciências Sociais (CS) e Ciências 

Sociais Aplicadas (CSA), objetivando analisar como se comportam cursos pertencentes 

a essas áreas da ciência que, por ter cultura como tema recorrente em suas agendas de 

discussões, deveriam comportar-se culturalmente, e por dedução racional, de maneira 

identitária e coletiva. No entanto, conforme elucida a presente pesquisa, não é uma regra.  

Dentre as limitações da pesquisa, destaca-se que o estudo limitou-se a conhecer 

a cultura e os valores que orientam os bacharelados com base apenas na percepção dos 

membros dos conselhos dos cursos, mas a discussão pode ser expandida também para a 

percepção que os discentes e outros docentes possuem em torno das respectivas culturas. 

Em meio à necessidade de que as organizações precisam conhecer a sua cultura para 

condicioná-la estrategicamente de acordo com os objetivos que perseguem, essa pesquisa 

contribui com pistas valiosas para que esses e outros bacharelados possam melhor 

orientarem-se culturalmente em busca de mais eficiência no processo formativo dos 

futuros administradores. 
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RESUMO 

O Brasil vem atravessando uma crise econômica sem precedentes em sua história. Em 

nosso contexto estadual, a economia potiguar também tem sido abalada profundamente 

com demissões e falta de investimento, sobretudo por parte governamental que teve suas 

receitas advindas dos impostos diminuídas. Sabe-se que a inovação é uma propulsora do 

desenvolvimento econômico e eficaz para manter a saúde econômica nas empresas, gerar 

aumento de receita e melhorar a lucratividade. Com a indústria do agronegócio, não é 

diferente.  A partir desse contexto regional, esse trabalho faz uma análise utilizando o 

radar da inovação, ferramenta proposta por Sawhney (2006), para diagnosticar três 

empresas agrícolas do Rio Grande do Norte, permitindo conhecer qual o grau de inovação 

nestas empresas. Para isto, foi realizado um levantamento bibliográfico, uma pesquisa 

qualitativa que teve como instrumento de produção entrevistas com os gestores e a 

aplicação de um questionário com base nas dimensões do radar. A partir daí, são 

apontadas quais dimensões que cada empresa individualmente deve aprimorar para tornar 

a inovação mais precisa. Além disso, a ferramenta do radar se mostrou eficiente para 

diagnosticar a inovação nas empresas, permitindo assim alavancar o negócio. Foi 

observado que o grau médio de inovação das empresas é 3,32 em uma escala de 1 a 5, 

sendo 1 pouco inovadora e 5 muito inovadora.  Salienta-se que com esta ferramenta é 

possível a sua reaplicação posterior para verificar se a inovação vem sofrendo melhorias, 

a fim de tornar a empresa mais forte em um mercado competitivo com exigências 

internacionais severas. 
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ABSTRACT 

Brazil has been going through an unprecedented economic crisis in its history. At state 

context, the economy has also been deeply shaken by layoffs and lack of investment, 

especially by government that has had its revenues from reduced taxes. It is known that 

innovation is a propeller of economic development and effective to maintain economic 

health in companies, generate revenue increase and mprove profitability. It is not 

diferente with the agribusiness. Following this regional context, this work makes an 

analysis using the radar of innovation, a tool proposed by Sawhney (2006), to diagnose 

three agricultural companies of the state of Rio Grande do Norte, which allows to know 

the degree of innovation in those companies. For this, a bibliographic survey was carried 

out, and a qualitative research that had as an instrument of production interviews with the 

managers and the application of a questionnaire based on the dimensions of the radar. 

From there, it is pointed out which dimensions each single company must improve in 

order to make the innovation more precise. Besides, the radar tool proved to be efficient 

for diagnosing innovation in companies, this way them leverage the business. It was 

observed that the average degree of innovation of the companies is 3.32 in a scale of 1 to 

5, being 1 little innovative and 5 very innovative. It is also pointed out that with this tool 

it is possible to reapply it later and check out if the innovation is undergoing 

improvements, in order to make the company stronger in a competitive market with hard 

international requirements. 

Keywords: innovation. radar of innovation. agribusiness. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo que está cada vez mais competitivo, a busca por excelência nos 

processos se faz cada vez mais necessário como requisito para sobrevivência das 

empresas no mercado, não importando em qual ramo ela seja. Entre várias dificuldades 

econômicas nos últimos anos, dinamizar processos, serviços e produtos pode ser um 
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grande diferencial competitivo. No âmbito nacional, o país tem atravessado uma crise 

com desemprego, de acordo com Paradella (2019), em 12%. Em relação ao PIB - Produto 

Interno Bruto, o cenário não é dos melhores, com fechamento dos últimos anos com taxas 

de crescimento abaixo do esperado ou até mesmo quedas. Com tudo isso, se torna 

perceptível de modo geral que a saúde financeira das empresas está em risco. A busca por 

soluções é constante e ficar reacionário a todas essas mudanças e dificuldades pode custar 

um preço alto para companhia. 

Kotler (1997) afirma que a inovação representa um importante recurso para a 

sobrevivência das organizações e este elemento é o mecanismo para o sucesso de uma 

empresa dentro de um mercado competitivo. Diante dessa perspectiva se torna possível 

afirmar que as empresas de sucesso, geralmente são aquelas que, de forma coerente, criam 

novos conhecimentos, utilizando da inovação para este fim.  

É importante destacar que o Brasil vem passando por aquela que pode ser a maior 

crise da história (TREVIZAN, 2017). Várias empresas mudaram o seu escopo, alterando 

sua estratégia organizacional objetivando permanecer ativa em um mercado que está cada 

vez mais competitivo e articulado.  

No estado do Rio grande do Norte, as atividades ligadas a agropecuária são 

fortes. Há um enorme investimento em agricultura irrigada, na qual as empresas buscam 

a captação do recurso hídrico furando poços profundos. 

 Nesse contexto de dificuldades financeiras, a criatividade é bem-vinda. Muito 

embora exista receio em mudar o tradicional, várias organizações têm conseguido 

modificar a realidade, dedicando um setor exclusivo ou agregando setores para 

impulsionar mudanças e sistematizar a aprendizagem organizacional. Para isto, é 

interessante diagnosticar o grau de inovação das empresas, possibilitando conhecer 

melhor seus pontos fortes e fracos, possibilitando torná-las mais competitivas. 

Diante desse cenário, esse trabalho tem a finalidade de responder a seguinte 

questão: qual o grau de inovação das empresas pesquisadas? 

Analisar o grau de inovação em empresas de agricultura irrigada situadas no Rio 

Grande do Norte, através da verificação dos diferenciais competitivos existentes, 

buscando ponderar benefícios que estabelecem uma boa prática dentro da corporação, a 
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fim de conseguir ter estabilidade em um mercado cada vez mais competitivo com 

exigências internacionais cada vez maiores.  

Como objetivos específicos temos:  

- Elaborar o radar da inovação nessas empresas, destacando pontos fortes e 

fracos em cada uma delas; 

- Realizar levantamento bibliográfico a respeito da gestão da aprendizagem 

organizacional, inovação e suas ferramentas com estudo para boas práticas empresariais.  

A metodologia utilizada para o presente trabalho buscou a realização de um 

levantamento bibliográfico a respeito do tema em questão, onde foram aplicados 

questionários junto aos gestores com o intuito de analisar como eles enxergam a inovação 

em suas empresas. Utilizou-se um questionário adaptado para a coleta em questão.  Para 

tanto o trabalho segue estruturado em cinco partes a contar desta parte introdutória. Em 

seguida tem-se a discussão dos principais conceitos teóricos abordados no trabalho. Logo 

após, vem a metodologia, demonstrando como foi realizado o estudo. Os resultados e 

discussões vem em seguida, analisando o radar e o grau de inovação de cada empresa 

pesquisada. Por fim, são elencadas as considerações finais diante dos resultados 

encontrados no presente trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DA APRENDIZAGEM E ORGANIZACIONAL 

 

Um dos vários autores que buscam explicar essa abordagem é Senge (2006), 

procurando sintetizar o conhecimento acerca de vários assuntos relacionados ao domínio 

pessoal, autoconhecimento, aprendizagem em equipe e pensamentos sistêmicos. Esse 

conhecimento de formar a ser estudado de nível individual e coletivo. Com toda essa 

sabedoria, se conseguira conduzir as pessoas de forma mais eficaz para que os objetivos 

desejados sejam atingidos dentro da organização.    
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A aprendizagem organizacional é o processo onde as organizações conseguem 

adquirir, acumular e até compartilhar conhecimentos e os valores a fim de sempre 

aprimorar habilidades de solucionar problemas (HULT; FERRELL, 1997). 

Kim (1993) define a capacidade em realizar ações efetivas como “o incremento 

da capacidade organizacional”. Infere que a aprendizagem organizacional é o processo 

que tem como objetivo a criação e a divulgação de conhecimentos organizacionais, com 

base em métodos, facilitando a transformação de conhecimentos e promovendo mudanças 

individuais e grupais, pessoais e de dentro da organização, criando assim uma cultura 

favorável à flexibilidade e adaptável a mudanças no ambiente externo. 

As organizações não são como pessoas, uma vez que não possuem cérebro e nem 

memória, todavia existe um sistema cognitivo próprio que é responsável por guardar 

todas as informações referentes ao conhecimento adquirido dentro dela e desenvolver 

métodos para que consiga resolver problemas de âmbito interno e externo. Dessa forma, 

a memória organizacional retém todos os conhecimentos e informações, de forma ampla, 

que podem ser cruciais para a organização (AMARAL; NUNES, 2013).    

As organizações, para serem mais eficientes, devem criar mecanismos que 

possibilitem que esse conhecimento acumulado seja mais bem aproveitado e difundido, 

interagindo entre os processos e integrando-os ao cotidiano. O conhecimento deve ser 

incentivado de maneira sistematizada a disponibilizar, de forma clara e simples, para 

todos da organização que assim precisem para sua atividade. (SEQUEIRA, 2008).  

 

2.2 INOVAÇÃO 

 

A inovação é uma das palavras mais difundidas entre as empresas atualmente, 

seja ela microempresa até megaempresas, e tem estado presente de forma constante em 

seus processos e na rotina empresarial. Mas, afinal, o que vem a ser inovação? De acordo 

com Schumpeter (1988), a inovação é o processo da criação do novo e a destruição 

daquilo que não é mais valido, ou seja, obsoleto. A inovação vem de encontro com a 

forma da empresa abordar isso, superando a concorrência e estabelecendo monopólio 

temporário, criando um novo mercado para seus produtos.  
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Para este autor nem toda invenção é inovação, uma vez que invenção é um 

esboço, uma ideia para melhorar ou fazer um novo produto ou processo, enquanto que a 

inovação somente é realizada quando há transação dessa invenção gerando riqueza.  

Para o manual de OSLO (OCDE, 2005), a inovação é algo complexo e pode ser 

caracterizada como sendo o melhoramento ou a implementação de um método, processo, 

sendo ele produto ou serviço, nas relações do trabalho ou relações externas. A inovação 

pode ocorrer em quaisquer áreas econômicas, inclusive no setor público, como saúde ou 

educação.  

Ainda segundo o manual de OSLO (OCDE, 2005) a inovação pode ser dividida 

de quatro maneiras distintas, a saber: inovação tecnológica do produto, inovação do 

processo, inovação organizacional e inovação do marketing. 

A inovação tecnológica de produto é caracterizada como sendo a implementação 

e/ou comercialização de um produto cujos atributos foram melhorados para que consiga 

oferecer ao consumidor um melhor desempenho. Ainda pode envolver mudanças no 

equipamento e também nos recursos humanos e nos métodos de trabalho, inclusive pode 

ser uma combinação dessas partes facilitando o uso ou demais características funcionais. 

A inovação de processo está inserida no próprio processo da produção, o que pode 

melhorar as técnicas e os equipamentos. É incluído também os métodos de entrega dos 

produtos. Já a inovação organizacional que é quando é feito ou adotado um novo método 

organizacional que pode ser no mercado, fornecedor ou nos distribuidores. E, por fim, a 

inovação de marketing que é realizada quando são adotadas novas formas de vendas do 

produto como a embalagem ou como o produto é exposto, na promoção, na divulgação 

do produto ou na sua precificação. 

 

2.2.1 Intensidade da inovação 

 

A inovação poderá ser classificada ainda, de acordo com sua intensidade, 

podendo ser incremental ou radical. Há autores que também apontam uma terceira 

classificação chamada de semi-radical. Segundo Scherer e Carlomagno (2009), a 
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inovação incremental é aquela onde há um aumento de leve a moderado de novidade em 

algo que já existe e que traga um ganho significativo no resultado.   

É geralmente caracterizado pelo “aumento da base de conhecimento e da 

competência tecnológica anteriores e pela sua aplicação na obtenção de saltos de 

competitividade” (p.84). A inovação radical, por sua vez, é algo mais grandioso, com uma 

maior transformação e é caracterizada por envolver mudanças amplamente significativas. 

Por exigir um esforço maior, há também um maior risco envolvido que deve ser bem 

calculado pelo gestor.  

 

2.3 RADAR DA INOVAÇÃO 

 

Uma das principais dificuldades quando se fala em inovação é uma ferramenta 

eficaz para medir o desempenho. Existem várias ferramentas, porém são restritivas e 

muitas vezes não são tão completas, necessitando de ferramentas auxiliares para sua 

correta mensuração e identificação (CAVALCANTI et al., 2011).   

O radar da inovação é uma entre tantas outras ferramentas. Foi concebida 

originalmente por Sawhney et al. (2006) e é capaz de realizar a mensuração e apontar o 

caminho a seguir. É dividida em quatro grandes áreas: ofertas criadas, clientes atendidos, 

processos empregados e praça. Outros autores, a partir dessa base, reinventaram o radar 

ou adaptaram conforme a realidade ou contexto.  

De acordo com Paredes et al. (2014), o radar da inovação “amplia a perspectiva 

dos tipos de inovação, não restringindo a sua visão a apenas determinadas dimensões 

principais” (p.107), sendo dessa forma uma das mais abrangentes ferramentas e podendo 

ser aplicado nas mais diversas empresas sobre diferentes contextos corporativos. A 

Tabela 1 mostra as principais diferenças entre modelos mais comuns. 

 

Tabela 1 - Comparativo entre as ferramentas de inovação 

Schumpeter Berreyre  Manual de Oslo Pintec Radar da Inovação 

Produtos  Domínio 

Tecnológico 

Produtos Produtos Novos  Ofertas  
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Produtos 

aperfeiçoados 

Novos Métodos de 

produção 

Domínio 

Tecnológico 

Processos  Produtos Novos  

Produtos 

aperfeiçoados 

Processos  

Novas Fontes de 

Matérias-primas e 

Insumos 

Domínio 

Tecnológico 

  Cadeia de 

Fornecimento  

 Domínio 

Organizacional 

Domínio 

Institucional 

Organizacional  Gestão   

Abertura de Novos 

Mercados 

Novas Estruturas de 

Mercado 

Domínio Comercial Novos Mercado 

Novos Canais 

Customização de 

ofertas 

Gestão de Marca 

Relacionamento 

com Clientes 

 Presença  

Solução  

Marca 

Experiência de 

clientes 

    Clientes  

Capturar de valor 

Rede  

Plataforma  

FONTE: Paredes et al., 2014 (adaptado). 

 

Dessa forma, utilizando essa ferramenta, Oliveira et al. (2011) afirma que o radar 

propicia mensuração e é tão relevante quanto a inovação, propiciando às empresas 

identificar ações impulsionadoras que surtem efeito, explicando o sucesso da ferramenta 

não apenas no sentido mais restrito de desenvolvimento de novos produtos, mas também 

no sentido mais amplo em toda organização.  

Scherer e Carlomagno (2009) falam que a empresa pode classificar a inovação 

de acordo com a dimensão do negócio a ser inovado, já que nem sempre é possível, por 

limitações financeiras ou por controle de riscos, que a empresa inove em todas as áreas. 
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Sawney et al. (2006, apud SCHERER; CARLOMAGNO, 2009) aponta quatro 

fatores principais: oferta que a empresa gera, clientes que a empresa atende, os processos 

que a empresa utiliza e a presença que a empresa ocupa nas suas ofertas do mercado. A 

partir daí, existem oito dimensões que a empresa pode utilizar para traçar o rumo em que 

se deseja inovar. Para diversos autores, a inovação é sistêmica e ao tentar inovar em 

apenas uma área a eficácia é diminuída. A Figura 01 mostra o radar com as suas 

dimensões: 

 

Figura 01 - Radar da inovação, 12 dimensões 

 

FONTE: Sawhney et al. (2006, apud SCHERER, CARLOMAGNO, 2009 p.13). 

 

A inovação de oferta está ligada ao desenvolvimento de novos produtos e é a 

forma mais tradicional de se realizar inovação. E a inovação plataforma consiste na 

construção de um portfólio comum dos produtos e serviços que são realizados de forma 

individual (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). 

A aplicação da ferramenta é apropriada no objetivo de mensurar a inovação, 

possibilitando uma visão global do ambiente inovativo da empresa e o direcionamento do 

caminho a ser explorado (PAREDES et al., 2014). 

 

2.4 INOVAÇÃO ABERTA E INOVAÇÃO FECHADA 
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A inovação pode surgir nas empresas de duas maneiras distintas quanto ao seu 

grau de abrangência. Um dos principais estudiosos do tema foi Henry Chesbrough, 

buscando entender e propor uma nova maneira de desenvolver a inovação. 

Para Chesbrough (2003), as empresas gerenciavam suas inovações de forma 

restrita e fechada, mantendo sigilo e controle sobre todas as etapas do processo, o que 

impedia a entrada de novos competidores. Dessa maneira, as empresas limitavam o 

conhecimento interno e utilizavam pouco ou nenhum conhecimento do ambiente externo, 

sendo o desenvolvimento da inovação restrito aos departamentos de P&D – Pesquisa e 

desenvolvimento. Para Armellini e Kaminski (2009), a inovação fechada tem como lógica 

os grandes centros de P&D que devem produzir as ideias antes e melhores que os 

concorrentes, colocando seus produtos no mercado em primeira mão e conseguindo 

vantagens competitivas. A propriedade intelectual é, dessa forma, uma defesa contra a 

concorrência.  

O modelo de inovação fechada ainda é útil e deve ser considerado nas empresas 

que possuem produtos de longos ciclos tecnológicos e tenham um ambiente estável 

(THOMAS; BIGNETTI, 2009). 

Pela nova realidade que o mundo atravessa, cada vez mais globalizado, com 

ciclos de vida do produto cada vez mais curto, com a alta mobilidade trabalhista, a alta 

complexidade tecnológica e o fator de risco elevado dentre outros motivos, surge a 

inovação aberta que, por sua vez, é vivenciada em uma perspectiva diferente, menos 

tradicional, mais ampla e livre (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008).  

É importante observar essas diferenças entre ambos os modelos e verificar quais 

são as que se adaptam mais à realidade organizacional, realizando uma estratégia para 

implantar a inovação de maneira ampla e eficaz. O desenvolvimento e a comercialização 

também são compartilhados a fim de gerir melhor a inovação e propiciar um ambiente 

mercadológico mais aberto e amplo.  

 

3 METODOLOGIA 
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Este trabalho teve o propósito de mensurar e compreender o grau de inovação 

em algumas empresas do ramo agrícola situada na região do Alto Oeste Potiguar, no Rio 

Grande do Norte. O agronegócio é uma das principais atividades econômicas no estado.   

Para isto, foram realizadas três etapas: levantamento bibliográfico, pesquisa qualitativa e 

de diagnóstico e, por fim, a aplicação de questionários por entrevista e experiência do 

entrevistado.  

O estudo tem abordagem qualitativa já que se preocupa com a compreensão do 

fenômeno, aproximando-se da realidade abordada e tem o propósito de compreender 

informações sem a representação numérica.  Considerou-se o ambiente real, bem como 

os sujeitos e suas peculiaridades. 

 Para iniciar o trabalho realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca dos 

principais aspectos de inovação. Dentre desses aspectos, viu-se que uma das principais 

ferramentas para se mensurar e diagnosticar a inovação, de forma precisa em um ambiente 

corporativo, é o radar da inovação proposto por Sawhney (2006). Além disso, visa 

também ser exploratória, pois busca conhecimentos em áreas que não se tem informações 

suficientes. Dessa maneira, é aplicado o questionário, a fim de entender a percepção de 

inovação das empresas as quais os gestores administram.  

Utilizou-se para a coleta de dados o questionário PROINOVA NAGI/RN, 

adaptação da ferramenta propostas por Sahwney (2006), com o objetivo de realizar o 

diagnóstico da inovação na empresa. São adotados treze níveis que foram respondidos 

pelos gestores sobre como enxerga a empresa, tendo como dimensões:  a oferta, a 

plataforma, a marca, os clientes, as soluções, o relacionamento, a agregação de valor, os 

processos, a organização, a cadeia de fornecimento, a presença, a rede (experiência do 

consumidor) e foi acrescentado a dimensão de Ambiência Inovadora.  

O questionário elaborado foi respondido em um tempo estimado médio de 30 

minutos, contendo três alternativas distintas para cada pergunta, onde o entrevistado 

colocou a alternativa que mais se aproxima da empresa, sendo respondido com 1, 3 e 5.  

Antes da resolução do questionário, o gestor da empresa foi entrevistado a fim 

de obter informações relacionadas à natureza do empreendimento, à perspectiva de futuro 

e como sua organização se enxerga no mercado. As entrevistas foram feitas de modo a 
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deixar o entrevistado livre para expressar seus pensamentos e sua visão e o entrevistador 

não interferir em nenhuma resposta. 

Ao término do preenchimento do questionário, foi feita a média das respostas e 

os dados foram analisados, criando, dessa forma, o radar que representa quais as 

dimensões inovacionais que a empresa identifica de forma positiva e quais são as que 

necessitam uma atenção maior, buscando alternativas para melhorar a área deficiente. O 

radar é gerado automaticamente pelo software Microsoft Excel®. Com este radar é 

possível desenvolver um ambiente mais competitivo que consiga ter a inovação como 

pilar para o sucesso empresarial. Para este trabalho usou-se a classificação do Sebrae com 

relação ao porte das empresas pesquisadas.   

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 EMPRESA A 

 

A empresa A (Figura 2) tem sua produção para o mercado externo. Seus 

processos, por exigências de órgãos internacionais, são padronizados a fim de conseguir 

a máxima qualidade possível e passam por auditorias semestralmente. A empresa é de 

grande porte e sua sede administrativa está situada na cidade de Mossoró e as principais 

fazendas da sua rede estão nas cidades de Apodi e de Mossoró.  

Na empresa em questão, os gestores já possuem consciência da importância da 

inovação é benéfica, inclusive disseminando para seus colaboradores. É notório que a 

empresa tem capacidade de inovar com sua estrutura organizacional ao qual permite 

alcançar patamares cada vez mais elevado no mercado global. 

A empresa tem algumas dimensões da inovação já bem desenvolvida, a destacar 

a Plataforma, em que a linha de produção permite ser utilizada por mais de um produto 

com flexibilidade. A marca é algo que a empresa se preocupa em zelar, e para isso a tem 

registrada nos órgãos responsáveis por proteção. Em relação a dimensão presença, a 

empresa criou nos últimos anos canais de venda diferentes, com o objetivo de estar mais 

perto dos clientes e facilitar as transações comerciais. A cadeia de fornecimento tem sido 
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alvo de constante mudança afim de reduzir custos com estoque e com logística, com 

fornecedores que são avaliados constantemente. As dimensões de Soluções, 

Relacionamento e Agregação de valor estão em níveis baixos. A empresa precisa 

desenvolver produtos complementares, de acordo com a necessidade para obter receitas 

extras.  O relacionamento com o cliente talvez tenha que ser aprimorado até com o 

objetivo de aumentar a satisfação dos clientes em relação a atendimento. É interessante 

que a empresa desenvolva uma sistemática para agregar valor aos seus produtos, 

possibilitando maior captação de recursos financeiros. As demais dimensões permanecem 

estáveis, possibilitando que aja um estudo para atingir níveis mais altos de inovação. 

 

Figura 2 – Radar da inovação da empresa A 

 

FONTE: Autoria própria. 

 

4.2 EMPRESA B 

 

A empresa B (Figura 3) é de grande porte, tendo mais de 500 empregados. 

Grande parte de sua produção para o mercado externo. Por exigências de órgãos 

internacionais, os processos são controlados e seus produtos sofrem inspeção constantes.  

As dimensões de inovação de Plataforma, Marca, Processos e Presença estão 

bem posicionadas, o que mostra que a empresa tem uma linha de produção bastante 

flexível, a marca da companhia é registrada, conseguindo obter seus direitos de imagem 
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e de uso preservada. Os processos costumam de forma sistemática passar por avaliações 

de melhoria, utilizando software de empresa terceirizada para controle. Em relação a 

presença, a empresa dispões de vendedores próprios que realiza visita em loco a possíveis 

clientes e realiza a prospecção de novos mercados.  

 A dimensão de Cadeia de fornecimento encontra-se localizado em nível 

mediano, sendo interessante a empresa fomenta estudos para melhorar o contato com 

fornecedores e reduzir custos de estoque. A organização da empresa é um ponto que 

merecia ser aprimorado, visando novas parcerias e melhorando a troca de informações 

externa com fornecedores e com concorrentes. O relacionamento com os clientes ocorre 

de forma satisfatória, necessitando de alguns ajustes para reduzir a distância de empresa-

cliente. No quesito soluções embora a empresa tenha apresentado melhorias, ainda é 

passível de mudanças para incrementar seu portfólio e até melhorar sua renda. Para a 

dimensão Clientes, a empresa sistematicamente identificou novos mercados e novas 

necessidades dos clientes nos últimos 3 anos, porém não lançou nenhum novo produto 

advindo da necessidade dos clientes, o que pode ser uma perca de oportunidade de 

negócio.  

Em relação a dimensão Oferta, há necessidade da empresa estabelecer uma 

sistemática para lançar novos produtos e descobrir novos clientes. A ambiência inovadora 

da empresa deverá ser estimulada afim da empresa buscar sistematizar a colheita de novos 

conhecimentos e desenvolver um ambiente que seja mais propício para que a inovação 

seja criada e difundida. É interessante que a empresa adote novas formas de ouvir os seus 

clientes que pode fazer uso da tecnologia da informação, tornando mais próximas a eles, 

possibilitando um diálogo mais direto e dinâmico.  Em relação a Agregação de valor, a 

empresa precisa melhorar, desenvolvendo sistemáticas que visem novas formas de 

apresentar e vender os produtos existentes, que possibilitará o incremento na receita. É 

valido que se procure novas formas de interação e desenvolva as existentes, mudando de 

forma para que seus produtos sejam incrementados. 

 

Figura 3 - Radar da inovação da empresa B 
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FONTE: Autoria própria. 

 

4.3 EMPRESA C 

 

A terceira empresa a ser analisada é de médio porte e embora a grande parte da 

sua produção seja para abastecimento do mercado interno, uma parte da produção é 

dedicada para exportação. Anualmente a empresa é auditada por um representante de um 

órgão internacional que atesta a qualidade e concede um selo que permite a venda aos 

países europeus.  

De acordo com a Figura 4, é possível verificar que há algumas dimensões que 

são bem posicionadas. De acordo com o gestor, A dimensão de Plataforma está bem 

avaliada, o que significa que os sistemas de produção são flexíveis em que sua linha de 

produção tem possibilidade de servir a mais de um tipo de produto. Referente a Marca, a 

empresa possui registro de marca o que a protege legalmente de roubo de identidade. As 

dimensões de Clientes, Soluções, Relacionamento, Agregação de Valor, Processos, 

Organização, Presença, Rede, Ambiência inovadora e Oferta encontram-se em níveis 

medianos, sendo possível realizar um trabalho para desenvolvimento e melhoramento. A 

Dimensão de Cadeia de fornecimento está mal posicionada, o que demonstra que a 

empresa não vem adotando medidas junto aos seus fornecedores para reduzir os custos 

de transporte e estoque.  
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Os gestores já têm a convicção que a inovação pode ser o diferencial competitivo 

da empresa e para isto, estão procurando se qualificar cada vez mais. A disseminação da 

inovação tem ocorrido de forma gradativa. Primeiro os gerentes e supervisores, mas é de 

interesse dos gestores que faça parte da cultura empresarial. Para isto, eles pretendem 

estabelecer parcerias com órgãos de fomento a inovação. A empresa já tem em sua rotina, 

processos padrão cujo passo a passo está em procedimentos, sendo capaz de incorporar 

novos processos que venham a pôr a inovação em andamento de forma sistematizada. 

 

Figura 4 - Radar da inovação da empresa C 

 

FONTE: Autoria própria. 

 

 

 

4.4 ANÁLISE GLOBAL 

 

Pela Tabela 2 e a Figura 5 é possível verificar a média das dimensões analisadas 

pelo radar aplicado. A escala vai de 1 até 5.  Foi verificado que as dimensões de 

plataforma, marca e presença são as que possuem maior grau de inovação nas empresas 

analisadas. Entretanto, as dimensões de soluções, relacionamento, agregação de valor e 

organização possuem valores médio abaixo de 3, o que indica que as empresas ainda têm 
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esses quesitos inovativos de forma embrionária. As demais dimensões permanecem na 

média, estando entre 3,0 e 4,0.  

 

Tabela 2 - Médias das dimensões analisadas pelo radar. 

 

Dimensões Empresa A Empresa B Empresa C Média das dimensões 

Oferta 3,3 2,7 4,0 3,33 

Plataforma 5,0 4,0 5,0 4,67 

Marca 5,0 4,0 5,0 4,67 

Clientes 3,5 2,5 3,0 3,00 

Soluções 2,0 3,0 3,0 2,67 

Relacionamento 2,0 3,0 3,0 2,67 

Agregação de 

valor 
2,0 2,0 3,0 2,33 

Processos 3,8 4,0 4,0 3,93 

Organização 2,0 2,5 3,0 2,50 

Cadeia de 

fornecimento 
5,0 3,0 1,0 3,00 

Presença 5,0 4,0 4,0 4,33 

Rede 3,0 3,0 3,0 3,00 

Ambiência 

inovadora 
3,0 2,6 3,5 3,03 

Média  3,4 3,1 3,4 3,32 

FONTE: Autoria própria. 
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Figura 5 - Médias das dimensões analisadas pelo radar 

 

FONTE: Autoria própria. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

É notório que os conhecimentos acerca de tudo que permeia a inovação estão 

evoluindo e segue em pauta nas mais diversas empresas. A discussão sobre estratégias 

que busquem resultados de forma planejada é algo que vem permeando as mais diversas 

reuniões empresariais para que, sejam difundidas as ferramentas relacionadas à inovação 

e ela esteja presente em todos os níveis organizacionais a fim de que as organizações 

obtenham maior controle sobre os seus processos.  

Com essa pesquisa foi possível verificar que as empresas diagnosticadas têm 

tendências inovadoras, embora algumas delas não pratiquem em sua totalidade e de forma 

estruturada, visto que a inovação deve ser sistematizada e fazer parte do conhecimento 

das empresas para que consigam crescer e se desenvolver sustentavelmente, sobretudo 

nesse momento de crise que o país enfrenta. É necessário buscar soluções que a inovação 

seja viabilizada. E preciso entender, o mercado onde a empresa está inserido, realizar 

adequações para atender as necessidades dos clientes e conseguir a diminuição de custos, 

aumentando assim a lucratividade.  

Entre as empresas analisadas, em sua maioria, foram verificadas que a inovação 

ocorre de forma fechada de acordo com os conceitos de CHESBROUGH, (2003). O seu 

3,33
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3
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2,33
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2,5
3
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aprendizado organizacional se restringe quase exclusivamente as fronteiras interna da 

empresa, havendo pouquíssimo ou nenhum intercambio com as outras empresas com o 

objetivo de compartilhar conhecimentos. 

Pelos conceitos elencados por Scherer e Carlomagno (2009), a inovação nessas 

empresas ocorre quase que em sua totalidade de forma autônoma.  

Os objetivos do trabalho foram alcançados, conseguindo obter o diagnóstico das 

empresas pesquisadas. Por limitações de tempo, não foram possíveis aplicar o 

questionário em um número maior de empresas. É interessante, para um trabalho futuro, 

realizar um estudo afim de analisar estratégias individuais para cada empresa naquelas 

dimensões apontadas como fracas de acordo com o diagnóstico do radar da inovação. 

Diante dessa realidade, poderia verificar se o andamento da inovação, comparando seu 

antes e o depois através da ferramenta do radar vem possibilitando ganhos para a empresa.   

Para conseguir obter diagnóstico das empresas, permitindo inovar nas dimensões 

mais afetadas, a ferramenta do radar proposta por Sawhney se mostra eficiente, pois é 

capaz de verificar o grau de inovação. É possível assim traçar estratégias em áreas que 

são deficientes e acompanhar a desempenho das outras dimensões que são consideradas 

bem desenvolvidas, buscando atingir o equilíbrio necessário para o desenvolvimento do 

negócio. A ferramenta possibilita monitorar e controlar as diversas dimensões da 

inovação. 

Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 muito pouco ou nada e 5 um nível alto, a média 

do grau de inovação das empresas analisadas representou 3,32. Pode-se afirmar que 

dentro dessa escala, as empresas encontram-se em nível mediano medianamente. Os 

primeiros passos já foram dados e muitas delas já têm a inovação rodando de forma 

sistematizada, porém ainda há muitos aspectos em que se melhorar, o que, por 

conseguinte melhorará também vários quesitos organizacionais e as tornará mais 

competitivas e provavelmente com lucratividade maior.  

Conforme Paredes et al (2014), a aplicação da ferramenta permitiu atingir o 

objetivo de mensurar a inovação e possibilitou conhecer todo o ambiente inovativo das 

empresas, permitindo apontar para um alvo mais concreto sobre em qual dimensão a 

empresa deve investir e qual caminho seguir.  
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Portanto, o radar se torna uma das ferramentas que as empresas podem utilizar 

como forma de melhoramento e assim ajuda o país superar a crise que vem enfrentando. 

A inovação poderá ser uma das saídas. O setor do agronegócio que ainda tende a ser 

bastante tradicionalista com estruturas organizacionais engessada poderá colher frutos 

promissores, melhorando a produtividade e a sua lucratividade. 

Como limitações a pesquisa identificou-se a dificuldade de acesso a algumas 

empresas, o que acabou por diminuir a quantidade de respostas obtidas. Como sugestões 

de pesquisas futuras, espera-se ampliar o número de empresas respondentes e utilizar a 

ferramenta para pesquisar outros setores para uma possível comparação. 
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RESUMO 

A presente pesquisa objetivou identificar e avaliar o grau de satisfação com o trabalho, 

tendo como referência a EST - Escala de Satisfação no Trabalho desenvolvida e validada 

por Siqueira (2008), que aborda as cinco dimensões: satisfação com os colegas de 

trabalho; com o salario, com a chefia, com as promoções e com a natureza do trabalho. A 

pesquisa foi de caráter descritivo com abordagem quanti-qualitativo, a coleta foi por meio 

de aplicação de questionários e os dados foram tratados no software estatístico. Os 

resultados revelaram que os colaboradores estão satisfeitos com o seu trabalho, 

destacando as dimensões satisfação com os colegas de trabalho e com a chefia, as demais 

dimensões apresentaram indiferença quanto à satisfação, ou seja, nem satisfeitos, nem 

insatisfeitos. Diante dos resultados, fica evidente que há vários aspectos que influenciam 

na satisfação no trabalho, portanto, a empresa deve implantar novos recursos de gestão, 

visando atingir objetivos individuas e organizacionais.  

Palavras-Chave: níveis de satisfação. colaboradores. análise psicométrica do trabalho. 

gestão de pessoas. 
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The present research aimed to identify and evaluate the degree of job satisfaction, having 

as reference the JSS - Job Satisfaction Scale developed and validated by Siqueira (2008), 

which addresses the five dimensions: satisfaction with co-workers, with the salary, the 

leadership, the promotions and the nature of the work. The research was descriptive with 

quantitative-qualitative approach, the collection was through the application of 

questionnaires and the data were treated in the statistical software. The results revealed 

that the contributors are satisfied with their jobs, highlighting the dimensions of 

satisfaction with co-workers and the leadership, the other dimensions showed 

indifference to satisfaction, that is, neither satisfied nor dissatisfied. Given the results, it 

is evident that there are several aspects that influence the satisfaction in the work; 

therefore, the company must implant new management resources, aiming at achieving 

individual and organizational goals. 

Keywords: levels of satisfaction. contributors. psychometric analysis of work. people 

management. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Siqueira (2008), estudiosos defendia a ideia de que a satisfação no 

trabalho era parte integrante da motivação, pois os trabalhadores apresentavam 

comportamentos que eram considerados importantes para o interesse da empresa, tais 

como: redução de faltas, aumento na produtividade e desempenho, redução e 

permanência na empresa.  

Para obter vantagem competitiva no mercado, os gestores devem considerar o 

fator humano essencial à organização na medida em que necessitam dele para realização 

das estratégias traçadas (CERIBELI; SILVA, 2018). Funcionários satisfeitos com o 

trabalho são os que menos planejam sair da organização, possuem menos falta, têm 

melhor desempenho e são mais produtivos, ou seja, eles são mais comprometidos com o 

trabalho (ZANELLI, 2014). 

Para Robbins (2010), quando as organizações têm um número maior de 

funcionários satisfeitos, essas têm um maior rendimento e são mais eficientes. Além do 
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que colaboradores satisfeitos com o seu trabalho propagam de forma positiva a 

organização e estão dispostos a ajudar os colegas, contribuindo para o clima 

organizacional, ademais, nessa situação, é possível comprovar que o índice de 

rotatividade e absenteísmo são relativamente baixo. Robbins (2010) ainda afirma que, 

quando se trata de uma empresa prestadora de serviço e existe uma linha de frente de 

atendimento e contato direto com o cliente, a satisfação do colaborador reflete 

diretamente na fidelização desses clientes. 

Pessoas que possuem auto avaliação básica positiva estão mais satisfeitas, pois 

acreditam nas suas competências para desempenhar suas atividades. Em contrapartida, a 

insatisfação decorre de fatores relacionados a não interação com a atividade 

desempenhada, conflito de valores, má gestão, cultura organizacional e a falta de 

reconhecimento. (HERZBERG, 1966). 

A insatisfação é determinada pela falta dos “fatores de higiene”, que estão 

relacionados à supervisão, à remuneração, ao ambiente de trabalho, às politicas da 

empresa e às condições de trabalho e às relações interpessoais, esses fatores são 

denominados extrínsecos por tratar-se de serem externos ao indivíduo. Já a satisfação 

corresponde a fatores intrínsecos associados com o trabalho em si e resultados diretos 

como oportunidade de crescimento pessoal, responsabilidade, reconhecimento, promoção 

e realização (HERZBERG, 1966). 

O presente trabalho tem por objetivo identificar e avaliar o grau de satisfação 

com o trabalho dos colaboradores de uma clínica médica no município de Mossoró-RN, 

tendo em consideração a maneira como a empresa promove essa satisfação.   

Fez-se necessário compreender um estudo entre variáveis e conceitos teóricos 

que podem contribuir com o nível de satisfação dos colaboradores dentro da organização.  

A felicidade e a satisfação no trabalho têm se tornado uma preocupação nas organizações, 

devido a sua grande importância para o diferencial competitivo e crescimento da empresa. 

Quanto mais a empresa detém recursos necessários para proporcionar a satisfação de seus 

colaboradores, mais rápido terá grandes resultados. 

Este artigo foi estruturado em: uma breve introdução que apresenta uma visão 

geral sobre o estudo proposto, destacando os objetivos com revisão da literatura. A 
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metodologia utilizada sobre como foi realizada a coleta e o tratamento dos dados, além 

da classificação da pesquisa pela Escala de Satisfação no Trabalho- EST. Por término, 

mostra a análise dos resultados da pesquisa e as considerações finais do estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

A satisfação no trabalho tem despertado a atenção dos gestores desde o início do 

século XX, de acordo com Siqueira (2008), por muito tempo satisfação e motivação foram 

tratadas juntas pela literatura por ambas compreenderem as características 

comportamentais no ambiente de trabalho e que a satisfação no trabalho era considerada 

como um componente de motivação que influenciava diretamente nos resultados 

individuais de cada trabalhador. Entre as décadas de 1970 e 1980, a satisfação no trabalho 

foi idealizada como uma atitude e era um fator que indicava diferentes níveis de 

comportamento no ambiente de trabalho. A partir do XXI, a satisfação é introduzida como 

um dos vários conceitos que trata a afeição no ambiente de trabalho, ou mais 

especificamente, como o vínculo afetivo do colaborador está associado com o seu 

trabalho (SIQUEIRA, 2008). 

Conforme Siqueira (2008), estudos brasileiros comprovam que a satisfação no 

trabalho está relacionada à política, às práticas gerenciais e ao quanto a empresa está 

comprometida com os seus empregados e a retribuir seus esforços. Satisfação é algo 

complexo e de difícil compreensão por tratar-se de um estado subjetivo e que pode variar 

de pessoa a pessoa em determinadas situações e (ou) circunstâncias diferentes ao longo 

do tempo no ambiente organizacional. 

De acordo com Locke (1969), a satisfação é o resultado de respostas positivas 

que motivam e impulsionam o indivíduo resultante de experiências de trabalho, que está 

relacionada a um conjunto de variáveis, tais como autoestima, bem-estar, confiança e 

comprometimento. 
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Para Spector (2012), a satisfação no trabalho é uma variante de atitude que 

retrata como as pessoas se comportam em ralação a seus empregos de uma forma geral, 

ou seja, é o quanto as pessoas gostam do seu trabalho, enquanto insatisfação remete a 

situação inversa. Com isso, a organização precisa identificar os objetivos pessoais dos 

colaboradores bem como contribuir para que estes estejam alinhados aos objetivos da 

organização. 

 

2.2 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

As organizações contemporâneas têm despertado a importância do 

comportamento organizacional como fator competitivo nos dias atuais. Devido aos 

avanços tecnológicos, as pessoas têm obtido maiores informações e oportunidades de 

torna-se um diferencial no mercado de trabalho. As empresas por sua vez têm um papel 

fundamental nesse contexto, alinhar o comportamento do indivíduo ao da empresa com o 

propósito de gerir o conhecimento na melhoria e eficácia da atividade desempenhada faz-

se imprescindível. 

Comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto 

que os indivíduos, os grupos e a estrutura organizacional têm sobre o comportamento das 

pessoas dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para 

melhorar a eficácia organizacional (ROBBBINS et al., 2010, p. 7). 

De acordo com Robbins (2010), existem variáveis básicas no comportamento 

organizacional:  

 Produtividade: que implica na eficiência e eficácia;  

 Absenteísmo: não comparecimento do funcionário ao trabalho resultando 

um ônus para a organização;  

 Rotatividade: desligamento e contratação de colaboradores;  

 Desvio de comportamento no ambiente de trabalho: violação das 

normas e condutas instituídas pela empresa;  
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 Cidadania organizacional: o comportamento que vai além das 

atribuições estabelecidas na sua função;  

 Satisfação no trabalho: conjunto de sentimentos relacionado ao seu 

trabalho. 

O estudo do comportamento organizacional oferece a gestão orientação para 

gerar um ambiente eticamente saudável, além de melhorar a qualidade e produtividade 

dos funcionários e fornecer aos gestores condições necessárias para enfrentar a escassez 

no mercado global. 

 

2.3 MODELOS TEÓRICOS SOBRE A SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

Estudos relacionados à motivação explicam os motivos que influenciam o 

desempenho dos colaboradores em situações no ambiente de trabalho, uma vez que este 

desempenho, em parte, decorre da motivação na realização de suas atividades e quando 

se trata dos interesses da organização (MAXIMIANO, 2011). 

A seguir, algumas abordagens teóricas sobre as teorias relacionadas à satisfação 

no trabalho. 

 

2.3.1 Teoria da hierarquia das necessidades humanas 

 

Teoria estruturada por Maslow em 1940, que propõe as necessidades humanas 

hierarquizadas em cinco níveis básicos: necessidades fisiológicas, necessidade de 

segurança, necessidade sociais, necessidade do ego ou autoestima, necessidade de 

realização pessoal. (BOWDITCH; BUONO 2017). Na medida em que cada necessidade 

fosse satisfeita, surgiriam as necessidades seguintes.   

Para Maximiano (2011), o desempenho e a realização de objetivos estão 

relacionados à busca da satisfação de carências. Para cada objetivo alcançado, uma 

carência satisfeita. 
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2.3.2 Teoria X e Y 

 

Estrutura por McGregor 1960, a teoria X dá ênfase ao controle e apoia-se em 

três princípios: o homem é avesso ao seu trabalho; para cumprir os objetivos da 

organização, precisa ser controlado e punido se for necessário; importa-se apenas com a 

sua segurança financeira e pessoal, evitando assim responsabilidades (ZANELLI, 2014). 

A teoria Y dá ênfase às pessoas, o trabalho é uma fonte de punição ou motivação, o 

homem está disposto ao autodesenvolvimento pessoal para contribuir com o crescimento 

da organização.  

 

2.3.3 Teoria da motivação-higiene 

 

Formulada por Herzberg em 1959, a teoria é baseada em dois conjuntos de 

fatores, e estes variam de forma independentes: fatores higiênicos estão relacionados a 

elementos externos e são estes que geram a insatisfação ou a não insatisfação; o outro 

grupo de fatores está relacionado a variáveis internas e estas estão ligadas à satisfação ou 

a não satisfação (ZANELLI, 2014).  

De acordo com a teoria, a insatisfação não é o contrário de satisfação, mas a não 

insatisfação, da mesma forma que o contrário de satisfação, não é a insatisfação e sim a 

não satisfação (ZANELLI, 2014).  

 

2.4 ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS 

 

A estratégia é um instrumento facilitador ligado aos fatores externos da 

organização e também tem forte influência no ambiente interno. As estratégias 

determinam a estrutura organizacional, quanto às qualificações de pessoas, aos valores 

incomuns, ao estilo administrativo e aos sistemas (OLIVEIRA, 2015). 

Segundo Drucker (1997), toda organização que traça objetivo e metas e busca 

alcançá-los tem notadamente definido o porquê da sua existência, como faz e aonde quer 

chegar. Para Chandler (1962), estratégia é a determinação das metas e dos objetivos 
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básicos e de longo prazo de uma empresa e a adoção de ações de recursos necessários 

para atingir esses objetivos.  

Thompson (2000) afirma que estratégia se associa a um conjunto de abordagens 

e mudanças competitivas que os gestores exercem para alcançar o melhor desempenho. 

As estratégias podem ser implantadas em todos os setores da organização, seja em 

finanças, marketing, gestão de pessoas entre outros. Ansoff (1990, p.95) diz que a 

estratégia é “um dos vários conjuntos de regras de decisão para orientar o comportamento 

de uma organização”.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa tem caráter descritivo, com vistas a descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis, que envolveu o uso de técnica padronizada de coleta de dados, no caso, o 

questionário. Trata-se de uma pesquisa de cunho quanti-qualitativo pela sua possibilidade 

de adentrar na realidade institucional (GIL, 2009), utilizando de dados e informações de 

fontes primárias por meio de estudo de caso e de fontes secundárias por intermédio de 

pesquisa bibliográfica (obtidos em livros, jornais, revistas etc.). 

Para Matias-Pereira (2012), o universo da pesquisa é o total de indivíduos que 

possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo. O universo 

pesquisado é composto por 71 (setenta e um) colaboradores de uma clínica médica em 

Mossoró – RN. Trata-se de uma amostra intencional, pois foi considerada a pessoa que, 

consultada, dispôs-se a colaborar respondendo o questionário que era apresentado. Dentre 

o universo pesquisado, foram 58 (cinquenta e oito) respondentes e 13 (treze) ausentes. A 

aplicação deste questionário foi realizada na primeira semana do mês de agosto de 2018. 

 

3.1 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Inicialmente será feita uma revisão da literatura, posterirormente, a pesquisa de 

campo. Será utilizada na pesquisa a EST - Escala de satisfação no Trabalho desenvolvida 
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e validada por Siqueira (2008). A EST é uma medida multidimensional, construída e 

validada com o objetivo de avaliar o grau de contentamento do trabalhador frente a cinco 

dimensões do seu trabalho (SIQUEIRA, 2008). O questionário é composto por 6 (seis) 

questões que abordam o perfil socioeconômico e 25 (vinte e cinco) itens que visam medir 

as dimensões de satisfação no trabalho descritas logo abaixo:  

a) satisfação com os colegas de trabalho (contentamento com a colaboração, a 

amizade, a confiança e o relacionamento com os colegas).  

b) satisfação com o salário (contentamento com os ganhos financeiros 

comparado com a carga de trabalho, com a capacidade profissional, como o custo de vida 

e com os esforços para a realização da tarefa).  

c) satisfação com a chefia (contentamento com a organização e capacidade 

profissional do chefe, com seu interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento 

entre eles).  

d) satisfação com a natureza do trabalho, (contentamento com o interesse 

despertado pelas tarefas, com a capacidade de elas absorverem o trabalhador e com a 

variedade das mesmas). 

 e) satisfação com as promoções (contentamento com o número de vezes que já 

recebeu promoções, com as garantias oferecidas a quem é promovido, com a maneira de 

a empresa realizar promoções e com o tempo de espera pela promoção). 

O resultado do escore médio de cada uma das dimensões se dá mediante a soma 

dos cinco itens que compõem a dimensão e divide essa soma por cinco. 

 

3.2 TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE DADOS 

 

A coleta de dados foi por meio de questionário validado EST - Escala de 

Satisfação no Trabalho incrementado por mais 06 questões de caráter socioeconômico, a 

qual foi entregue aos colaboradores de forma presencial.  

Os dados serão processados no programa SPSS - Statistical Package for the 

Social Sciences, no qual será analisada cada medida das variáveis estudadas: média e 

desvio-padrão. Para tabulação dos dados do questionário socioeconômico, foi atribuído 0 
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(zero) para sexo feminino e 1 (um) para o sexo masculino e as demais foram utilizadas 

sequência de números crescentes. As análises estatísticas serão representadas de forma 

detalhada em tabelas relacionadas aos resultados correspondentes. 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

A pesquisa apresenta uma predominância do gênero feminino com 77,59% em 

relação ao gênero masculino com 22,41% dos respondentes. Existe uma maior 

concentração dos respondentes com idades entre 26 a 33 anos totalizando 37,93%, 

evidenciando que a empresa apresenta em seu quadro de funcionários uma maior parcela 

de jovens. 

Em relação ao grau de escolaridade, observou-se que a maior parcela, 41,38%, 

possui ensino médio completo, e 25,86% estão cursando o nível superior, o que demonstra 

que os colaboradores estão investindo na qualificação profissional, em busca de maior 

estabilidade na empresa e novas oportunidades de crescimento. 

Outro indicador é o tempo de serviço na empresa, 24,14% então na empresa 

entre 1 a 4 anos e a maior parcela de colaboradores estão a mais de 4 (quatro) anos na 

empresa, pode-se analisar que é mínimo o grau de rotatividade de funcionários na 

empresa  

Em seguida foi analisado a faixa salarial, apresentando o índice de 79,31% dos 

colaboradores que recebem de 1 a 2 salários mínimos, e uma minoria 13,79% recebem 

até 1 (um) salário mínimo, entre estes estão os menores aprendizes. Pode-se destacar 

também que a maior parcela dos colaboradores 53,45% ocupa o mesmo cargo desde sua 

admissão, e 46,55% já obtiveram reconhecimento e mudaram de cargo. Os salários pagos 

na referida empresa são superiores das categorias e suas referências sindicais. 

Os dados estatisticamente se apresentaram confiáveis a 95% de confiança e 

considerando 5% de erro amostral. A pesquisa apresentou um desvio padrão entre 1,048 

e 1,568, isso indica que os dados tendem a estar menos dispersos, já a variância 

apresentou valores um pouco mais distantes entre 1,098 e 2,459, sendo elas as médias do 

desvio padrão.  
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Tabela 1 - Dados descritivos 

 N Média Desvio padrão Variância 

 Estatística Estatística Modelo padrão Estatística Estatística 

P1 58 4,91 ,138 1,048 1,098 

P2 58 4,90 ,172 1,307 1,708 

P3 58 4,28 ,208 1,587 2,519 

P4 58 4,22 ,201 1,534 2,352 

P5 58 4,53 ,164 1,246 1,551 

P6 58 5,12 ,171 1,299 1,687 

P7 58 5,40 ,167 1,270 1,612 

P8 58 4,47 ,184 1,404 1,972 

P9 58 5,00 ,154 1,170 1,368 

P10 58 4,19 ,194 1,480 2,191 

P11 58 4,47 ,205 1,558 2,429 

P12 58 3,88 ,206 1,568 2,459 

P13 58 4,90 ,164 1,252 1,568 

P14 58 5,19 ,190 1,444 2,086 

P15 58 4,66 ,173 1,319 1,739 

P16 58 4,43 ,197 1,500 2,250 

P17 58 5,10 ,179 1,360 1,849 

P18 58 4,69 ,199 1,513 2,288 

P19 58 4,88 ,197 1,499 2,248 

P20 58 4,43 ,191 1,452 2,109 

P21 58 4,40 ,203 1,544 2,384 

P22 58 4,95 ,186 1,419 2,015 

P23 58 5,03 ,145 1,108 1,227 

P24 58 4,84 ,155 1,182 1,397 

P25 58 5,33 ,176 1,343 1,803 

N válido (de 

lista) 
58     

FONTE: Dados da pesquisa ,2018. 
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O teste de confiabilidade total da amostra apresentou um alfa de Cronbach de 

0,926, o que mostra um alto grau de confiança dos dados apresentados, como apresentado 

na tabela 1. Observa-se que apenas 58 sujeitos da pesquisa foram validados. 

A pesquisa permitiu a extração de cinco dimensões com base nas 25 questões do 

questionário. O α (alfa de Cronbach) estima a confiabilidade de um questionário aplicado 

em uma pesquisa, e mede a correlação entre respostas em um questionário através da 

análise das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre 

as perguntas (CRONBACH, 1951). 

 

Tabela 2 - Estatísticas de confiabilidade 

ALFA DE CRONBACH N DE ITENS 

0,926 25 

FONTE: Dados da pesquisa ,2018. 

 

Conforme Siqueira (2008), a EST é uma medida multidimensional, construída e 

validada com o objetivo de avaliar o grau de contentamento do trabalhador associado às 

cinco dimensões do seu trabalho. Para aferir os fatores satisfação ou insatisfação, a EST 

utiliza a escala Likert com 7 pontos, sendo: (1= totalmente insatisfeito; 2 = muito 

insatisfeito; 3 = insatisfeito; 4 = indiferente; 5 = satisfeito; 6 = muito satisfeito; 7 = 

totalmente satisfeito). Os valores entre 5 e 7 indicam satisfação, enquanto os valores 1 e 

3,9 indicam insatisfação, e entre 4 e 4,9 demonstra indiferença, ou seja, nem satisfeito 

nem insatisfeitos.  

A satisfação com os colegas de trabalho considera os itens: contentamento com 

a colaboração, a amizade, a confiança e o relacionamento com os colegas de trabalho, e 

comtemplam, de acordo com a teoria, a dimensão 1 as questões 1, 6, 14, 17 e 24 da escala 

de Satisfação no Trabalho (EST). A satisfação com o salário considera os itens: 

contentamento com o salário se comparado com o quanto o indivíduo trabalha, 

capacidade profissional, custo de vida e com os esforços na realização do trabalho, a 

dimensão 2 agrupa as questões 5, 8, 12, 15 e 21 da escala. Enquanto a satisfação com a 

chefia analisa o contentamento com a organização e capacidade profissional do seu 
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superior, com o interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento entre eles, a 

dimensão 3 agrupa as questões 2, 9, 19, 22 e 25. Já a dimensão 4 comtempla a satisfação 

com a natureza do trabalho, que corresponde ao interesse pelas tarefas, com a capacidade 

de envolvimento e com a variedade delas, agrupando as questões 7, 11, 13, 18 e 23. E a 

satisfação com as promoções considera o contentamento com as promoções, as garantias 

ofertadas, e com o tempo em que a empresa realiza as promoções. Representa a dimensão 

5 da escala as questões 3, 4, 10, 16, e 20. Os resultados produziram valores altos de 

precisão para o α variando de 0,741 a 0,879, exceto a dimensão 4 com índice de precisão 

de 58% apenas ou 0,58. 

 

Tabela 3 - Resultado versus teoria 

DIMENSÃO 
PESQUISA- Alfa 

de Cronbach 
TEORIA- Alfa de Cronbach 

Satisfação com os colegas de trabalho 0,851 0,86 

Satisfação com o salário 0,879 0,92 

Satisfação com a chefia 0,885 0,90 

Satisfação com a natureza do trabalho 0,580 0,82 

Satisfação com as promoções 0,741 0,87 

FONTE: Dados da pesquisa ,2018. 

 

Porém, os valores inerentes a esta pesquisa, conforme a tabela 3 apresentaram-

se inferiores ao identificado na teoria de (SIQUEIRA, 2008). As dimensões 1, 2, e 3 

apresentaram resultados muito próximos teoricamente, os demais 4 e 5 apresentaram 

valores mais distantes. Acredita-se que tal resultado ocorre em virtude do número total 

da amostra que foi inferior a 100 respondentes. 

 

Tabela 4 - Escore Médio 

DIMENSÕES ESCORE MÉDIO 
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1 5,032 

2 4,388 

3 5,012 

4 4,898 

5 4,31 

FONTE: Dados da pesquisa ,2018. 

 

Em seguida, foi realizado o cálculo do escore médio das cinco dimensões 

representado na tabela 4. Para Siqueira (2008), quanto maior o valor do escore médio 

mais satisfeito será o colaborador com a dimensão, sendo assim, as dimensões 1 e 3 que 

correspondem a satisfação com os colegas de trabalho e a satisfação com a chefia 

respectivamente apresentaram resultados mais satisfatórios. As demais 2 4 e 5 

demonstram indiferença, ou seja, nem satisfeitos nem insatisfeitos. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados neste trabalho são decorrentes de uma pesquisa de 

campo cujo objetivo foi identificar e avaliar o grau de satisfação com o trabalho dos 

colaboradores tendo em consideração como a empresa promove essa satisfação. 

Conceitualmente, foi realizado o levantamento teórico de forma isolada sobre a satisfação 

no trabalho e, posteriormente, a pesquisa e análise dos dados, a junção de ambos 

possibilitou o surgimento de um mix de argumentos para uma tentativa de construir uma 

reflexão de como as organizações podem estimular o grau de satisfação dos 

colaboradores.  

A aplicação da EST - Escala de Satisfação no Trabalho se mostrou significativa. 

O teste t de paridade amostral nos apresentou que os fatores mais preponderantes foram 

as dimensões 1, que trata satisfação com os colegas de trabalho (contentamento com a 

colaboração, a amizade, a confiança e o relacionamento com os colegas) e a dimensão 3 

que trata a satisfação com a chefia (contentamento com a organização e capacidade 

profissional do chefe, com seu interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento 

entre eles).   
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Algumas medidas devem ser tomadas para diminuir os problemas que têm por 

consequência a insatisfação no trabalho, sugere-se que a organização esteja mais aberta à 

participação e contribuição do colaborador, e que estes possam participar efetivamente 

das ações e dos processos com o intuito de aumentar o desenvolvimento profissional e 

organizacional. Recomenda-se ainda que sejam desenvolvidas estratégias de benefícios 

seja monetária ou simbólica, como plano de saúde, bonificação com o cumprimento de 

metas, e atividades relacionadas ao desenvolvimento dos funcionários. 

Outra sugestão é a implantação de um plano de carreira para o crescimento 

profissional do colaborador dentro da organização em longo prazo, na medida em que 

ampliem suas competências. Além de desenvolver avaliações de desempenho, deve haver 

feedback dessas avaliações, bem como a empresa atuar no oferecimento de oportunidades 

de capacitação e melhoria a fim de contribuir o desempenho do indivíduo. Diante dos 

resultados, fica evidente que há vários aspectos que influenciam na satisfação no trabalho 

e que a empresa deve implantar novos recursos de gestão, visando atingir objetivos 

individuas e organizacionais. 

Dessa forma, pode-se considerar que os resultados do artigo atingiram o objetivo 

proposto, no entanto, esta investigação sofre de algumas limitações, pontua-se a 

necessidade de estudos mais aprofundados principalmente nas dimensões que obtiveram 

resultados indiferentes quanto ao nível de satisfação. Para que se possa ampliar esse 

estudo, sugere-se que a empresa elabore estratégias relacionadas à satisfação do 

colaborador nas dimensões satisfação com a natureza do trabalho, promoções e salário.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ANSOFF, H. I. A nova estratégia empresarial. São Paulo; Atlas, 1990. 

 

CERIBELI, Harrison Bachion; SILVA, Maria Cecília Moreira. Antecedentes da 

Rotatividade em Empresas de Diferentes Portes de Mariana e Ouro Preto (Mg). REA-

Revista Eletrônica de Administração, v. 16, n. 2, p. 277 a 295, 2018. 

 



 

579 

CHANDLER JR, Alfred D. Strategy and structure. Cambridge: MIT press, 1962. 

 

CRONBACH, Lee J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

psychometrika, v. 16, n. 3, p. 297-334, 1951. 

 

DRUCKER, P. A organização do futuro: como preparar hoje as empresas de amanhã. 

2.ed. São Paulo: Futura, 1997.  

 

HERZBERG, Frederick I. Work and the nature of man. 1966. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. – 12.reimpr. São 

Paulo: Atlas 2009. 

 

LOCKE, Edwin A. What is job satisfaction? Organizational behavior and human 

performance, v. 4, n. 4, p. 309-336, 1969.   

 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 3. ed. São 

Paulo: Atlas 2012. 

 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução a Administração. 8 ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, 

metodologia e práticas. 33 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

ROBBINS, Stephen, et al. Comportamento Organizacional: teoria e pratica no 

contexto brasileiro. 14 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

 

SIQUEIRA, M. M. M, et al. Medidas do Comportamento Organizacional: 

ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008.  



 

580 

 

SPECTOR, Paul E. Psicologia nas Organizações: tradução Cristina Yamagami. 4 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

THOMPSON, Arthur A. & STRICKLAND, Alonzo J. Planejamento estratégico: 

elaboração, implementação e execução. São Paulo: Pioneira, 2000. 

 

ZANELLI, Jose Carlos, et al. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

  



 

581 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS APLICADO NA 

COMERCIALIZAÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 

 

SILVA, Luiz Joaquim Diniz 

Engenheiro de Produção, UFERSA, luiz_joaquim@hotmail.com 

 

OLIVEIRA, Natália Queiroz da Silva 

Docente, Mestre em Administração, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, 

natyqs.queiroz@gmail.com 

 

VIANA, Mércia Cristiley Barrêto 

Docente, Mestre em Administração, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, 

profamerciac@gmail.com  

   

RESUMO 

A gestão por processos possibilita as organizações reformularem seus sistemas de serviço 

com a finalidade de atingir melhorias em seus resultados, utilizando recursos 

organizacionais de maneira eficiente e possibilitando melhora do valor entregue ao 

cliente. Deste modo, o presente estudo possui o objetivo geral de mapear os processos de 

negócio relacionados à comercialização de usinas solares fotovoltaicas em uma empresa 

de pequeno porte atuante na cidade de Mossoró-RN e, por meio disso, propor melhorias 

na gestão da comercialização através do redesenho e documentação de seus processos. 

Para tal, foi adotada uma metodologia de pesquisa aplicada através de uma abordagem 

quali-quantitativa e, como esboço da pesquisa, optou-se pelo estudo de caso. A empresa 

analisada trata-se de uma empresa no ramo de engenharia, que presta serviços no ramo 

de engenharia civil e elétrica, na área de engenharia elétrica destaca-se a comercialização 

de usinas solares fotovoltaicas (rotina escolhida para realização do estudo). Nos 

resultados, são é apresentadas todas as fases empregadas para realização do mapeamento, 

análise critica e as sugestões de melhoria e, enfim, o redesenho do processo analisado 

como necessário. Entende-se, conclusivamente, que o estudo possibilita melhorias na 

inter-relação entre os envolvidos no processo, melhor dinamização na comunicação e 

distribuição de informações e padronização refletindo na redução do processo e, 

consequentemente, gerando maior satisfação do cliente. 
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Palavras-chave: gestão por processos. mapeamento de processos. comercialização. 

empresa de pequeno porte. 

 

ABSTRACT 

Process management enables organizations to reshape their service systems to achieve 

improvements in their results, using organizational resources efficiently and enabling 

improvement in the value delivered to the client. Thus, the present study has the general 

objective of mapping the business processes related to the commercialization of solar 

photovoltaic plants in a small company operating in the city of Mossoró-RN and, through 

this, to propose improvements in the management of commercialization through redesign 

and documentation of their processes. To that end, a methodology of applied research 

was adopted through a qualitative-quantitative approach and, as a sketch of the research, 

the case study was chosen. The company analyzed is a company in the field of 

engineering, which provides services in the field of civil and electrical engineering, in the 

area of electrical engineering stands out the commercialization of solar photovoltaic 

plants (routine is chosen to carry out the study). In the results, it is presented all the phases 

used to perform the mapping, critical analysis and suggestions for improvement and, 

finally, the redesign of the analyzed process as necessary. It is understood, conclusively, 

that the study allows for improvements in the interrelation between those involved in the 

process, better dynamization in communication and distribution of information and 

standardization, reflecting in the reduction of the process and, consequently, generating 

greater customer satisfaction. 

Keywords: process management. mapping methods. commercialization. short business. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os ambientes econômicos atuais, onde a concorrência exige produtos e serviços 

com excelentes padrões de qualidade e preços competitivos, pressionam as organizações 

que desejam se destacar perante a concorrência explorar suas atividades com foco em 
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aumentar a eficiência em seus processos, reduzindo custos e maximizando sua 

lucratividade. 

Certamente, essa situação estimula as empresas a aprimorar continuamente os 

seus serviços, sobretudo, quando se trata do setor associado a energias renováveis. Todas 

essas questões estão associadas à realização de trabalho, que em uma organização sempre 

está associado a algum processo, por mais simples que possa parecer um bem, seja ele 

um produto manufaturado ou um serviço, em determinado grau, ele necessitou ser 

transformado ou processado, logo inexiste um bem disponibilizado no mercado, por uma 

empresa, sem um processo envolvido (GONÇALVES, 2000). 

De acordo com Lopes e Bezerra (2008), um dos principais elementos que 

proporcionam o bom desenvolvimento de implantação de melhorias em um sistema é a 

gestão de processos. Essa metodologia contribui para melhoria dos processos e alcance 

de resultados com melhores perspectivas, além de exercer um papel importante para 

melhoria contínua dos processos, aumentando a eficiência dos mesmos, minimizando 

perdas e maximizando lucros. 

Vale salientar que o setor elétrico no Brasil apresenta muitos desafios. Um dos 

principais diz respeito às mudanças nos regimes de chuvas, tendo em vista que 70% da 

energia do país origina-se de hidrelétricas. O que demonstra à necessidade de se 

diversificar as fontes de geração de energia. Por essa razão a energia solar fotovoltaica 

entra como aliada proporcionando maior capacidade de geração energética, com menor 

prejuízo ecológico (SEBRAE, 2017). 

 

Tabela 1 - Irradiação solar Km/m²/dia 

País Mínima Máxima Média Área (mil 

Km²) 

Alemanha 2,47 3,42 2,95 357,02 

França 2,47 4,52 3,49 543,97 

Espanha 3,29 5,07 4,18 504,97 

Brasil 4,25 6,75 5,50 8.515,77 
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FONTE: Adaptado de SEBRAE, 2017. 

 

A Tabela 1 ilustra a relação do potencial de geração entre os países líderes em 

geração de energia solar fotovoltaica e o nosso país. Dados do SEBRAE (2017), mostram 

que as maiores concentrações de sistemas solares fotovoltaicos estão instaladas na 

Alemanha, França e Espanha, entretanto, o Brasil possui um enorme potencial de geração 

tanto devido a sua extensão territorial quanto a suas taxas de irradiação solar. 

As ações de Pesquisa e Desenvolvimento e a evolução tecnológica empregada 

aos painéis solares, por seus principais produtores mundiais, resultam nas constantes 

reduções de custos de produção, consequentemente, barateando sua produção. Entre 2012 

e 2017 o preço médio do módulo fotovoltaico caiu 63,5%, paralelamente ocorreu um 

expressivo aumento nas importações de módulos que saltou de US$ 7,11 milhões para 

US$ 350,33 milhões em cinco anos além de incentivos fiscais e financeiros e ampliação 

de financiamentos contribuíram para o aumento do interesse dos consumidores em 

investir nessa fonte de geração de energia (BEZERRA, 2018).  

Conforme Bezerra (2018), o financiamento voltado a projetos de energia solar 

fotovoltaica por diversas instituições financeiras, como o BNDES que incentiva por meio 

do programa INOVA ENERGIA, que consiste em uma linha de crédito voltada 

especialmente para o desenvolvimento de energia, a Caixa Econômica Federal por meio 

do Construcard, projeto voltado para aquisição de usinas solares por pessoas físicas 

incentivando a microprodução de energia residencial, o Banco do Nordeste do Brasil 

disponibiliza através do programa FNE verde, o incentivo para mini geração de energia 

fotovoltaica, também voltada para aquisição e instalação de sistemas em residências que 

desejam produzir sua própria energia. O Governo Federal, por meio do ProGD. 

O objetivo principal do trabalho é mapear os processos da empresa verificando 

como se comportam atualmente, com a finalidade de diagnosticar pontos críticos que 

sejam passíveis de aplicações de melhoria, bem como apresentar alterações propostas ao 

processo, gerenciando e avaliando o resultado em relação às práticas adotadas 

anteriormente.  
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Este trabalho tem como objetivos específicos mapear os principais 

procedimentos relacionados às rotinas diárias de comercialização do setor delimitado, 

verificando como se comportam as atividades e suas respectivas dependências com os 

demais setores com o propósito de: 

 Identificar parâmetros nos processos realizados pelos colaboradores na 

execução de suas funções; 

 Identificar a comunicação entre os diversos setores e seus pontos críticos; 

 Identificar gargalos no processo; 

 Realizar propostas de melhorias para as disfunções identificadas com a 

finalidade de aperfeiçoar os processos e comunicação entre os setores; 

 Confeccionar os procedimentos inerentes ao processo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SERVIÇOS 

 

Contextualizar serviços não é uma tarefa tão simples quanto definir um produto 

manufaturado, Zeithaml, Bitner e Gremler (2014) discorrem de forma direta e resumida 

que  serviços são ações, uma forma que  há métodos e performances que podem ser 

ofertados ou encaminhados por uma empresa ou pessoa para outros (as). 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) salientam que produtos são objetos físicos, 

serviços, por sua vez, são conceitos traçados e disponibilizados com significativas 

características: a intangibilidade (os serviços são intangíveis por natureza, logo eles não 

podem ser manuseados pelo cliente como um produto manufaturado); a simultaneidade 

(no qual ele é consumido no mesmo momento em que é produzido, não gerando estoque); 

e perecibilidade (seu consumo deve ser imediato ou será perdido se não for utilizado); a 

participação do cliente no processo (em serviços o cliente que inicia o processo de 

produção, tornando-o parte indispensável para o processo de produção); e a 

heterogeneidade (que adapta práticas gerais as necessidade especificas de cada cliente). 
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A disponibilidade de serviços pode ser analisada através da perspectiva da 

qualidade, conforme Campos (2014), aquele serviço confiável, acessível, seguro e que 

atende a necessidade do cliente no tempo hábil, é um serviço de qualidade, portando 

devemos presumir o cliente como uma parcela fundamental no sistema de prestação de 

serviços. 

O sistema de operações de serviços pode ser dividido em duas partes, uma que 

tem contato direto com o cliente e outra que não tem. A parcela que possui contato direto 

com o cliente é comumente denominada na literatura de serviços como linha de frente. 

Nessa parte é onde ocorrem as interações cliente/empresa, que podem acontecer no 

contato pessoal ou no contato não pessoal. Na linha de frente é onde acontece o “encontro 

de serviço”, que é o período de tempo em que o cliente interage diretamente com o 

serviço. A parte que não tem contato com o cliente é chamada de retaguarda. Essas 

atividades servem para apoiar o processo de prestação do serviço, sendo que há pouco ou 

nenhum contato entre a organização e o cliente (CORRÊA; CAON, 2002). 

 

Figura 01 - Atividades linha de frente e retaguarda 

 

FONTE: Adaptado de Corrêa e Caon, 2002. 

 

A Figura 01 ilustra que as atividades de retaguarda proporcionam certo grau de 

estocagem dos recursos e possibilidade de avaliação de desempenho maior quando 

comparadas as atividades de linha de frente, contudo possuem o grau de iteração e 
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intensidade da operação menor quando comparadas com as atividades de linha de frente 

(CORRÊA; CAON, 2002). 

 

2.2. O PROCESSO 

 

Os processos são considerados um conjunto de repetidas atividades sequenciais 

e inter-relacionadas, nele estão envolvidos pessoas, máquinas e equipamentos, 

procedimentos e informações as quais durante sua execução transformam entradas em 

saídas agregando valor ao bem e produzindo resultados para os clientes externos e 

internos da organização (OLIVEIRA, 2007). 

Existe uma diferença proposta por Gonçalves (2000), entre processos voltados a 

serviços e processos voltados as manufaturas separadas em cinco vertentes: propriedade, 

fronteiras, prontos de controle, medições e ações corretivas. Em relação a sua 

propriedade, os processos voltados aos serviços tendem a ser mais imprecisos ou possuir 

vários operadores envolvidos simultaneamente, já os processos voltados à manufatura 

possuem, quase sempre, um foco bem definido. Quando se trata de fronteiras os processos 

de serviços possuem divisões com perspectivas bastante espalhadas, que não possuem 

uma definição clara ao contrário dos processos de manufatura, que possuem suas 

fronteiras claramente definidas. Quando se trata de pontos de controle, nos processos de 

serviço, este quase sempre não existe enquanto nos processos voltados a manufatura é 

estabelecida de modo claro e habitual. A respeito das medições os processos de serviços 

são difíceis de medir ao contrário dos processos de manufatura. Com relação às ações 

corretivas nos processos de serviço elas ocorrem conforme o processo ocorre já nos 

processos de manufatura ações preventivas são mais corriqueiras. 

 

2.2.1 Classificação dos processos 

 

Gonçalves (2000) salienta que os processos podem pertencer a cinco modelos 

pré-determinados como: fluxo de material, fluxo de trabalho, série de etapas, atividades 

coordenadas e mudança de estado. Com relação aos processos empresariais podem ser 
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classificados conforme três categorias básicas, a Figura 02 ilustra essa divisão das três 

subdivisões quanto ao tipo e quanto à agregação de valor: 

 

Figura 02 - Divisão dos processos 

 

FONTE: Adaptado de Gonçalves, 2000. 

 

• PROCESSOS DE NEGÓCIOS: são descritos como aqueles em que os 

procedimentos e ações estão voltados à fabricação de produtos ou prestação de um serviço 

específico. Estes processos são considerados primários, pois incluem ações que 

proporcionam valor percebido para o cliente, contudo vale salientar que por se tratar de 

um processo de transformação na maioria das vezes são potenciais geradores de resíduos. 

• PROCESSOS ORGANIZACIONAIS: são os encarregados por proporcionar o 

funcionamento das muitas tarefas da organização garantindo um suporte para os 

processos de negócio na busca de um desempenho eficiente.  

• PROCESSOS GERENCIAIS: envolvem atividades de medição e ajuste de 

desempenho sua principal finalidade é centralizar o foco nos gerentes e nas suas relações. 

Quanto ao tipo podem ser de direcionamento (definição de metas), de negociação 

(definição de preços com fornecedores) e de monitoração (acompanhamento do 

planejamento e orçamento) também dá apoio aos processos produtivos. 
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2.3 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

Para desenvolver a análise de processos é necessário primeiramente realizar o 

mapeamento de processos, que, segundo Pavani e Scucuglia (2011), está conectado com 

duas atividades: o estudo do trabalho (observação e verificação de informações ligadas á 

a execução do trabalho realizado) e compreensão do trabalho (a partir das informações 

levantadas, busca-se compreender suas particularidades e entender sua existência). 

 

2.3.1 Mapeamento utilizando a metodologia BPMN 

 

A metodologia de mapeamento de processos BPMN (Business Process 

Mnagement Notation) é utilizada para aperfeiçoar a utilização de Tecnologia da 

Informação para identificar, desenhar, redesenhar, executar o processo redesenhado, 

documentar, medir e monitorar os processos com a finalidade de buscar facilidades de 

comunicação entre as partes envolvidas, mapeando os processos e definindo os 

envolvidos, proporcionando a cada departamento entenda onde começa e termina suas 

atribuições em cada etapa do processo (BALMAN, 2008). 

A metodologia BPMN não só estabelece os processos através de seus 

representantes, como máquinas, pessoas, tarefas e sistemas, como também inclui decisões 

de custos, consumo de recursos e tempo, proporcionando uma simulação mais correta em 

todos os cenários envolvidos permitindo uma avaliação dos possíveis cenários (SMITH; 

FINGAR, 2007). Além disso, esta metodologia apresenta características necessárias para 

modelagem de um processo, simbologias padronizadas, as correções podem ser realizadas 

facilmente além de serem integradas com as informações e banco de dados e sistemas 

(BALMAN, 2008). 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
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Conforme Gil (2008), este estudo pode ser caracterizado, em relação aos 

objetivos, como pesquisa aplicada definindo com maior precisão o problema levantado 

com base na aquisição de dados para análise e sugestões de melhoria, em relação à 

abordagem como quali-quantitativa, pois são coletadas informações referentes aos dados 

de organizações relacionadas ao seu sistema de processos, com o intuito de quantificar o 

grau de eficiência através da aplicação do mapeamento e análise dos dados obtidos 

utilizando procedimentos sistemáticos.  

Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa é caracterizada como estudo 

de caso com o objetivo de analisar uma situação específica proporcionando amplo 

conhecimento sobre o tema, e levantamento de campo, caracterizado pela coleta de dados 

nas organizações envolvidas no estudo através de questionamentos diretos aos 

envolvidos. Procede-se a solicitação de informações de uma quantidade significativa de 

dados acerca do problema estudado para, posteriormente, mediante análise quantitativa, 

obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 2008). 

Os meios utilizados para realizar a pesquisa a qual se destina este estudo tem por 

inicio a coleta de dados através da observação direta, entrevistas com os envolvidos no 

processo e aplicação de questionários, em sequência os dados serão analisados, as 

atividades predominantes serão mapeadas e por fim serão elaboradas as propostas de 

melhorias. 

 

Quadro 01 - Etapas para elaboração do mapeamento de processos 

Estágios  Descrição  Recurso utilizado 

Identificação, 

Seleção e 

Conhecimento. 

Detectar os métodos utilizados, a 

unidade do processo que será 

realizado o trabalho bem como a 

procura pelos conhecimentos para 

desenvolvê-lo. 

Levantamento 

bibliográfico, observação 

direta dos processos pelo 

participante. 
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Levantamento da 

situação atual e 

listagem dos dados 

do processo e 

elaboração dos 

fluxogramas. 

Neste estágio são coletados os 

dados necessários e analisado a 

situação atual do processo por fim 

são elaborados os fluxogramas dos 

processos atuais. 

Através de entrevistas com 

as gerências e envolvidos 

nos processos, bem como a 

observação direta. 

Análise do 

fluxograma 

Realização descritiva da situação 

atual do processo e apontamento 

das falhas diagnosticadas e 

sugestões de melhoria. 

Reunião com gerência e 

colaboradores. 

Esboço e 

estruturação do 

novo processo e 

validação dos 

dados 

De acordo com as modificações 

elaboradas no estágio anterior são 

estruturados os novos processos e 

validação formal de cada atividade. 

Acompanhamento das 

novas medidas e 

elaboração de indicadores. 

FONTE: Adaptado de Oliveira, 2011. 

 

Todas as etapas do mapeamento foram acompanhadas in loco com a finalidade 

de analisar as atividades que se sucediam, desde quando a proposta é enviada ao cliente 

até a comunicação do prazo de chegada da usina. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CENÁRIO 

 

A empresa analisada atua no desenvolvimento e projetos de cunho energético a 

mais de 10 anos no município de Mossoró-RN, com execução de obras de infraestrutura 

elétrica e civil no Nordeste brasileiro, atuando mais ativamente nos estados do Rio Grande 

do Norte, Cerará, Paraíba, conta com uma equipe de 43 funcionários distribuída entre 

funcionários mensalistas, intermitentes e prestadores de serviço terceirizados. Seus 
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principais serviços são: distribuição de energia, iluminação pública, instalações elétricas, 

painéis e quadros elétricos, sistemas de proteção contra descargas elétricas (SPDA), 

subestações elétricas, aluguel e manutenção de grupos geradores além de 

comercialização, montagem e manutenção de usinas solares, subdivididos entre o setor 

privado e licitações. Segundo os vários critérios que definem tanto legislativamente 

quanto por parte das instituições financeiras oficiais e órgãos representativos do setor, 

podemos classificar a organização estudada como uma Empresa de Pequeno Porte-EPP. 

Conforme o SEBRAE (2019), quanto ao fato de números de empregados, as empresas 

que atuam no ramo de comércio e serviços que possuem de 10 até 49 pessoas ocupadas é 

considerada uma EPP. A informação exata sobre sua receita bruta não foi repassada pela 

empresa em questão, por questões confidenciais, contudo ela se encontra na faixa 

elencada conforme o BNDES (2018) na categoria EPP, pois o órgão classifica empresas 

que possuem Receita Operacional Anual Bruta entre R$ 1.2000.000,00 ate R$ 

10.500.000,00. 

Apesar de atuar há mais de dez anos no ramo de infraestrutura elétrica e civil, a 

empresa expressou interesse para geração e manutenção de energias renováveis dentre 

elas e energia solar fotovoltaica. 

 

Gráfico 01 - Crescimento da energia solar na empresa 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Essas informações demonstram a evolução e o grau de importância que o 

processo de comercialização das usinas solares representa para empresa atualmente. 

Dessa forma, embasados em todas essas informações, foi decidido delimitar a área de 

estudo voltada para os processos de comercialização assim como aqueles que apoiam a 

comercialização das usinas. 

 

4.2 DELINEAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Seguindo as etapas propostas evidenciadas na metodologia deste estudo, para 

elaboração do mapeamento do processo, a primeira fase consistiu na captura de 

informações, através da análise de um conjunto de dados, capazes de caracterizar o 

sistema de comercialização das usinas solares fotovoltaicas, detalhando o funcionamento 

do serviço e identificando as variáveis que interferem em seu funcionamento. Foram 

analisadas as diretrizes atuais de funcionamento, as normas e condutas da empresa assim 

como a observação de todo o processo em todos os setores envolvidos. O levantamento 

da situação atual é necessário para que seja verificado como ocorrem os processos atuais 

com a finalidade de se obter todas as especificações necessárias para detalhar o processo. 

As primeiras inconformidades foram identificadas logo no início do 

acompanhamento, conforme a Figura 3, pôde-se perceber que inexiste uma padronização 

para coleta e armazenagem dos documentos. Assim, cada representante comercial possui 

sua pasta de arquivos compartilhados, onde as informações dos clientes são salvas 

conforme conveniência individual, dificultando a inter-relação e o conhecimento das 

informações de modo claro por todos os envolvidos, logo os planos de voo e documentos 

digitalizados, os quais são de utilização tanto do setor comercial quanto do setor de 

projetos e fiscal são difíceis de serem identificadas pelos demais profissionais que 

utilizam os dados em comum. A coleta de dados é outro fator que mereceu destaque 

durante a fase de levantamento da situação atual, várias documentações não são 

adquiridas ou são adquiridas parcialmente por parte do setor comercial dificultando 

gerando tanto retrabalho quanto atrasando o andamento das atividades. 
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Figura 03 - Fluxograma geral do processo atual 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

4.3 DELINEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PROCESSO 
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A finalidade desta fase é estruturar e definir o processo que será implantado, 

estabelecendo clara e adequadamente as políticas em que serão baseados o novo processo 

e a organização que será necessária para que ele seja operado de modo eficiente. Levando 

em consideração o relacionamento entre as áreas envolvidas como sistema bem como 

estabelecer os procedimentos básicos de cada área de modo isolado. Ao definir todos os 

pontos necessários para análise e formulação do novo processo, estimar o tempo e 

recursos necessários ao projeto bem como implantar o novo processo. 

Existem, contudo, uma série de especificidades que devem ser levadas em 

consideração na estruturação do novo processo, considerar e analisar cada uma delas, 

associando-as a situações específicas e disponibilidade da empresa analisada de 

disponibilizar meios e recursos para modificar ou aperfeiçoar determinados padrões no 

processo de implantação, pode determinar a eficiência e eficácia dessas modificações no 

sistema, proporcionando ao processo modificado maiores chances de atingir os objetivos 

iniciais, esses aspectos estão ilustrados no Quadro 02. 

 

Quadro 02 - Aspectos para implantar novo processo 

Simplicidade 

O processo se torna mais eficaz e eficiente 

alcançando os objetivos propostos de 

modo mais simplificado. 

Economicidade 
Alcançar os objetivos proposto da maneira 

mais econômica possível. 

Flexibilidade 

Elaborar o novo processo de modo 

flexível para que seja capaz de adaptarem-

se as mudanças que eventualmente 

possam ocorrer. 

Produtividade 

O sistema torna-se mais eficiente à 

medida que apresenta acréscimos de 

produtividade. 
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Aceitabilidade 

O sistema torna-se mais eficaz e eficiente 

à medida que é aceito pela totalidade de 

seus membros envolvidos criando 

condições mais favoráveis de trabalho. 

Racionalidade 

O sistema torna-se mais eficaz e eficiente 

à medida que a estrutura de apoio e 

procedimentos é coerente e indispensável 

ao objetivo proposto. 

FONTE: Adaptado de Oliveira, 2011. 

 

As reestruturações no processo de comercialização das usinas solares foram 

realizadas seguindo os aspectos necessários para implantar o novo processo. Conforme 

expresso pela diretoria, nenhuma alteração no quadro de funcionários ou 

ferramenta/equipamento foi autorizada pela gestão da empresa de imediato, seguindo essa 

recomendação e buscando melhorar a sequência de atividades com a finalidade de gerar 

valor agregado para o cliente mantendo a mesma equipe de trabalho, modificando o 

processo atual, para uma estrutura que seja voltada para o gerenciamento de processos. 

A Figura 04 ilustra o processo reformulado de comercialização das usinas solares 

fotovoltaicas.  

 

Figura 04 - Fluxograma geral com processo de mudanças 
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FONTE: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este estudo teve como objetivo principal mapear os processos de negócio 

voltados à comercialização de usinas solares fotovoltaicas de uma empresa de pequeno 

porte atuante no ramo de serviços de engenharia civil e elétrica na cidade de Mossoró-

RN, a partir disso, identificando pontos no processo passíveis de aplicação de melhoria, 

essas propostas foram realizadas através do redesenho de seus processos com a finalidade 

de conduzir as atividades analisadas e modificadas em sintonia com a missão e os 

objetivos da empresa. 

Com base nos resultados espera-se que as sugestões de melhoria do processo 

sejam capazes de proporcionar a empresa evolução na fluidez das informações, agilidade 

na aquisição das documentações, essas imprescindíveis para andamento das atividades, 

redistribuição de atividades por semelhança e facilidade de realização, melhoria na 

administração dos seus recursos físicos, humanos e financeiros, melhoria na automação 

dos colaboradores, redução do retrabalho aumentando a padronização e aperfeiçoamento, 

reduzindo assim, os tempos de execução de algumas atividades chaves no processo. 

Espera-se, portanto, que a organização tende a gerar bons frutos através do mapeamento 

gerenciamento e padronização de seus processos, pois essa ferramenta, além de propiciar 

a empresa à visualização de todos os seus pontos, permite identificar atividades que 

necessitam ser modificadas ou melhoradas com a finalidade de aumentar a desempenho 

do empreendimento e principalmente garantir maiores possibilidades de geração de 

satisfação de seus clientes. 

Dessa forma, espera-se que a empresa, objeto deste estudo aplique essa 

metodologia não só no processo de comercialização das usinas solares fotovoltaicas, mas 

também nas suas demais atividades, como forma de aumentar sua competitividade através 

de melhores práticas. 

Pode-se destacar como barreiras ao estudo a impossibilidade de contato com os 

clientes impossibilitando a confecção e cruzamento de parâmetros capazes de apoiar e 

reforçar as medidas tomadas, assim como confeccionar parâmetros de comparação entre 

o processo atual e o modificado. Outra barreira que pode ser salientada durante a 

realização do estudo diz respeito à resistência, em determinados pontos do processo, dos 
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colaboradores do setor comercial em adaptarem-se as novas atividades que lhes foram 

modificadas, a partir dessa barreira que foi analisada a possibilidade de confecção do 

manual, assim todos poderão consulta-lo e aperfeiçoá-lo. 
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RESUMO 

O presente artigo trata de uma revisão de literatura, cujo objetivo é explorar os benefícios 

da Prosopis juliflora (Sw.) D.C., popularmente conhecida como Algaroba, enquanto 

alimento humano cultivado no semi-árido nordestino. Considerando seu potencial 

culinário, constatou-se a possibilidade de transformá-la em alimentos (como: bolos, pães, 

biscoitos, por exemplo) e bebidas (mel, licor, aguardente, um produto similar ao café, 

entre outros). O Rio Grande do Norte possui as condições ideais para o desenvolvimento 

desta planta, sendo ela matéria-prima para diversos produtos alimentícios, capazes de 

gerar um retorno sócio-econômico e reafirmar a identidade histórico-cultural do estado. 

A utilização da algaroba no consumo alimentar humano, articulada com os saberes da 

gastronomia, é essencial para a valorização mercadológica dos produtos que advém dela, 

levando em conta os fatores nutricionais e organolépticos desta "planta mágica". 

Palavras-chave: prosopis. nordeste. alimentação. culinária. cultura. 

 

RÉSUMÉ 

Le présent article traite d'une revue de la littérature dont l'objectif est d'explorer les 

avantages de Prosopis juliflora (Sw.) D.C., plus connu sous le nom d'Algaroba, en tant 

qu'aliment humain cultivé dans la région semi-aride du nord-est. Compte tenu de son 

potentiel culinaire, il a été vérifié la possibilité de le transformer en aliments (comme des 

gâteaux, du pain, des biscuits, par exemple) et des boissons (miel, alcool, eau-de-vie, un 
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produit similaire au café, entre autres). Rio Grande do Norte offre les conditions idéales 

pour le développement de cette plante, constituant la matière première de plusieurs 

produits alimentaires, capable de générer un rendement socio-économique et de 

réaffirmer l'identité historique et culturelle de l'État. L’utilisation d’algaroba dans la 

consommation alimentaire humaine, articulée avec la connaissance de la gastronomie, est 

essentielle pour la valeur marchande des produits qui en proviennent, en tenant compte 

des facteurs nutritionnels et organoleptiques de cette "plante magique". 

Mots-clés: prosopis, nord-est. alimentation. culinaires. culture. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Prosopis juliflora (Sw).D.C.,  é popularmente conhecida no Brasil como 

algaroba ou algarobeira, uma espécie arbórea, xerófita, pertencente à família 

Leguminosa e, tendo como sub família Mimosodae (RABÊLLO, 2011).  

De acordo com Bukarte (1976), a dispersão do gênero prosopis iniciou nas zonas 

tropicais da África e migrou para a América, ainda quando tais continentes eram 

unificados. Com a separação dos continentes, a partir da região do Chaco, na América do 

Sul, a espécie seguiu para o sul, até a Patagônia e para a região oeste. Segundo Roig 

(1993), ao chegar no deserto do Atacama, continuou avançando cada vez mais para 

regiões áridas, demonstrando uma eficiente adaptação a ambientes secos e de solos 

pobres. 

Considerada uma árvore de múltiplo uso, a algaroba oferece diversos recursos 

que podem ser utilizados pelo homem, apresentando características próprias que 

favorecem o meio ambiente em que está inserida. Cientificamente, além de servir como 

fonte de recursos alimentares e sócio-econômicos, apresenta também, outros benefícios 

adicionais associados, como o aproveitamento da lenha, a produção de frutos usados para 

a alimentação humana e animal, fins medicinais, estabilização do solo e o aumento da 

fertilidade do mesmo, além do uso em receitas culinárias, utilizando as vagens da espécie 

de base para produtos, tais como: bolos, pães, geléias, biscoitos e mel, por exemplo 

(LIMA, 1994). 
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Com o intuito de aprofundar o estudo do tema, realizou-se uma revisão 

bibliográfica, cujo material de estudo varia entre os anos de 1940 à 2015 (entre livros e 

artigos científicos) que foram encontrados nas plataformas digitais Google Scholar e 

SciELO. Nessa perspectiva teórica, o presente artigo pretende responder a seguinte 

questão-problema: A Prosopis Juliflora (algaroba), cultivada no semi-árido brasileiro, 

pode ser utilizada como um recurso alimentar humano? 

Procurando responder à questão-problema, o presente artigo teve como objetivo 

explorar os benefícios da Prosopis juliflora (Sw.) D.C., popularmente conhecida como 

Algaroba, enquanto alimento humano cultivado no semi-árido nordestino. 

 

2 A UTILIZAÇÃO HISTÓRICA DA VAGEM ALGAROBEIRA 

 

A algaroba, ou algarrobo, na língua espanhola, é a denominação que os 

exploradores europeus, que na América chegaram, associaram aos frutos encontrados nas 

espécies do gênero Prosopis da América do Sul. Os espanhóis perceberam uma 

semelhança entre as vagens da árvore e os frutos da Ceratoniasiliqua, espécie da família 

das leguminosas, nativas na região da Costa do Mediterrâneo (GOMES, 1961). 

Historicamente, sabe-se que os primeiros recursos do gênero Prosopis foram 

utilizados pelas antigas civilizações das Américas, principalmente as vagens, como uma 

das fontes de alimentação mais utilizados pelo homem pré-histórico no novo mundo 

(BAUDIN, 1958). 

Algumas bebidas são tradicionalmente produzidas com as vagens da algaroba 

em alguns países sul-americanos como Peru, Argentina e Chile, não apenas na atualidade, 

mas também em civilizações antigas foram constatados o seu consumo. A antiga 

civilização Diaguita, habitantes encontrados pelos espanhóis no noroeste da Argentina e 

norte do Chile, no período da colonização Americana, produziam bebidas com as vagens 

da algaroba. Outra antiga civilização tradicional da América, os Gaicurus, habitantes da 

região do Chaco, fabricavam um tipo de bebida semelhante ao vinho com as vagens da 

árvore (SANTOS, 2015). Trata-se de uma planta transecular, seu uso enquanto hábito 
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alimentar é quase que inexistente no Brasil, diferentemente de outros paises latino-

americanos, como é o caso do Chile, Argentina e Peru. 

 

2.1 ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E GEOGRÁFICOS DA ALGAROBA NO 

SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO 

 

Em 1942, a algaroba foi introduzida no Nordeste brasileiro, mais precisamente 

na região de Serra Talhada, no Estado de Pernambuco, com centenas de mudas vindas da 

região de Piura no Peru. Entre os anos de 1947 e 1948, mais duas introduções foram 

realizadas no município de Angicos, no Estado do Rio Grande do Norte. Logo em 

seguida, por intermédio da Secção do Fomento Agrícola Federal, também foi também 

implementada no Estado do Ceará em 1954, além de plantada pela primeira vez no Estado 

da Paraíba, na cidade de Serra Branca, região do Cariri (FRANCO, 2008). 

Após as primeiras experiências desenvolvidas com a algaroba, a espécie foi 

disseminada de modo amplo em todas as regiões semi-áridas do Nordeste. Entre os anos 

de 1942 até 1960, momento este em que a espécie passou a despertar o interesse de 

técnicos e produtores rurais da região, ocasionando o seu plantio (SANTOS, 2015). 

Houve um grande investimento dos órgãos governamentais como intuito de 

distribuir mudas entre os produtores rurais, para também de disseminar o conhecimento 

sobre a espécie e desenvolver técnicas de aproveitamento total dos recursos da árvore 

(SILVA, 2000). 

Há uma estimativa que entre os anos de 1942 e 1960, foram distribuídas cerca 

de 10 milhões de mudas da espécie nos Estados do Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, 

Paraíba e Pernambuco (GOMES; BARBOSA, 2008). 

 Gomes (1961) aconselha que, no Nordeste brasileiro, a algaroba seja cultivada 

em solos pedregosos, argilosos, sílico-argilosos, argilo-silicosos e desenvolva-se de 

forma magnífica, em solos de aluvião. Recomenda ainda que a algaroba seja plantada nas 

piores terras das fazendas para aproveitar as terras boas para a agricultura convencional, 

viabilizando a expansão das atividades agrícolas. 
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Dando uma ênfase à questão do solo, Gomes (1987) afirma que no Nordeste 

brasileiro a espécie deve ser cultivada em terras arenosas, tabuleiros e dunas, pois para 

ele, a espécie aproveitaria essas áreas pouco ou subutilizadas. Porém, em relação às áreas 

úmidas, o plantio da algaroba deve ser evitado. 

Segundo Nobre (1982), a planta cresce em diferentes condições de solo, que 

variavelmente são rochosos, arenosos e salinos. Para o autor, a algaroba apresenta um 

excelente desenvolvimento e uma ótima produção de vagens em solos ricos em nutrientes 

e minerais.  

Para Ribaski et al (2009), a espécie se adapta melhor em locais que apresentam 

precipitações entre 300/500mm, temperaturas superiores a 20°C, umidade relativa do ar 

entre 60/70% e com altitudes desde o nível do mar até 1.500m. Além de ser bastante 

resistente a períodos de estiagem demais de nove meses. Durante o período inicial da 

introdução da espécie no nordeste, houve interesse por parte dos agricultores da região, 

instituições governamentais e financeiras, com o propósito de trazer desenvolvimento 

econômico e social para a região semi-árida, mas por questões de cunho político o projeto 

não se concretizou.  

 

2.2 VIABILIDADE DA ALGAROBA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS  

 

Nos países onde a algaroba é nativa, as suas vagens fazem parte da alimentação 

humana desde a pré-história. Sendo utilizado, tradicionalmente, como alimento em países 

e em regiões como o Chile, México, Peru, Argentina, Índia e Oriente Médio (BAIÃO, 

1987). 

Sobre a utilização da algaroba como ingrediente, foram promovidos diversos 

estudos quanto ao potencial alimentício para humanos dos recursos extraídos da algaroba. 

Concluiu-se que o aroma das vagens da planta lembra o da baunilha bem como se 

demonstrou que sua proteína é de boa qualidade, que apresenta digestibilidade razoável 

em relação à cevada, sendo palatáveis e doces em função do elevado teor de sacarose, 

chegando a atingir 30% de sua composição (DELL VALLE, ESCUBEDO; MUŇOS, 

1983). 
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As vagens produzidas pela espécie são aproveitadas na alimentação humana, 

principalmente, na forma de farelo e goma (amido) que podem ser utilizados na produção 

de bolos, biscoitos, pães, cereal matinal (à base de algaroba e milho) e geléias 

(NASCIMENTO, 2011). 

Segundo Borges (2004), as vagens da algaroba podem ser levadas à  cocção e 

serem consumidas na mesma forma das vagens de feijão, através do processamento de 

trituração da vagem com fervura e, através da evaporação, pode-se obter o"mel"da 

algaroba. 

Foram realizadas avaliações nutricionais do farelo da vagem da algaroba e 

chegando a seguinte conclusão: a espécie apresenta 25/28% de glicose, 11/17% de amido, 

7/11% de proteínas, 14/20% de ácidos orgânicos (SILVA; SOUZA; CONCEIÇÃO, 

2000). 

O uso da vagem da algaroba é aconselhado em casos de desnutrição, baixo peso 

e descalcificação, sendo considerada um alimento completo por conter um alto conteúdo 

de proteínas, minerais, fibras, lipídios, e cálcio, destacando-se, inclusive, hidratos de 

carbono, como por exemplo a sacarose, maltose e amidos que permitem o consumo da 

vagem crua quando devidamente higienizada (FIGUEIREDO; ASCHERI; CARVALHO, 

2004). 

Ademais, a vagem não processada e a farinha de algaroba apresentam altos 

teores de minerais, especialmente ferro e fósforo, que inclusive estando em níveis 

superiores aos encontrados na farinha de milho integral e na tradicional farinha de 

mandioca (LIMA, 1987).  

Sendo a farinha da vagem da agaroba inserida na alimentação infantil, em 

escolas e creches, já que a mesma possui benefícios à saúde, há possibilidade de uma 

aceitação do seu uso em receitas culinárias, proporcionando à região semi-árida uma nova 

fonte alimentar (SANTOS, 2015). 

 

2.2.1 Receitas à base da vagem de algaroba 
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Em 1958 a vagem da algaroba foi utilizada como alimento humano, no Nordeste 

brasileiro, mais precisamente na região do Cariri Velho, no Estado do Ceará, a população 

utilizava a vagem verde como se fosse uma vagem de feijão. Também há relatos de que 

o anfitrião de uma festa realizada na zona rural da cidade do Assu, no estado do Rio 

Grande do Norte, serviu aos seus convidados iguarias produzidas com vagens de algaroba 

(GOMES, 1987). 

Rocha (1987) relata que no Rio Grande Do Norte, a farinha da vagem de 

algaroba era muito utilizada no preparo de cuscuz, bolos, biscoitos, farinha para empanar 

frituras, para espessar sopas e associação como feijão e mel, chegando até mesmo a 

substituir a farinha de mandioca. Além disso, o mel obtido era consumido com farinha ou 

puro, ou mesmo usado na preparação de cocadas e outros doces. 

Para evidenciar ainda mais o potencial alimentício da vagem da algaroba, 

estudos e pesquisas foram realizados sobre a fabricação de produtos como farelo e o mel 

da vagem. Baião (1987) produziu um pão do tipo francês comum à mistura de 90% de 

farinha de trigo e de 10% com farinha obtida das sementes de algaroba. Através de um 

teste de análise sensorial com voluntários, o autor considerou que o produto produzido 

apresentou uma boa aceitação, obtendo uma média de 7,8 em uma escala que variou entre 

1 e 9 pontos. 

Outros produtos foram desenvolvidos e submetidos à análise sensorial. Muniz 

(2009) produziu bolos utilizando exclusivamente a base de farinha da vagem da algaroba. 

Após o processo de produção da receita procedeu-se degustação analítica. Realizada com 

35 provadores não treinados. O resultado geral demonstrou que os bolos tiveram uma boa 

aceitação entre os voluntários que participaram da análise, concluindo que o produto pode 

ser disponibilizado no mercado sem nenhuma dificuldade de aceitação em relação ao 

sabor e características que poderiam diferenciá-lo dos demais bolos produzidos apenas 

com a farinha de trigo. 

Por sua vez, Borges (2004) produziu um sorvete aproveitando o mel retirado da 

vagem da algaroba. Em tal produto foi aplicado uma análise sensorial com estudantes de 

várias séries de uma escola de nível fundamental e médio na cidade de João Pessoa, no 

Estado da Paraíba. O estudo foi elaborado por um total de 116 pessoas com faixa etária 
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variando entre 11 e 23 anos de idade. O resultado também comprovou uma boa aceitação 

geral, atingindo um total de 71,73% com destaque para os parâmetros cor (74,72%), 

aroma (59,05%) e sabor com (51,57%). No final da análise, cerca de 43% dos 

entrevistados demonstraram intenção de compra do produto produzido através do mel da 

algaroba. 

Além de comidas, a algaroba pode ser utilizada como base para bebidas, 

conforme já acontece em alguns países como: Peru, Argentina e Chile onde são 

produzidas bebidas à base da vagem de algaroba como matéria prima. São exemplos 

destas bebidas: Algarobina, iupicin, aloja, chica e etole, que fazem parte da cultura desses 

países (SILVA, 2009). 

A algarobina tem grande aceitação no mercado consumidor em vários países da 

América. Podendo ser usada como tônico, adoçante de café e de outras bebidas, como 

sucos, por exemplo, além de possuir propriedades de fortificante estomacal e afrodisíaco. 

No Peru, a algarobina é produzida em larga escala comercial e é exportada para vários 

países do mundo (CHOGE et al., 2006). 

Além das bebidas locais, há a possibilidade de substituição de ingredientes de 

bebidas mundialmente conhecidas como café e cachaça. Quanto ao café, Rocha (1987), 

após um estudo realizado sobre os recursos da algaroba na alimentação humana, 

identificou que o produto similar ao café obtido através do processamento da vagem 

contém em média 6% de proteína solúvel e não apresenta cafeína. O café tradicional 

contém apenas 5% de proteínas na sua composição em pó e após a infusão apenas 0,9%. 

Com base nos dados obtidos sobre a vagem em substituição ao café, seriam 

classificados na categoria de descafeinados industrializados. Sobre as impressões da 

substituição, após a realização de análises sensoriais as opiniões sobre aromas e sabores 

do produto oscilaram entre regular e bom (VIEIRA; GUERRA; FREITAS, 1995). 

Ainda sobre a utilização como ingrediente de bebidas, no Brasil, foram 

realizados trabalhos com o objetivo de obtenção de aguardente utilizando os recursos da 

algaroba, estudos esses realizados por Silva (2002), onde foi usado um sistema micro-

industrial para a fabricação de aguardente biodestilada e envelhecida em barris de 
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carvalho, onde se desenvolveu operações básicas para realizar a extração, o tratamento, o 

monitoramento e o aproveitamento dos açucares fermentescíveis das vagens da algaroba. 

Silva (2013) desenvolveu a primeira aguardente biodestilada envelhecido em 

barris de carvalho à base de algaroba do mundo. A produção ocorreu através de processos 

de propagação natural de leveduras disseminadas pelo caldo extraído das vagens da 

algaroba. O resultado da produção da aguardente foi a obtenção de características 

organolépticas especiais como um aroma bastante agradável semelhante ao conhaque, 

uma coloração dourada quase transparente e um sabor levemente suavizado. O produto 

foi patenteado e o projeto para a produção em larga escala comercial estava em 

andamento até o momento da produção do presente artigo. 

Dessa forma, pode-se afirmar que as pesquisas realizadas em torno da algaroba 

para a alimentação humana e os dados apresentados, certamente, apontam para a 

confirmação de que o produto da frutificação da espécie pode ser utilizado na alimentação 

humana nas regiões semi-áridas do Nordeste brasileiro, já que a vagem é considerada uma 

boa fonte nutricional e está disponível até mesmo em períodos prolongados de estiagem 

(SANTOS, 2015). 

 

3 IDENTIDADE E PERTENCIMENTO CULTURAL 

 

O sentido de pertencimento surge, a partir das experiências desenvolvidas 

durante a vida social, porém, o local e a história possuem um papel essencial no 

sentimento de pertencer a determinada cultura, sendo ela alimentar ou não. Muitos 

elementos simbólicos estão sendo perdidos no decorrer dos processos de industrialização, 

por este motivo é fundamental que aconteça uma revalorização do pertencimento cultural, 

já que a interação social entre os seres humanos fez surgir diversas cultura, costumes e 

tradições, tendo a alimentação um papel decisivo na transmissão de determinados, hábitos 

e costumes que são conduzidos de geração em geração. 

“O sentimento de pertencer a uma sociedade, a uma cultura, nasce 

primordialmente no falar um idioma e no incluir receitas, pratos, criar hábitos cotidianos 

da comida” (ARAÚJO; TENSER, 2009, p. 145). 
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O Nordeste do Brasil sempre foi marcado por flagelos sociais desde a 

colonização, contudo, em 1946, mas precisamente na região de Serra Talhada, no Estado 

de Pernambuco ocorreu a primeira introdução de uma planta, que ficou conhecida por 

muitos como "planta mágica", tendo como objetivo principal o desenvolvimento 

econômico e social da região. A Prosopis juliflora, possui uma individualidade insigne, 

capaz de frutificar duas vezes ao ano, sucedendo a possibilidade do seu uso na 

alimentação humana. 

 

Os hábitos alimentares organizam não só a produção econômica como 

também as relações sociais,  revelando a identidade cultural de cada 

povo. Nesse sentido, a culinária é uma arte antiga, determinada pelas 

circunstancias geográficas, climáticas, econômicas e sociais 

(ARAÚJO; TENSER, 2009, p. 181). 

 

Possuindo a algaroba um potencial alimentar, na fabricação de vários produtos, 

como: bolos, pães, biscoitos, geléias, sorvetes, doces, mel, aguardente, vinagre, e uma 

bebida semelhante ao café. Entretanto, as populações de regiões semi-áridas 

desconhecem o valor alimentar e nutritivo, e a tendência é que os benefícios da espécie 

sejam ignorados. 

Introduzir algo novo, exige um processo adaptativo dos membros que compõem 

tal cultura, hábitos e costumes alimentares, apesar disso, com a capacidade alimentícia 

das vagens da algaroba, é possível a sua introdução na alimentação humana de forma 

artesanal ou industrial, todavia, é necessário que exista uma valorização histórica e 

cultural da espécie. 

 

No meu tempo não conhecia o tomate. Eu me lembro bem quando meu 

irmão veio um dia do quartel [onde prestava serviço militar por volta 

de 1940] e trouxe alguns para experimentar; era daqueles grandes, sabe? 

Primeiro a gente achou estranho, mas depois a gente viu que a comida 

ficava mais bonita, vermelhinha, e se acostumou com o gosto deles. 

Mas era só cozido. Comer tomate cru? Só de uns tempos depois é que 

a gente aprendeu a comer ele na salada [...] Eu me criei sem conhecer 

mamão. Os primeiros que chegaram tinham um cheiro muito esquisito, 

parecia cocô de gato. Depois, a gente foi se acostumando; era na salada 

[de frutas], com açúcar. Eu me lembro que o Harry foi o primeiro a 

trazer [as sementes] e plantar. Depois todo mundo plantou também. 
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Hoje, desde que eu fui operado, eu como mamão quase todos os dias 

porque faz bem para o meu estômago (ARAÚJO; TENSER, 2009 p. 

66-67). 

 

A cultura atua estabelecendo regularidade na conduta alimentícia de 

determinados grupos, tais comportamentos formam a base do conhecimento alimentar 

que surge atráves de crenças, conhecimentos e práticas. Comer não significa apenas um 

ato biológico, é antes de tudo um ato simbólico capaz de traduzir sinais, cores, texturas, 

temperaturas, visto que, o ato de comer une memórias, desejos, sociabilidade, rituais. A 

cultura de alimentar-se de determinados insumos locais ou não, codifica povos, nações, 

comunidades e famílias. Ao conhecer e consumir os produtos cultivados na região de 

origem, o sujeito está reafirmando a identidade local e contribuindo para geração e 

distribuição de capital neste espaço. A Prosopis, enquanto fonte de renda pode assumir 

um papel de suma importância, devido à grande gama de possibilidades que desta podem 

ser extraídas (CONTRERAS; GRACIA, 2011). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As pesquisas sobre o uso da algaroba na alimentação humana ainda são recentes, 

entretanto, a potencialidade do seu uso é um universo a ser explorado, pois sua utilidade 

na elaboração de produtos advindos dos seus frutos é bastante diversificada.  

Sabendo que o Estado do Rio Grande do Norte possui grande capacidade no 

cultivo da algaroba, os estudos afirmam que, além da viabilidade do seu uso na produção 

de alimentos, há uma enorme possibilidade de esta planta vir a se tornar um novo 

potencial econômico para o estado. 

Com base nas pesquisas realizadas no decorrer deste artigo, concluiu-se que a 

algaroba é sem dúvidas uma "planta mágica" e que se forem aplicados conhecimentos e 

técnicas sobre o seu manejo na produção alimentar, a espécie poderá também ser um novo 

ingrediente não só na culinária local como também um elemento valioso da gastronomia 

brasileira contemporânea. 
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RESUMO 

O presente artigo analisa quais são os critérios que devem nortear os julgamentos do 

Poder Judiciário, à luz de uma teoria da decisão coerente, íntegra e sob a ótica do Estado 

Democrático de Direito. Nessa perspectiva, o principal alicerce para a interpretação das 

decisões judiciais exsurge da lei, na medida em que esta, por meio de um texto, oferece 

os pressupostos iniciais para balizar e impor os limites ao hermeneuta. Dessa forma, 

examinando os julgados dos Tribunais, em que são abordadas as temáticas envolvendo a 

simultaneidade das relações afetivas, surge o questionamento acerca de quais os 

parâmetros da interpretação jurídica. 

Palavras-chave: interpretação. decisionismo. família. concubinato. 

 

ABSTRACT 

This article analyzes which criteria should guide the Judiciary judgments, using a 

coherent theory to make the decisions, completely from the perspective of the Democratic 

State of Law. In this perspective, the basis for the interpretation of judicial decisions 

comes from the law, insofar as it, through a sentence, offers the initial assumptions to 

mark and demand the limits to the hermeneut. Therefore, by examining the Courts' 

judgments, which involves themes related to the simultaneity of affective relations, 

remains the question about what are the parameters of juridical interpretation. 

Key-words: Interpretation. Decisionism. Family. Concubinage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo em comento analisa os perigos que o ativismo judicial pode acarretar 

na autonomia do direito, principalmente nas normas que regulam as relações familiaristas. 

Nessa perspectiva, surgem indagações acerca de quais seriam os limites da interpretação 

jurídica e se esta possibilita ao Poder Judiciário interpretar a lei de forma livre, 

desrespeitando a coerência e a integridade do ordenamento jurídico. 

Ao longo das seções será demonstrado que somente o cumprimento da lei 

garantirá a manutenção da autonomia do direito, eliminando do senso comum teórico uma 

ideia de aversão às normas. Dessa forma, restará assentado que cumprir efetivamente a 

lei no regime democrático não é algo deletério, mormente porque esta foi elaborada pelos 

representantes do povo, não se admitindo que juízes - não eleitos - possam dizer o 

contrário. 

Saliente-se que isso não implica em um Judiciário inerte e subalterno ao 

Legislador. É necessário que fique claro o papel dos Poderes nos alicerces da República 

Federativa do Brasil, sendo eles harmônicos e livres entre si. 

Apesar da independência dos Poderes, a Constituição brasileira trouxe alguns 

institutos que permitem ao Poder Judiciário analisar o DNA constitucional de algumas 

normas elaboradas pelo Poder Legislativo, podendo, inclusive, de forma fundamentada e 

em determinadas situações, deixar de aplicá-las. Em suma, não é em qualquer situação e 

ao sabor das conveniências que os juízes podem deixar de seguir a lei, há uma 

criteriologia a ser cumprida e que deve ser respeitada para fundamentar o sistema de freios 

e contrapesos. 

É nesse contexto de ausência de critérios somados a determinados “clamores 

sociais” que nasce o ativismo judicial. A princípio, para a parcela privilegiada com 

decisões ativistas, a atuação do Judiciário pode parecer positiva e salutar para democracia, 

entretanto, tudo isso se modifica quando os tribunais exercem sua função por excelência, 

qual seja, o papel contramajoritário do direito, gerando um “descrédito” junto à 

população. 
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Assim, o Poder Judiciário não deve se vincular aos anseios sociais, sobretudo, 

porque essa é uma característica do Poder Legislativo. Por isso, é imprescindível que se 

ratifique a autonomia do direito, devendo os juízes decidirem, em julgamentos que 

tenham repercussão geral ou não, com respaldo constitucional, evidenciando o papel 

contramajoritário e de respeito às leis, sempre que necessário. 

É nesse cenário de ativismo judicial e limites da interpretação jurídica que o 

estudo encontra seu desígnio, abordando essa perspectiva em um determinando caso 

concreto, em que o Tribunal de Justiça do Maranhão, sem respaldo legal, relegou a lei ao 

segundo plano em detrimento dos “clamores sociais”, decidindo de forma 

inconstitucional, pelo reconhecimento de uma união estável paralela ao casamento. 

Para efetivar a análise do julgado, inicialmente será feita uma contextualização 

do instituto da união estável, definindo seus limites e critérios para reconhecimento. 

Tratando do tema, a Constituição alçou o concubinato puro – pessoas desimpedidas de 

casar que viviam maritalmente – a categoria de entidade familiar, facilitando sua 

conversão em casamento. Cumprindo o disposto na Lei Maior, o legislador passou a 

regular mais detidamente as relações entre companheiros, definindo suas características 

e possibilidades. 

Até o surgimento do Código Civil, em 2002, existiram duas leis que tratavam da 

matéria da união entre companheiros, abordando os direitos entre os conviventes. 

Ressalte-se que, apesar de o concubinato impuro não ter sido acolhido 

constitucionalmente, não houve vedação expressa ao reconhecimento de união estável 

paralela ao casamento. Dirimindo qualquer possibilidade de reconhecimento de uniões 

paralelas, o Código Civil expressamente vedou esse tipo de relação, não dando guarida 

ao concubinato impuro ou adulterino como fato jurídico do Direito de Família. 

O artigo 1.727 do Código Civil descreve que “As relações não eventuais entre o 

homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato” (BRASIL, 2019, p. 

271). Dessa forma, a Lei Civilista, em consonância com a Constituição, não reconheceu, 

como fato jurídico do Direito de Família, as uniões paralelas ao casamento, efetivando a 

prevalência da monogamia no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, o cerne da questão 

está na análise do artigo que veda o concubinato impuro. Verificar-se-á, ainda, no decorrer 
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do presente trabalho, que o art. 1.727 do Código Civil está em conformidade com o 

ordenamento jurídico, não sendo caso de nenhuma das hipóteses de inaplicabilidade da 

lei, requerendo, desde logo, sua efetiva aplicação. 

Dessarte, analisando o julgamento do TJMA, passou-se a indagar o que 

permitiria ao julgador atuar de forma contrária a lei – inclusive em flagrante 

inconstitucionalidade –, quando não estão presentes os pressupostos para deixar de aplicá-

la. Nessa linha de intelecção, se o direito tem uma autonomia, decisões como estas 

possibilitam que aos poucos ela seja relegada a critérios ad hoc, sob o pretexto de (in) 

justiça e interpretação. 

  

2 ATIVISMO JUDICIAL E A CRISE DA HERMENÊUTICA JURÍDICA 

 

Para que o regime democrático se mantenha íntegro, é necessário que suas 

instituições funcionem em harmonia. Buscando, minimamente, um equilíbrio entre os 

alicerces que regem o Estado, vários filósofos se debruçaram acerca da separação dos 

poderes. Um dos notáveis pensadores do tema foi o Barão de Montesquieu, que 

aperfeiçoou a teoria da separação, na sua obra, “O Espirito das Leis”, definindo os 

sustentáculos do Estado Moderno. 

Com fundamento no pensamento do filósofo, a consolidação entre os Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário é a base para que o Estado se mantenha estável, 

possibilitando uma espécie de freios e contrapesos73 para manutenção do governo. 

Saliente-se que o referido modelo não dá respaldo para o abuso indevido dos poderes, 

sobretudo, porque as atuações atípicas são preestabelecidas na Constituição. Assim, veda-

se o excesso no exercício das funções de cada Poder, possibilitando o equilíbrio e evitando 

o deturpamento do Sistema. 

                                                 
73 O sistema de freios e contrapesos (checks and balances) surgiu a partir da teoria da separação dos poderes 

e tem como escopo a limitação do poder por outro poder, garantindo, assim, que cada um exerça sua função 

em harmonia e evitando abusos. O controle de constitucionalidade é um exemplo direto dessa relação, 

permitindo que em determinados casos o Poder Judiciário limite a atuação do Legislativo. 
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No Brasil, diante da desarmonia das instituições, o protagonismo judicial está 

em crescente ascensão. O termo ativismo judicial está estampado nas revistas jurídicas, 

sendo definido por alguns autores como vanguarda iluminista, ou, ainda, um mal 

necessário para a inércia do legislador (BARROSO, 2018). Nesse contexto, o Judiciário 

“agiganta-se” em detrimento dos demais poderes, ficando a cargo dele, sob o pretexto de 

efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, guiar a sociedade (ABBOUD, 2016). 

É necessário ter cautela com essa ideia de “vanguarda”, mormente quando 

erigida – sob um pretexto de justiça –, para usurpar uma função que não cabe ao julgador, 

senão ao parlamento. O ativismo judicial também não se confunde com judicialização, 

pois, enquanto esta é contingencial, reflexo da falta de efetividade dos comandos 

constitucionais, aquele é arbitrário, pautado na usurpação do Poder Legislativo pelo 

Judiciário, gerando um desvirtuamento da atuação definida pelo constituinte 

(CANOTILHO et al., 2018). 

Frise-se que uma interpretação conforme a Constituição, pautada nos limites 

hermenêuticos das decisões judiciais, a partir da efetivação da autonomia do direito, não 

impede que, às vezes, o Judiciário atue de forma direta, sobretudo, na perspectiva de uma 

Constituição que garante e avoca para si a construção de um Estado Social (CANOTILHO 

et al., 2018). 

Ressalte-se que essa atuação está embasada na jurisdição constitucional, 

inclusive com institutos próprios que buscam coibir a inércia legislativa, como por 

exemplo, as ações de controle de constitucionalidade e o mandado de injunção. Dessa 

forma, há meios pré-definidos no ordenamento jurídico para resguardar o cumprimento 

da Constituição quando o legislador se torna omisso; entretanto, isso não implica 

necessariamente em ativismos, o que, repita-se, deve ser evitado (STRECK et al., 2018a). 

Nesse cenário de interpretação das normas, o art. 1.723, §1°, do Código Civil, 

informa que “A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 

1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar 

separada de fato ou judicialmente” (BRASIL, 2019, p 271). Dessa forma, há um requisito 

essencial para configuração da união estável, sendo vedada expressamente a coexistência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1521
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1521
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de relação paralela ao casamento, na forma do art. 1.727, salvo a separação de fato, única 

possibilidade admitida em direito.  

Partindo desse pressuposto, malgrado a clareza solar da lei, não são raras às 

vezes em que é possível encontrar decisões judiciais que deixam de aplicá-la, sob um 

pretexto de “justiça” (para quem?), em que os limites da norma são substituídos pelo 

decisionismo do julgador74. 

Diante dessas questões, é imprescindível que o juiz tenha critérios na aplicação 

do direito. Os tribunais devem conservar o mínimo de coerência e integridade em suas 

decisões, sobretudo, quando estas derivam de uma interpretação conforme os princípios 

basilares da Constituição (DWORKIN, 1999). Por isso, reitere-se, à saciedade, que 

cumprir as regras no regime democrático é a garantia da sobrevivência do próprio Estado 

de Direito, permitindo que este tenha certa autonomia diante da moral, da política e da 

economia (STRECK, 2018b). 

Para efetivar a cultura de submissão à Carta Magna e extirpar de vez o senso 

comum teórico dos juristas (WARAT, 1979) de que cumprir a lei é uma atitude positivista 

(STRECK, 2010), é necessário que a doutrina volte a se impor, constrangendo aqueles 

que não cumprem o ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, assim como as correntes que permitiram a salvação de Ulisses75, 

a fidelidade canina à Constituição (COSTA, 2019) é o que garantirá a própria 

sobrevivência das instituições democráticas. Com esse escopo, deve-se concretizar a 

vontade do legislador, efetivando a força normativa da Constituição (HESSE, 1991), sob 

pena desta se tornar uma mera folha de papel (LASSALE, 2001). 

Cumprir as regras do jogo (BOBBIO, 1986) é uma questão de princípio. Assim, 

devem-se respeitar as definições impostas pelo constituinte, que definiu o legislador – 

                                                 
74 Como exemplo, é o caso de um juiz, em Minas Gerais, que, de forma voluntarista, decidiu pela inclusão, 

na partilha dos bens deixados pela avó, de duas netas que não foram beneficiadas com o testamento. Assim, 

retirando a autonomia privada do testador, o juiz, sob o pretexto de “justiça”, descumpriu o Código Civil, 

impedindo a avó de testar sua parte disponível para cinco das sete netas que tinha (processo nº 0058435-

49/TJMG). 
75 Ulisses é o personagem heroico da obra “A Odisseia”, de Homero. O livro narra a história de regresso 

após a Guerra de Tróia. No retorno, Ulisses se depara com várias situações, dentre elas está o canto das 

sereias. Narra-se que o personagem só conseguiu sobreviver aos clamores das sereias porque estava 

amarrado ao mastro, sendo, portanto, impedido de se lança ao mar. 
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representante da sociedade – como peça central da criação das leis, não cabendo ao 

Judiciário, ao revés da Carta Magna – ressalvada as questões de controle de 

constitucionalidade –, a criação judicial, tampouco desrespeitar os limites da lei, dando 

outro significado sob o pretexto de interpretação (MENDES et al., 2009). O intérprete 

não pode “dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa” (STRECK, 2010, p. 11), ficando 

adstrito aos limites definidos pelo legislador, salvo raras exceções76. Nessa lógica, Hans-

Georg Gadamer define que: 

 

A pertença do intérprete ao seu texto é como a do ponto de vista na 

perspectiva que se dá num quadro. Tampouco se trata de que esse ponto 

de vista tenha de ser procurado como um determinado lugar para nele 

se colocar, mas que aquele que compreende não elege arbitrariamente 

um ponto de vista, mas que seu lugar lhe é dado com anterioridade 

(GADAMER, 1997, p. 488). 
 

Nesse sentido, quando não existe ponto de partida para a interpretação do direito, 

a exemplo dos regimes ditatoriais em que a vontade do governante se sobrepõe à lei, já 

não há mais que se falar em liberdade de interpretação, uma vez que o ditador pode dar 

às palavras o sentido que quer, inclusive contrariando as regras comuns do direito 

(GADAMER, 1997). Assim, por vezes, o texto fala por si, não cabendo maiores 

interpretações, senão a aplicação da literalidade ao caso concreto. Exemplo disso é o art. 

1.727 do Código Civil. 

Destarte, disciplinando a vedação da união paralela ao casamento, conhecida 

nominalmente por concubinato impuro, pretende-se analisar como o Poder Judiciário tem 

interpretado esse dispositivo legal, partindo da coerência e integridade do direito e sua 

relação com os princípios da Constituição. 

 

3. UNIÃO ESTÁVEL E O CONCUBINATO (IM) PURO 

 

                                                 
76 As seis hipóteses em que o juiz poderá deixar de aplicar a lei será examinada amiúde no quarto tópico 

deste artigo. 
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A História das civilizações é marcada pela informalidade das relações afetivas. 

De há muito, as pessoas já conviviam na forma do que hoje é denominada união estável. 

Da Grécia Antiga a Roma, é possível mencionar diversos casais que se destacaram, 

ficando seus nomes eternizados na história ocidental. No Brasil, ao revés da realidade 

fática, o reconhecimento da união estável como entidade familiar, dotada de direitos e 

deveres, passou por diversos percalços, mormente pela ausência de legislação que 

regulasse as relações daqueles que preferiam a informalidade à burocracia do casamento. 

Antes da promulgação da Constituição Cidadã (1988), a jurisprudência começou 

a reconhecer a relação dos concubinos, como uma sociedade de fato, com todas as 

características do direito obrigacional. Assim, ficou definido que aquelas pessoas 

desimpedidas de casar, que conviviam maritalmente, poderiam buscar o Judiciário para 

verem reconhecida a sociedade e, consequentemente, diluí-la. Nesse contexto, o Supremo 

Tribunal Federal editou duas súmulas que tratavam do tema, restando assentado que o 

esforço na aquisição dos bens não seria presumido77, sendo, também, desnecessária a 

comprovação de convivência sob o mesmo teto78. 

Ressalte-se que havia, ainda, duas definições para o concubinato. A primeira, 

dizia respeito às pessoas desimpedidas de casar, que conviviam em sociedade de fato, 

recebendo, pela doutrina, a alcunha de concubinato puro; a segunda tratava das pessoas 

impedidas de casar – separadas de fato ou não –, que estavam convivendo em sociedade, 

herdando, pejorativamente, o nome de concubinato adulterino ou impuro (DINIZ, 2013). 

Diante da realidade fática, o poder constituinte originário, em 1988, promulgou 

a Constituição da República Federativa do Brasil, trazendo disposição expressa quanto às 

relações afetivas – sem casamento –, afirmando, no art. 226, § 3ª, que: “Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento” (BRASIL, 1988, 

p.67). 

                                                 
77 Antes da lei n. 9.278/96, o esforço comum não era presumido, sendo necessária sua comprovação. Assim, 

à época, comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, seria cabível a sua dissolução 

judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum (Súmula 380, do STF). 
78 A vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato 

(Súmula 382, do STF). 
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Dessa forma, com a guarida Constitucional, o legislador originário alçou a união 

entre homem e mulher – desimpedidos de casar – ao patamar de entidade familiar 

(MADALENO, 2018), permitindo, assim, uma nova posição de destaque no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Malgrado o reconhecimento da união estável na Carta Magna, somente com a 

Lei nº. 8.971, de 29 de dezembro de 1994, o legislador, timidamente, abordou o tema, 

sendo definidos os primeiros contornos79 e características do regime vivenciado pelos 

companheiros. 

Passados dois anos da entrada em vigor da primeira lei que tratava das definições 

que caracterizavam a qualidade de companheiros, o legislador editou uma nova lei, agora, 

regulamentando por completo o art. 226, §3°, da Constituição, dispensando o quesito 

temporal de convivência80 e a existência de prole. 

Restou definido, na Lei de nº 9.278, de maio de 1996, em seu art. 1º, que para a 

comprovação de existência de união estável – entidade familiar – seria necessária, apenas, 

a convivência pública de um homem com uma mulher, contínua, duradoura e com intuito 

de constituir família. Assim, em relação à legislação pretérita, foi simplificado o 

reconhecimento da união estável, além de que, pela primeira vez, houve a presunção do 

esforço comum81 na aquisição do patrimônio do casal. 

Dessa forma, após o limbo legislativo, o concubinato puro ganhou um novo 

status jurídico, sobrelevando a ideia religiosa e simbólica do casamento, sendo regulado, 

agora, pelo Direito de Família. Importa relatar que, apesar da ausência de especificação 

na Lei n. 9.278/96 (GONÇALVES, 2017), o ordenamento jurídico não permitiu, em 

nenhuma hipótese, a relação simultânea do casamento com a união estável, ficando 

pendente para configuração desta, a separação de fato. 

                                                 
79 A novel lei definiu as características que configurariam o reconhecimento das partes como companheiros, 

sendo, ainda, assegurado o direito alimentício e sucessório. 
80  Na Lei n°. 8.971/94 era necessária a comprovação de união por um lapso de, pelo menos, cinco anos. 
81 Conforme art. 5º, § 1°, da Lei 1996, a presunção só seria cessada se a aquisição patrimonial ocorreu em 

período anterior ao advento da lei em comento, sendo respeitado, assim, o ato jurídico perfeito, o direito 

adquirido e a coisa julgada. 
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O termo concubinato impuro ou adulterino não entrou em desuso com a chegada 

da união estável, sendo, ainda, atribuído àquelas pessoas que, impedidas de casar e não 

separadas de fato, viviam em relações extramatrimoniais, o que, à míngua da proteção 

legal, é vedada de forma expressa pela legislação vigente. 

Com o advento do Código Civil, em 2002, regulando toda a matéria referente à 

união estável, as leis que foram publicadas sobre o tema praticamente perderam sua 

eficácia, ficando a cargo do novo diploma todos os entraves já delineados. Outrossim, 

houve expressa disposição impedindo o reconhecimento da união estável paralela ao 

casamento, ressalvado os casos de separação de fato ao tempo da união (art. 1.723, §1ª, 

do CC), como já citado alhures. 

Assim, ficou definida, por vontade expressa do legislador, a vedação ao 

concubinato adulterino, não recebendo guarida como fato jurídico do Direito de Família, 

restringindo-se ao campo obrigacional. Abordando o tema, preleciona Rolf Madaleno 

que: 

 

A palavra concubinato no passado era utilizada como sinônimo de 

união estável; contudo, desde o advento do artigo 1.727 do Código 

Civil, apenas identifica uma relação adulterina, e que refoge ao modelo 

de união estável, o qual só admite envolvimento afetivo quando for apto 

a gerar efeitos jurídicos, podendo a pessoa ser casada, mas devendo 

estar separada de fato ou divorciada (MADALENO, 2018, p. 1210). 
 

Nesse diapasão, com a vigência do novel diploma, a união estável, para ter 

validade, passou a estar atrelada ao princípio da monogamia (MADALENO, 2018), sendo 

defeso às relações não eventuais, a característica de entidade familiar, na forma do 

disposto no art. 1.727, do Código Civil. 

Destarte, malgrado a clareza do comando legal, em alguns julgados, a 

jurisprudência vem mitigando, à revelia da lei, as disposições erigidas no regime 

democrático, sob o pretexto de (in) justiça ou boa-fé, relegando, assim, os limites e 

critérios objetivos do direito, ao decisionismo e a insegurança do intérprete, a ver. 

 



 

626 

4 ATIVISMO JUDICIAL E UNIÃO ESTÁVEL PARALELA: QUAIS OS LIMITES 

DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA (?) 

 

O Direito tem um grau de autonomia que é assegurado por meio do controle 

intenso da interpretação conforme a Constituição. Nessa esteira, as normas dispostas no 

ordenamento não podem ser afastadas pela vontade do juiz, ressalvadas algumas 

hipóteses em que o julgador pode excepcioná-las. 

Desse modo, o Poder Judiciário está adstrito às palavras da lei, podendo deixar 

de cumpri-las somente em seis hipóteses, como bem comenta Lenio Streck (2018a), quais 

sejam: a) quando o ato normativo (lei) for inconstitucional; b) ocorrendo a aplicação de 

critérios para solução de antinomias; c) ocorrendo interpretação conforme a Constituição; 

d) diante da aplicação de nulidade parcial sem redução de texto; e) quando for o caso de 

declaração de inconstitucionalidade com redução de texto; f) quando deixar de aplicar 

uma regra diante de um princípio, atentando-se para estes não como standards jurídicos 

(falsos princípios). 

Dessa forma, não havendo nenhuma das hipóteses supracitadas, estar-se-á 

perante a obrigação legal de cumprir a norma proposta pelo Congresso (STRECK, 

2018a), garantindo, assim, a autonomia do direito em face da vontade do juiz. 

Nesse diapasão, o art. 1.727 do Código Civil está em consonância com a 

Constituição Federal, não havendo ação declaratória de inconstitucionalidade sobre o 

dispositivo; também não é o caso de incompatibilidade com outra norma jurídica, na 

medida em que a configuração de união estável pressupõe a separação de fato daquele 

que esteja impedido de casar (art. 1.723, §3, do CC); o artigo, no mesmo norte, está 

conforme a Constituição, pois esta não alçou o concubinato impuro à categoria de 

entidade familiar, restringindo-se à proteção, apenas, daqueles que, livres de casar, 

preferiam a informalidade ao casamento; também não é o caso de nulidade parcial sem 

redução de texto, mormente porque a disposição tem suas raízes constitucionais, não 

admitindo outra interpretação, senão a vedação ao concubinato impuro; igualmente, não 

é o caso de nulidade parcial com redução de texto, sobretudo porque o artigo, na sua 
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integralidade, é claro e repousa seus alicerces na norma constitucional (art. 226, §3), não 

havendo que reduzi-lo para adequá-lo à Constituição. 

Ante o exposto, está clara a constitucionalidade do mandamento que veda a 

possibilidade de união paralela ao casamento, restando pendente o busílis da questão, qual 

seja, quando deixar de aplicar a regra frente a um princípio. 

Decidir por princípios é reafirmar a responsabilidade política de cumprimento 

das normas, não agindo por argumentos teleológicos e contingenciais (STRECK, 2017). 

Assim, não se admite que um standard jurídico como o “princípio da afetividade” se 

sobreponha a um artigo erigido no regime democrático e sob as matizes teóricas dispostas 

na Constituição. Não há espaço para juízos morais no Direito. Aqui, decidir por princípio, 

é respeitar os limites jurídicos da norma. Destarte, a regra disposta no artigo 1.727 do CC 

não poderá ser sobrelevada por juízos morais, calcados em princípios ad hoc, que acabam 

por fulminar a autonomia do direito, permitindo julgamentos fundados numa pretensa 

justiça. 

É nesse cenário de juízos morais que muitos Tribunais, ao arrepio da lei, estão 

permitindo o reconhecimento de uma união paralela ao casamento, sob o argumento do 

“princípio da afetividade” e outros quejandos. 

 

5 APELAÇÃO CÍVEL N° 19048/2013 E A UNIÃO ESTÁVEL PARALELA: QUEM 

DIZ O DIREITO? 

 

De há muito se tenta definir o que é o direito. Hodiernamente, dá-se o nome de 

direito aos regramentos democraticamente instituídos pelo legislador, servindo como base 

para regular a vida em sociedade. O direito nada mais é do que um limitador dos anseios 

pessoais, anulando, assim, juízos de conveniências. 

Nesse sentido, as leis são preestabelecidas por um órgão competente, imbuído 

nessa posição pelo povo, a partir dos limites impostos pela Constituição (Lei Maior), 

responsável por ditar as normas que regem a sociedade. Dessa forma, não se admite que 

os Tribunais possam dizer o direito, mormente porque a eles não foi estendida essa função 
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(típica), cabendo, somente, à interpretação, que, repita-se à saciedade, têm limites 

hermenêuticos. 

Ao intérprete cabe aplicar a lei, buscando, nos limites da coerência, a real 

intenção do legislador. Por exemplo, ao apreciar as cláusulas testamentárias, o juiz deve 

atentar-se para a vontade do testador, não podendo, sob o desiderato de uma pretensa 

justiça, sobrepor seus anseios em detrimento da vontade do de cujus (VELOSO, 2003). 

Com efeito, outra interpretação não pode se dar ao art. 1.727, senão aquela disposta no 

próprio artigo, atentando-se para a vontade da lei, qual seja, a vedação de uniões paralelas 

ao casamento. 

Assim, sendo opção legislativa a vedação de uniões paralelas, não deve o Poder 

Judiciário interpretar de forma contrária à disposição, com exceção das seis hipóteses 

apresentadas alhures82. 

Não obstante a clarividência da norma, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Maranhão (TJMA), no ano de 2014, seguindo o voto do desembargador Lourival 

Serejo (relator), em clara afronta aos artigos 1.723, §1º e 1.727, ambos do Código Civil, 

reconheceu, como entidade familiar, uma união estável post mortem paralela ao 

casamento. Dessa maneira, para melhor análise, transcreve-se a ementa do caso em 

comento: 

 

EMENTA DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. 

CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL SIMULTÂNEOS. 

RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Ainda 

que de forma incipiente, doutrina e jurisprudência vêm reconhecendo a 

juridicidade das chamadas famílias paralelas, como aquelas que se 

formam concomitantemente ao casamento ou à união estável. 2. A força 

dos fatos surge como situações novas que reclamam acolhida jurídica 

para não ficarem no limbo da exclusão. Dentre esses casos, estão 

exatamente as famílias paralelas, que vicejam ao lado das famílias 

matrimonializadas. 3. Para a familiarista Giselda Hironaka, a família 

paralela não é uma família inventada, nem é família imoral, amoral ou 

aética, nem ilícita. E continua, com esta lição: Na verdade, são famílias 

                                                 
82  Conforme exposto ao longo do trabalho, o art. 1.727 do Código Civil não se enquadra em nenhuma das 

seis hipóteses apresentadas por Lenio Streck, requerendo, portanto, de plano sua aplicação aos casos 

incidentes. 
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estigmatizadas, socialmente falando. O segundo núcleo ainda hoje é 

concebido como estritamente adulterino, e, por isso, de certa forma 

perigoso, moralmente reprovável e até maligno. A concepção é 

generalizada e cada caso não é considerado por si só, com suas 

peculiaridade próprias. É como se todas as situações de simultaneidade 

fossem iguais, malignas e inseridas num único e exclusivo contexto. O 

triângulo amoroso sub-reptício, demolidor do relacionamento número 

um, sólido e perfeito, é o quadro que sempre está à frente do 

pensamento geral, quando se refere a famílias paralelas. O preconceito 

- ainda que amenizado nos dias atuais, sem dúvida - ainda existe na roda 

social, o que também dificulta o seu reconhecimento na roda judicial. 

4. Havendo nos autos elementos suficientes ao reconhecimento da 

existência de união estável entre a apelante e o de cujus, o caso é de 

procedência do pedido formulado em ação declaratória. 5. Apelação 

cível provida (TJMA, 2014). 

 

Sem a separação de fato, condição necessária para configuração da união 

estável, não cabe ao Poder Judiciário abster-se de cumprir o art. 1.727 do CC, alegando 

uma realidade fática não albergada pelo legislador. Não só a Constituição, em seu art. 

226, §1°, como também o artigo em apreço, veda expressamente a coexistência de união 

paralela ao casamento. 

O relator, na sua decisão, assevera, que “o enunciado normativo não encerra, 

em si, a Justiça que se busca”. No entanto, conforme já exposto, os textos dizem alguma 

coisa antes de qualquer interpretação, impondo, assim, limites jurídicos ao hermeneuta. 

Nesse sentido, não se admite que o julgador, ao seu próprio arbítrio, dite o 

direito e interprete de modo contrário à norma, mormente quando ela é 

constitucionalmente reconhecida. Aqui, não se fala em uma mera aplicação da lei, sem 

atentar-se para os parâmetros da interpretação ao caso concreto. De igual modo, não se 

tolera que o juiz diga o oposto do que está escrito. Em suma, se o código veda as relações 

não eventuais entre homem e mulher, impedidos de casar, não cabe ao juiz, ativamente, 

dizer o contrário. 

O desembargador afirma, ainda, que “entre as novas formas de famílias hoje 

existentes despontam-se as famílias paralelas. Se a lei lhes nega proteção, a Justiça não 

pode ficar alheia aos seus clamores”. De fato, a todos, indistintamente, repousa o direto 

subjetivo à tutela jurisdicional, não podendo ser negada a apreciação de lesão ou ameaça 

ao direito (art. 5º, XXXV, da CF). 
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Nesse sentido, é sabido por todos que a jurisdição é pautada no cumprimento 

do ordenamento jurídico. Dessa forma, contrariando a decisão do relator, se o legislador 

(representante do povo) não deu guarida ao concubinato impuro, reconhecendo somente 

a união estável entre pessoas desimpedidas de casar, não pode o desembargador avocar 

para si o poder de legislar, julgando procedente uma demanda diametralmente oposta à 

lei. 

O direito conquistou sua autonomia a duras penas, não podendo, agora, 

permitir que decisões como estas possam deteriorá-la. O Poder Judiciário não deve atuar 

de forma ativista, julgando as demandas por critérios ad hoc, sedimentados no 

subjetivismo, emotivismo e uma pretensa justiça (para quem?). O império é da lei e não 

do julgador. Tratando do tema, Ronald Dworkin dispôs que: 

 

Significa alguma coisa afirmar que os juízes devem aplicar a lei, em 

vez de ignorá-la, que o cidadão deve obedecer à lei, a não ser em casos 

muitos raros, e que os funcionários públicos são regidos por suas 

normas. Parece estúpido negar tudo isso simplesmente porque às 

vezes divergimos sobre o verdadeiro conteúdo do direito. 

(DWORKIN, 1999, p. 54) 
 

Ainda que seja necessário uma colmatação da lei ao caso concreto, esta deve 

ser feita nos limites da interpretação jurídica. Não deve haver margem para 

discricionariedade na aplicação do Direito. Não há escolha quando se decide por 

princípio, há apenas decisões. Decisões estas que precisam carregar o DNA da 

constitucionalidade, sob pena de estar viciada por julgamentos morais, como o caso 

supracitado. 

Dessa forma, apesar de alguns Tribunais de Justiça ainda insistirem na tese de 

ouvir os clamores sociais, decidindo por valores morais em detrimento da consolidação e 

autonomia do direito, o Superior Tribunal de Justiça, acertadamente, vem cumprindo o 

disposto no Código Civil. Assim, em consonância com o art. 1.727 do CC, foram editadas 

algumas teses no STJ tratando do tema da união estável, endossando o entendimento 
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(legal) da vedação de união paralela ao casamento83, inclusive abrangendo as uniões 

simultâneas84. 

Ratificando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2017, 

tratando da decisão do TJMA, que reconheceu o vínculo de união estável paralela ao 

casamento, apreciou o Recurso Especial nº 1682423 MA 2017/0157957-0, 

manifestando-se pelo seu provimento e, via de consequência, confirmando a decisão do 

juízo de primeiro grau, que negou, corretamente, a pretensão da amante. Nesse caso, ao 

fim e ao cabo, o direito venceu, permitindo o império da lei diante de opiniões e anseios 

pessoais do julgador. 

No entanto, é notório que, diariamente, há diversos conflitos como esse em 

todo o Brasil. Foi pensando justamente nesses embates entre os órgãos jurisdicionais 

que o Código de Processo Civil, buscando uma prestação efetiva e célere da tutela do 

Estado, no seu art. 926, dispôs que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência 

e mantê-la estável, íntegra e coerente” (BRASIL, 2019, p. 414). Assim, o legislador do 

CPC/2015, pretendeu dar maior segurança jurídica aos julgados, inclusive determinado 

que os juízes e tribunais observem os enunciados e súmulas dispostas pelo Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (art. 927, IV, do CPC). 

É preciso manter a integridade do direito. Critérios são importantes na hora de 

prolatar uma decisão. Sem autonomia do direito e cumprimento de uma regra pré-

definida, como a do Código de Processo Civil, predominar-se-á juízos de conveniências, 

dando margens para arbitrariedades e decisões como a do TJMA que, ao revés da lei, 

reconheceu uma união estável contra legem. 

Para evitar toda essa problemática, que gera decisões conflituosas em todo o 

território nacional, é necessário cumprir a Constituição, na íntegra, fugindo dos 

clamores sociais e dos pretensos ideais de justiça. Eros Grau (2018) já dizia que a justiça 

é utopia, esta pertence, somente, a Deus, ficando para os homens a aplicação do direito.  

                                                 
83 Tese cinco: A existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que 

haja separação de fato ou judicial entre os casados (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 710780/RS,Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,Julgado em 27/10/2015,DJE 25/11/2015). 
84  Tese quatro: Não é possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas (AgRg no AREsp 

609856/SP,Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 28/04/2015,DJE 19/05/2015). 
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Como evidenciado, a Constituição não é uma mera folha de papel, ela exerce 

uma força normativa que molda e dita à sociedade (HESSE, 1991), assegurando a 

prevalência do Direito frente aos seus predadores (política, moral e economia) externos 

(STRECK, 2018b). A Constituição é quem diz o direito, não cabendo ao Poder Judiciário, 

sem qualquer limitação e como se fosse o próprio legislador, dizê-lo (THEODORO 

JÚNIOR, 2016). Parece contraditório que o órgão responsável por manter a integridade 

do Estado de Direito seja o primeiro a desrespeitá-lo (DWORKIN, 1999), avocando para 

si funções que são inerentes aos demais poderes (BARROSO, 2018). 

Hermann Heller (1968) já dizia que se a sociedade não se adéqua à Constituição, 

não é esta que precisa mudar. Esse entendimento reflete o papel efetivo e dirigente da 

Constituição Brasileira (CANOTILHO, 2001), sendo ela dotada de uma força normativa 

que precisa ser cumprida, sob pena de perda da sua própria autonomia, culminando com 

a ruína do Estado de Direito instalado no Brasil. 

Dessa forma, conforme demonstrado, estando o art. 1.727 do Código Civil em 

conformidade com a Constituição, outra medida não se impõe, senão sua concreta 

aplicação, garantindo, assim, a autonomia do direito frente ao arbítrio do ativismo 

judicial. O concubinato impuro não foi erigido ao patamar constitucional (DINIZ, 2013), 

sendo, portanto, vedado pelo legislador, não admitindo que os Tribunais possam dizer o 

contrário. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ulisses, personagem da obra “A Odisseia”, de Homero, quando estava voltando 

para sua terra natal, a Ilha de Ítaca, sabia que para atravessar o mar que rodeava aquelas 

terras enfrentaria grandes adversidades, mormente porque lá estavam instaladas as sereias 

que seduziam os marujos com seus belos cantos. Assim, sabendo que não resistiria aos 

gorjeios e, consequentemente, seria morto ao se lançar ao mar, o jovem guerreiro 

determinou aos seus marujos que cumprissem somente a sua primeira ordem. Dessa 

forma, Ulisses ordenou que os marujos amarrassem-no ao mastro do barco e só 

obedecessem a este mando.  
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Ulisses conseguiu resistir ao canto das sereias. As correntes salvaram-no da 

morte, permitindo, assim, que o barco atravessasse aquele desafio praticamente 

impossível e chegasse ao seu destino. Lenio Streck (2009) faz uma bela analogia com o 

tema, comparando a salvação de Ulisses ao cumprimento efetivo da Constituição.  

Dessa maneira, o direito representa as correntes que nos salvam de nós mesmos, 

permitindo, antes de qualquer julgamento moral, o cumprimento da lei. A Constituição é 

um remédio para as sereias que personificam a maioria, sendo esta influenciada ao fim e 

ao cabo pela política, economia e moral. Nesse sentido, o direito antecederia qualquer 

pré-julgamento, como uma ordem estabelecida anteriormente e que possibilita a 

manutenção do Estado em épocas de crises institucionais. 

Dessa forma, para manutenção do Estado Democrático de Direito é necessário 

respeito às leis, não se admitindo decisões sem coerência e fundamentadas conforme a 

consciência de quem julga. O direito tem uma integridade que precisa ser mantida, sob 

pena de ser tudo, menos direito. 

Assim, ao longo do artigo foram explanados os perigos do seduzente ativismo 

judicial que, sob o pretexto de ouvir os clamores sociais, fomenta um Judiciário atuante, 

criativo e arauto da “justiça”. É necessário esclarecer que a Constituição define os 

critérios para atuação dos poderes, não permitindo que o Judiciário atue de forma criativa, 

legislando e ditando regras, principalmente quando sequer foi eleito pelo povo para fazê-

las. Desse modo, por sua natureza contramajoritária, o Judiciário não deve se vincular aos 

anseios sociais, sob pena de ineficácia da Constituição. 

O Judiciário não pode dizer qualquer coisa sobre pretexto de interpretação, 

estando vinculado aos limites hermenêuticos da norma. Nesse sentido, havendo uma lei 

democraticamente posta, o juiz não pode deixar de aplicá-la, excepcionando-a no caso 

das seis hipóteses abordadas amiúde neste artigo. 

Nesse diapasão, o art. 1.727 do Código Civil impõe limitação ao reconhecimento 

de determinadas entidades familiares, não admitindo como fato do Direito de Família o 

concubinato impuro, isto é, relações afetivas entre pessoas impedidas de casar e não 

separadas de fato. Assim, apesar da demonstração de constitucionalidade do artigo, ao 

longo do estudo, foi verificado que o Poder Judiciário, em alguns julgados, vem 
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mitigando a lei em detrimento de pretensos ideais de justiça (para quem?), transformando-

se num verdadeiro legislador. 

Decisões como estas, eivadas de flagrantes inconstitucionalidades, permitem que 

aos poucos a autonomia do direito seja deteriorada, relegando a lei ao segundo plano. É 

imprescindível que atitudes como estas sejam rechaçadas epistemologicamente. A 

Constituição existe justamente para barrar os anseios e julgamentos morais. A sociedade 

por vezes não se preocupa com garantias e formalidades, agindo ao sabor do momento, e 

é por isso que existe o direito, para lembrá-la que há normas que devem ser seguidas, sob 

pena de se instaurar a barbárie. 

O ativismo judicial é como o canto das sereias, a princípio pode parecer sedutor, 

contudo poderá levar as instituições ao fundo do mar, asfixiando-as até que desapareça o 

último suspiro da autonomia do direito. O único remédio para evitar que isso aconteça é 

o cumprimento da Constituição. 

Houve uma época em que, por vezes, cumprir a lei significava cometer injustiças 

e atrocidades. A religião já ditou a lei. Ideologias já ditaram a lei. Monarcas já impuseram 

a lei. Hoje, a lei é escrita pelo povo, por meio dos seus representantes regularmente 

eleitos. Por isso, hodiernamente, cumprir a lei significa a prevalência da ordem 

democrática em detrimento de anseios pessoais, subjetivos e calcados em juízos de 

conveniência. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo realizar uma abordagem sobre o PJe – Processo 

Judicial Eletrônico, cuja implementação é resultado da informatização do Poder 

Judiciário, efetivada através da Lei 11.419/06, conhecida como a “Lei do Processo 

Judicial eletrônico”, que dispõe sobre a informatização dos processos judiciais e 

administrativos do Judiciário. Essa pesquisa entende o PJe como uma nova era 

informativa, baseada no desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, 

não apenas nos suportes documentais. Assim, apresenta uma análise sobre a história, 

benefícios e malefícios do PJe no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, comarca 

de Mossoró. Sob esse contexto específico, acompanhado de documentos específicos e 

uma experiência própria, busca compreender efetivamente as críticas e perspectivas 

futuras. Insere-se numa abordagem qualitativa, utilizando como metodologia o estudo de 

caso e como instrumentos para coleta de dados a observação direta semiestruturada, 

pontuando algumas recomendações adequadas para a realidade do local analisado. 

Seguirá demonstrando como foi o procedimento de transição dos processos de meio físico 

para os digitais, apresentando os impactos imediatos do feito. Por fim, será apontado o 

processo de gestão das mudanças, as responsabilidades que cada convênio deveria possuir 

com o princípio do acesso à Justiça, da democratização da informação e da celeridade 

processual, assim como a importância da prova documental para Advogados, Juízes e 

Promotores feitas no PJe. 
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Palavras-chave: pje. celeridade processual. democratização da informação. lei n° 

11.419/2006.  

 

ABSTRACT 

The presente article has the objective of doing an approach about PJe – Electronic Judicial 

Process, which implementation is a direct result of the Judiciary Branch informatization, 

effectivated with the Law 11.419/06, known as the ‘’Law of the Electronic Judicial 

Process’’, that disposes about the informatization of judicial and administrative processes 

of the Judiciary Branch. This research understands Pje as a new informative era, based 

on the development of informative and communication technologies, not restricted to 

documental support. So, it presents an analysis about the history, benefits and 

malfunctions of Pje on the Court Justice of Rio Grande do Norte, in the region of 

Mossoró. On that specific context, accompanied by specific documents and a personal 

experience, it seeks to comprehend effectively the critics and future perspectives. It is 

inserted in a qualitative approach, utilizing as methodology the case study and as 

instruments for research the direct nearly-structured observation, punctuating some 

adequate recommendations to the reality of the region analyzed. It will keep 

demonstrating how was the process of transition between the physical processes to the 

digital ones, presenting the immediate impacts of it. Finally, it will be pointed the process 

of change management, the responsibilities that every sphere should posses with the 

principle of Justice Access, democratization of the information and processual celerity, 

as well as the importance of documental proof to lawyers, judges and prosecutors made 

at Pje. 

Key-words: pje. processual celerity. democratization of the information. law n° 

11.419/2006. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As mentes e as máquinas passaram a se integrar no decorrer dos anos, 

despertando uma lógica própria com capacidade de transformar todas as informações em 
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um sistema comum de informação. Era o fenômeno mais importante que a modernidade 

já experimentou, a revolução da tecnologia da informação. Sua irreversibilidade, 

associada ao seu dinamismo e ao seu ritmo acelerado, modificava a vida no mundo, 

transformava hábitos e costumes. Além de chegar para unir os povos, expor ideias, trocar 

informações, unir raças, credos e culturas, também serviu para mudar as necessidades, 

criando, por consequência, novas.  

Segundo esse contexto, e como resposta à crescente e recém-desenvolvida visão, 

aliado também às pressões internas e externas, iniciou-se no Brasil um processo de 

mudanças. Dentre elas, está a gerência e a implantação de uma ferramenta que mudaria a 

sistemática judicial nos tribunais espalhados pelo Brasil, o fenômeno da digitalização do 

processo. Enfoca-se, portanto, no Processo Judicial Eletrônico - Pje. 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os benefícios e desafios que 

a implantação do PJe representou para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em 

sua comarca de Mossoró/RN. Pretende-se apresentar a realidade, o desafio profundo e 

complexo que foi e ainda é a implantação efetiva do PJe à realidade desta cidade.  

Ademais, estudos que partem da base de diversas pesquisas bibliográficas que 

expõem a realidade do PJe nas demais comarcas permitirão fazer a alusão adequada à 

realidade da comarca de Mossoró, quanto à celeridade processual, acesso à Justiça pela 

via eletrônica e a democratização da informação, às decisões, aos serviços e ao bom 

atendimento. 

Esta pesquisa estará dividida da seguinte forma: o capítulo introdutório aponta o 

início da implementação legislativa do Processo Judicial Eletrônico, por meio de uma 

análise suscinta da Lei n° 11.419/2006 e de suas predecessoras e a implantação inicial do 

PJe no Rio Grande do Norte, com a portaria conjunta n° 65 do TJRN, de 18 de dezembro 

de 2017, que estabeleceu o treinamento dos servidores e magistrados.  

O segundo capítulo descreve os princípios e os benefícios diretos que seguiram 

o sistema PJe quando da sua implementação. Em contrapartida está o terceiro, que aponta 

a gestão administrativa do Processo Judicial Eletrônico, suas perspectivas de mudança e 

os desafios a serem enfrentados. 
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O quarto capítulo foi reservado exclusivamente para a promoção do debate sobre 

as provas documentais e a maneira como a prova documental é hoje tratada. No último 

capítulo são realizadas as considerações finais sobre o trabalho. 

A relevância dessa pesquisa decorre da necessidade de inserir o Processo Judicial 

Eletrônico às comarcas que ainda não contam com esse sistema, devido a necessidade de 

garantir o acesso à Justiça e a democratização da informação dos autos processuais às 

partes. Dessa forma, em virtude da numerosa quantidade de processos que hoje tramitam 

na Comarca de Mossoró, faz-se necessário demonstrar a importância que estes possuem 

para as atividades dos operadores do Direito e das próprias partes, pensando em 

estratégias de gestão e acesso à essas informações, considerando o ambiente digital tão 

pouco explorado que existe. 

 

2 O INÍCIO DA MUDANÇA 

 

Ao fim dos anos 90 do século XX, a sociedade passava a considerar as soluções 

computacionais como verdadeiras ferramentas, exercendo para com elas uma interação 

dialética. As mentes e as máquinas passaram a se tornar um, passaram a ter uma lógica 

própria com capacidade de transformar as informações produzidas em um sistema comum 

de informação. Foi o fenômeno mais importante que a era moderna já havia 

experimentado, a revolução da tecnologia da informação.  

A irreversibilidade, dinamismo e o ritmo acelerado modificavam o mundo como 

hoje é conhecido, transformando hábitos e costumes. O verdadeiro fenômeno da 

globalização, unindo povos, raças, credos e culturas, expondo ideias e trocando 

informações, mudou as necessidades, criando, por consequência, outras. 

Neste contexto, e de forma a responder toda essa nova visão criada, aliada às 

pressões internas e externas, iniciou-se no Brasil um processo de mudanças. Partindo 

desta premissa, torna-se necessário a retratação da evolução de seus elementos 

normativos. 

 

2.1 A LEI N° 11.419/2006 E SUAS PREDECESSORAS 
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A exemplo da Lei 8.245, de 1991, que permitia, desde que pactuado no contrato 

e restrito à pessoa jurídica ou firma individual, a utilização do telex e do fac-símile, 

publicou-se em 1999 a Lei 9.800, chamada Lei do Fax, permitindo às partes a “utilização 

de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais”. 

Contudo, foi no século XXI que as mudanças se mostraram realmente nítidas. 

Com efeito, em 2001 a Lei 10.259 trouxe a possibilidade de que a comunicação de atos 

processuais e recepção de documentos fossem feitas por meio eletrônico, nos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais da área Federal, deixando, no entanto, a critério do Conselho 

da Justiça Federal, através do Centro de Estudos Judiciários e das Escolas de Magistratura 

do Tribunais Regionais Federais, a criação de programas de informática necessários para 

subsidiar a implantação da novidade. 

Em 2002, promulgou-se a Lei 10.520, instituidora de mais uma modalidade de 

licitação “por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação”, 

transformando, assim, o pregão, em pregão eletrônico. 

Em 2006, o ordenamento pátrio passou a regulado pela Lei 11.280, cujo art. 2º 

alterava o Código de Processo Civil, autorizando a prática e a comunicação de atos 

processuais por meio eletrônico. 

Poucos meses após, chegava a Lei 11.341, de 07.08.2006, que, ao dar nova 

redação ao art. 541 do CPC, possibilitava às partes nos casos de recurso especial ou 

extraordinário fundado em dissídio jurisprudencial, que a prova da divergência fosse 

produzida através de decisões disponíveis em mídia eletrônica, inclusive os julgados 

reproduzidos na Internet.  

Ainda em 2006 foi publicada a Lei 11.382, de 06.12.2006, que alterava vários 

dispositivos do Código de Processo Civil relativos ao processo de execução por título 

extrajudicial, criando os institutos da penhora on-line (art. 655-A) e do leilão on-line (art. 

689-A). 

Foi exatamente no final de 2006, ano de mudanças marcantes como acima 

descrito, em 19 de dezembro, que surgiu, enfim, a Lei n° 11.419 trazendo a real mudança, 

o ingresso definitivo no ordenamento jurídico da informatização do processo judicial. 
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Através dela foram introduzidas as necessárias reformas ao Código de Processo 

Civil, prevendo, dentre outras, as seguintes mudanças: que os livros cartorários e demais 

repositórios dos órgãos do Poder Judiciário pudessem ser gerados e armazenados em meio 

totalmente eletrônico (art. 16); que a procuração pudesse ser por meio eletrônico, com 

assinatura digital certificada (parágrafo único do art. 38); que todos os atos e termos do 

processo fossem produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico 

(§2.° do art. 154), inclusive aqueles praticados na presença do juiz, com ou sem 

impugnação (§2.° e §3.° do art. 169); que a assinatura pudesse ser eletrônica para todos 

os magistrados (parágrafo único do art. 164), inclusive nas cartas de ordem, precatórias 

ou rogatórias (§ 3.° do art. 202); que a citação (inciso IV do art. 221) e que as intimações 

(parágrafo único do art. 237) fossem realizadas por meio eletrônico (NOVAES, 2016, p. 

24-25). 

Observa-se a crescente do termo “eletrônico” na legislação. Ora, através dele 

que serão documentados todos os atos e termos do processo, a procuração, a assinatura, 

a citação, a intimação, os atos das partes, das autoridades e dos órgãos de apoio. Ainda, a 

Lei determinou aos órgãos do Poder Judiciário a sua regulamentação no âmbito de suas 

respectivas competências.  

Dessa forma, iniciava-se o maior de todos os desafios, que seria a total inclusão 

digital da Justiça, este que poderia tomar diferentes proporções dependendo da 

operabilidade de cada Tribunal em suas respectivas Comarcas. 

 

2.2 A IMPLANTAÇÃO DO PJE NO TJRN NA COMARCA DE MOSSORÓ 

 

Conforme a portaria conjunta n° 65 do TJRN, de 18 de dezembro de 2017, que 

estabeleceu cronograma de implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe no 

1° Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, o Presidente 

do Tribunal de Justiça, a Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 

e o Presidente do Comitê Gestor do PJe Estadual, considerando o disposto na resolução 

n° 185, de 18 de dezembro de 2013 do CNJ, que instituiu o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico – PJe como sistema informatizado de processo judicial no âmbito do Poder 
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Judiciário, as inovações trazidas com a implantação do PJe no Poder Judiciário do Estado 

do Rio Grande do Norte e visando tornar a prestação jurisdicional mais célere e efetiva, 

bem como a resolução n° 27/2017-TJRN que instituiu, no Poder Judiciário Estadual do 

Rio Grande do Norte, o Plano para Unificação do Uso do Sistema PJe, resolveram aprovar 

o cronograma de implantação do sistema no 1° Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do 

Estado do Rio Grande do Norte. Este, portanto, era o início de um desafio profundo, 

complexo e importante. 

É de se esperar, que quando se fala em melhor Justiça, um dos intuitos da própria 

implementação do PJe, não se pode olvidar que, na sua plenitude, além de acesso aos 

direitos também se exige acesso ao próprio Judiciário. Ainda, para que se possa oferecer 

a melhor Justiça, é importante que haja sua democratização, de modo que ao povo seja 

franqueado, em todos os sentidos, o acesso à informação, às decisões, aos serviços e ao 

bom atendimento.  

 

3 PRINCÍPIOS E BENEFÍCIOS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Nesse sentido, o Processo Judicial Eletrônico revelou-se como uma das 

ferramentas mais apropriadas e oportunas, já que representa um largo passo na 

democratização da Justiça, propiciando a aproximação do Judiciário com a Comunidade. 

Alinha-se, ainda, ao princípio da eficiência inserto no caput do art. 37 da CF/1988, que 

dispõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Referido dispositivo lembra que, 

embora não espere lucro financeiro na operação de um órgão público, é esperado que ele 

realize suas atividades com a máxima eficiência. 

Assim, objetivando que o Judiciário da Comarca de Mossoró alcançasse um 

imenso lucro social, buscando a excelência e lutando para aplicar de maneira eficiente e 

inteligente os seus recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos, é que se deve 

passar a mobilizar um amplo quadro de especialistas em equipes de várias áreas, rumando 

o funcionamento efetivo do Processo Judicial Eletrônico. 
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O PJe exigiu a alteração de toda a estrutura do procedimento judicial tradicional, 

pois automatizou a prática de inúmeros atos, tornando-os modernos, verdadeiramente 

contemporâneos, coerentes com o mundo atual, cujas facilidades introduzidas pelo 

universo tecnológico, especialmente qualificado nos últimos anos pela disseminação do 

uso da internet, têm provocado uma verdadeira revolução. 

Apesar de ainda não completa, considerando que algumas varas ainda estão em 

rumo de adequação ao meio eletrônico, como a vara criminal desta Comarca, a 

eliminação, do ferramental utilizado através dos tempos pelo Judiciário foi significativa. 

Autos, pastas de processo, capas de cartolina, fitas adesivas, livro de registros, carimbos, 

carrinho para transporte dos autos, prateleiras para arquivo, grampeadores, clipes, 

computadores e sistemas informatizados de apoio, apenas para citar alguns. 

O modelo ou o padrão tecnológico vigente foi alterado inteiramente. As 

habilidades e os conhecimentos de juízes e servidores, os padrões de operação, as 

políticas, as regras e os critérios adotados para o funcionamento e operação, bem como a 

estruturação das atividades para prestação dos serviços jurisdicionais. 

A eficiência é o que movimenta este projeto, e os trabalhos até agora 

desenvolvidos representam várias etapas, produzindo todas, a partir de discussões 

conceituais e de políticas públicas necessárias às diversas frentes. 

Como forma de garantir o sucesso do novo modelo, tornou-se indispensável que 

o Tribunal desenvolvesse uma cultura gerencial baseada no desempenho. Isso significou 

que a instituição precisou promover a capacitação de seu pessoal em todos os níveis 

organizacionais, incluindo servidores e juízes, visando criar uma massa crítica necessária 

para ajudar e consolidar o conhecimento nas novas práticas cotidianas que o PJe passou 

a exigir. 

Novas rotinas de trabalho específicas foram criadas para a execução da nova 

ferramenta, tanto para servidores como para magistrados; as instalações físicas foram 

sendo gradativamente alteradas, assim como as diversas unidades e os serviços. 

Equipamentos de autoatendimento foram alocados nas instalações, bem como o acesso 

direto à internet. Os documentos, as assinaturas, o protocolo, o diário oficial, a 



 

647 

distribuição, a inicial, a defesa, o recurso e todos os demais atos processuais passaram a 

ser realizados pelo meio eletrônico. 

Ainda, por se tratar de um sistema que utiliza a plataforma web, o PJe funciona 

ininterruptamente, rompendo a necessidade do advogado deslocar-se até o fórum para ter 

vista do conteúdo dos autos, já que tem acesso à sua íntegra, independentemente de 

despacho ou de autorização do magistrado. Os equipamentos disponibilizados também 

são modernos e seguramente possibilitam um melhor atendimento tanto ao 

jurisdicionante como ao jurisdicionado. Aos operadores do direito, aos servidores e aos 

magistrados, oferece condições adequadas e favoráveis de trabalho. 

Por seu código fonte ser de propriedade da União, essa peculiaridade define uma 

importante diretriz: permite sua implantação sem custos para o Tribunal, representando 

substancial economia de recursos da União. Contudo, o principal benefício mesmo é a 

redução de tempo na tramitação de um processo. 

Conforme o CNJ - Conselho Nacional de Justiça, quase 70% do tempo da 

tramitação de uma demanda é gasto com comunicações processuais, numeração de 

documentos e certificações. Com o Processo Judicial Eletrônico, estas ações são feitas 

automaticamente, o que reduz o tempo processual necessário para o juiz tomar sua 

decisão.  

Com o passar do tempo, o software vai ficando mais robusto. Os erros 

desaparecem a cada atualização enquanto os sucessos são rapidamente emulados e 

melhorados à medida que se espalham pelo sistema.  

Realmente, o PJe concede todas essas funcionalidades, e é regrado, ainda, pela 

própria Carta Magna do país. Porém, a pergunta se desloca para o quão eficiente são esses 

mecanismos que oferece, pois mesmo com todas as mudanças positivas, é possível 

analisar uma série de déficits quanto ao acompanhamento do sistema com as tecnologias 

hoje disponíveis, como será comentando em momento posterior. 

 

4 A GESTÃO DA MUDANÇA E OS DESAFIOS 
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As novidades do processo eletrônico estão reescrevendo o Judiciário da Comarca 

de Mossoró e alguns de seus atores. Está definindo seus novos princípios e talvez até 

mesmo seus novos conceitos. Ainda existem inúmeras dúvidas sem respostas, com 

inúmeros que aceitam o desafio de respondê-las. 

Maria Doralice Novaes aduz que: 

 

Penso, contudo, que esse não é momento mais apropriado para fazê-lo. 

Considero que seria muito mais prudente deixar os geradores de 

mudança em seu estado atual, vagamente definido, porque serão eles 

que darão à mudança liberdade para definir-se da melhor maneira, 

conforme sua própria situação (NOVAES, 2016, p. 29). 

 

Ora, de fato, um processo eficaz de gestão da mudança deve possuir, como tarefa 

principal, a de implementar procedimentos e técnicas capazes de acompanhar o 

desenvolvimento da transformação, auxiliar no planejamento adequado de seu processo, 

mitigar a probabilidade de fracasso e, sobretudo, de ajudar a evitar as indesejáveis 

consequências. 

Seguindo esse norte, as ações devem estar voltadas para os focos de 

comunicação, capacitação e mapeamento dos impactos, de modo que a execução destas 

atividades possam contemplar mais o procedimento do que quaisquer outras indagações, 

sobretudo, aquelas que exigem conceituação e, portanto, atribuições de valores. 

A comunicação nos casos de mudança é absolutamente necessária para facilitar 

aos condutores das alterações e aos usuários do novo sistema a se apropriarem destes 

papéis e de suas novas responsabilidade legitimando o PJe em todos os níveis (NOVAES, 

2016, p. 29). 

Ainda, a capacitação através da promoção da aprendizagem e da disseminação 

do novo conhecimento também constituiu e ainda constitui elemento fundamental para o 

sucesso da nova experiência. Somente através do aprendizado contínuo é que será 

possível aos participantes posicionarem-se de forma crítica e construtiva diante do novo. 

A realidade, no entanto, da comarca de Mossoró, e de que os grupos que detêm 

o aprendizado e controle da ferramenta eletrônica é restrito, e os adaptados a trabalharem 

junto às demandas judiciais constantes, mais ainda. Os magistrados e seus assessores 



 

649 

devem escolher dentre os servidores ou estagiários respectivos de cada vara aqueles que 

possuem a competência, experiência, ou ao menos disponibilidade para o aprendizado de 

como exercer as funções eletrônicas, tanto do PJe quanto aos sistemas a parte, como o 

BACENJUD. 

No que tange ao mapeamento, resume-se em elencar os impactos que estão sendo 

observados sem, contudo, tentar defini-los ou adjetivá-los.  

Ao gestor cabe apenas identificar, anotar, dos mais sutis aspectos, até os mais 

relevantes temas que a mudança está atingindo e sobre os quais haverá necessidade de 

amplos debates para se alcançar a necessária maturidade, a fim de se reescrever, se 

necessário, seus novos conceitos (NOVAES, 2016, p. 30). 

Vários são as mudanças que devem ser implementadas com a implantação do 

PJe na Comarca de Mossoró, podendo citar, dentre elas: 

1. Mostram-se necessários procedimentos de reinserção de servidores em novas 

funções, tendo em vista as unidades judiciárias de apoio como distribuição e protocolos 

que passam a ser extintas no novo modelo. 

2. As atribuições do Oficial de Justiça e os convênios do tribunal com o sistema 

de Correios estão a exigir adequações. Isso porque se as intimações e citações respectivas 

passam a ser feitas por meio eletrônico, será absolutamente necessária a redefinição do 

papel dessa classe de serventuários que serve de alicerce para a efetivação do direito, 

inclusive do sistema público que é o Correio, a serviço do Estado. 

3. A existência e a necessidade de expedição de Cartas Precatórias estão com 

seus dias contados, esta que é uma das maiores vilãs da celeridade processual, muitas 

vezes se mostrando como o divisor de águas ao analisar processos similares, mas com 

durações distintas. 

A Central de Mandados, há muito já implantada no Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte, só recentemente promoveu o ato de se integrar às demais comarcas de 

relevância, reduzindo o número de precatórias já em extinção. Esta prática é recomendada 

pelo próprio Conselho Nacional de Justiça para o processamento eletrônico dos autos, 

que aliada à distribuição automática de mandados entre as diversas jurisdições permite 

que os atos processuais a serem executados por oficial de justiça fora dos limites 
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territoriais do Juízo que os ordenar sejam determinados por mandado judicial remetido 

diretamente à um sistema único da Central de Mandados responsável pelo cumprimento. 

 

5 A PROVA DOCUMENTAL ELETRÔNICA NO PJE 

 

Por óbvio, o documento deixa de ser algo material, uma representação exterior 

de um fato para ser essencialmente o suporte de uma informação. O documento eletrônico 

deixa de estar atado ao meio físico, passando a ter autonomia em relação a eles, 

desfazendo pilhas e pilhas de processos judiciais. Também existe a possibilidade de não 

serem mais escritos, podendo ser um desenho, uma fotografia, sons, vídeos, ou, por outra, 

tudo aquilo que puder representar um fato e que esteja ou que possa ser armazenado em 

um arquivo digital, mesmo que ainda passível de implementação em diversas áreas. 

E mais: Ao observar esse novo meio, pode-se identificar que ele também se 

encaixa perfeitamente no conceito antigo, de registro de um fato, na medida em que pode 

ser traduzido por meio de programas de informática que vão revelar o pensamento ou a 

vontade daqueles que o formulou (NOVAES, 2016, 31). 

O controle financeiro das contas bancárias vinculadas aos processos judiciais 

para viabilizar o pagamento de guias, alvarás e depósitos recursais via home banking traz 

celeridade e transparência para as operações, além de evitar possibilidades de fraudes, 

mas também exige um magistrado ou servidor capaz de geri-la. 

Ressalvam-se os convênios BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, os três 

primeiros que permitem as penhores online, que, apesar de exigirem disciplina própria e 

referendo da jurisprudência, sob pena de transformá-los em um nada jurídico, são meios 

essenciais para a boa celeridade processual. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

No transcurso dessa pesquisa verificou-se a importância do Processo Judicial 

Eletrônico para fins de celeridade processual. Nesse sentido, observou-se que o Poder 
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Judiciário brasileiro tem realizado esforços significativos ao longo dos anos para um 

tratamento adequado de seus documentos, mesmo que pendentes de evolução. 

Essas ações evidenciam um olhar especial voltado à documentação, situação esta 

bem diferente do observado pela maioria dos órgãos públicos brasileiros, especialmente 

estaduais e municipais, que ainda não se integraram efetivamente ao sistema, dando 

adequado tratamento informacional à era digital.  

Por isso, a necessidade de compreender sua importância desde a origem e em 

um contexto particular, que no caso dessa pesquisa foi o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte, na Comarca de Mossoró. 

Considera-se que o método de investigação utilizado foi exitoso, de modo que 

pôde-se verificar na prática a realidade do PJe para diversos autores que não estão restritos 

ao contexto da cidade de Mossoró, mas que permitiram trazer suas observações para uma 

mesma realidade, pontuando problemas especialmente em relação à infraestrutura e a não 

utilização das potencialidades do PJe. Entretanto, percebeu-se a importância que o 

sistema desempenha para a cultura jurídica organizacional e da necessidade de se pensar 

em estratégias de melhor tratamento. 

No que se refere ao desenvolvimento e resultado da pesquisa, considera-se 

ambos satisfatórios, na medida em que os objetivos propostos inicialmente foram 

concretizados. Assim, verificaram-se os benefícios e desafios a serem ultrapassados com 

a nova perspectiva trazida pelo PJe, aos diversos juristas que o utilizam. 

Todavia, essa perspectiva deve ser acompanhada da consideração sobre diversos 

fatores do próprio Estado do Rio Grande do Norte, cujo orçamento é limitado, o que 

impossibilita a efetivação de diversas inovações estruturais e administrativas, 

necessitando de estratégias adequadas para o tratamento do PJE conforme a realidade 

local. 

As possibilidades e mudanças são profundas. Podem levar tempo e grande 

respeito pelo passado, além de ampla tolerância e compreensão do presente e crença e 

confiança ainda maior no futuro, mas o PJe representa um marco que mostra o caminho 

de uma justiça célere.  
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Por fim, considera-se que a análise feita nessa pesquisa é fundamental para 

futuras intervenções, como um modelo prático de integração dos diversos convênios 

ainda não assimilados com o PJe, que leve em consideração todas as especificidades do 

acervo e dos documentos, assim como também o próprio fluxo do setor, colaborando para 

superar as limitações encontradas e atingir uma maior efetividade processual. 

Assim, o presente trabalho, embora corrobore com os objetivos inicialmente 

traçados, também se figura como um alarme para problematizações e análises futuras, 

ampliando ainda mais a compreensão sobre a temática tratada. 
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A MITIGAÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE DE IMPRENSA EM 

FACE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO 
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RESUMO 

O presente estudo faz uma análise jurídica acerca da mitigação do direito fundamental à 

liberdade de expressão e informação em face do direito ao esquecimento, destacando-se 

que esse encontra fundamento nos direitos da personalidade e na dignidade da pessoa 

humana, também considerados direitos fundamentais, protegidos constitucionalmente. O 

objeto do presente trabalho consiste na análise acerca da legalidade da exibição, 

independentemente de consentimento, de matérias jornalísticas nas quais se utilizem de 

nomes ou imagens de pessoas relacionadas ao fato noticiado, ainda que se tenha 

transcorrido grande lapso temporal do mesmo. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica, através de estudo doutrinário e jurisprudencial acerca da temática.  Conclui-

se ao final que a jurisprudência pátria não possui um entendimento consolidado, 

determinando qual princípio constitucional prevalece observando as peculiaridades do 

caso concreto 

Palavras-chave: liberdade de expressão. dignidade da pessoa humana. direitos 

fundamentais. 

 

ABSTRACT 

The present study provides a legal analysis on the mitigation of the fundamental right to 

freedom of expression and information in the face of the right to forgetfulness, 

emphasizing that it is based on the rights of the personality and the dignity of the human 

person, also considered fundamental rights, protected constitutionally. The objective of 

this work is to analyze the legality of the exhibition, regardless of consent, of journalistic 

materials in which the names or images of people related to the reported fact are used, 

even if a long time has elapsed. The methodology used was the bibliographical research, 
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through a doctrinal and jurisprudential study on the subject. It is concluded at the end that 

the jurisprudence of the mother country does not have a consolidated understanding, 

determining which constitutional principle prevails observing the peculiarities of the 

concrete case. 

Key-words: freedom of the press. dignity of human person. fundamental rights. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A humanidade desde os tempos mais remotos demonstra forte interesse por fatos 

criminosos, violentos, tendo a imprensa, ao longo dos anos, dedicado grande espaço à sua 

divulgação.  

Os programas sensacionalista vem ganhando cada vez mais espaço na mídia, 

sendo inegável a sua força no meio jornalístico seja através da imprensa escrita, 

televisionada e mais recentemente nos meios virtuais. 

Destaca-se ainda que casos de maior repercussão não raras vezes são objetos de 

livros, programas televisivos e até menos encenados no meio cinematográfico, seja 

através de documentários ou até mesmo mediante roteiros que misturam a realidade com 

a fantasia, causando ainda mais fascínio no espectador e lucro para referida mídia. 

Em contrapartida, pode-se visualizar a grande exposição a qual são expostas as 

pessoas envolvidas nos referidos fatos, e aí incluem-se os sujeitos criminosos, as vítimas 

e os respectivos parentes. Essas pessoas têm suas vidas investigadas e expostas a toda 

sociedade por tempo, a depender do caso, superior a própria pena imposta pela justiça, 

sendo obrigadas a reviver reiteradas vezes o fato violento, bem como suportar o interesse 

e a indignação social acerca do mesmo.  

Esse artigo tem como objeto a análise constitucional acerca do direito à liberdade 

de expressão, de imprensa e de informação em face do direito ao esquecimento, inerente 

aos direitos da personalidade, que também possuem proteção constitucional. 

O direito ao esquecimento tem ganhado força nos Tribunais pátrios e vem sendo 

invocado principalmente por pessoas envolvidas em fatos criminosos de grande 

repercussão, que mesmo após o cumprimento das penas impostas pelo judiciário, se vêm 
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expostas diante da sociedade ao terem os respectivos casos publicados e relembrados pela 

imprensa. 

O Brasil, conforme será demonstrado, não apresenta um consenso acerca dessa 

coalisão entre os supramencionados direitos fundamentais, encontrando-se diversas 

correntes doutrinárias e jurisprudenciais acerca do assunto. 

Inicialmente se busca uma conceituação do direito ao esquecimento e a 

delimitação da abrangência do direito liberdade de expressão para mais adiante se 

proceder com uma análise acerca do posicionamento do judiciário diante do caso 

concreto. 

Ao final, conclui-se que, em que pese a controvertida jurisprudência pátria e a 

equivalência dos princípios constitucionais em coalisão, deve ser analisado o caso 

concreto, ponderando-se entre o direito coletivo à informação e os impactos da respectiva 

divulgação na vida das pessoas envolvidas. 

A metodologia utilizada para elaboração desse artigo foi a pesquisa bibliográfica 

e jurisprudencial, com o auxílio da legislação pátria pertinente.  

 

2 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Gacliano (2017, p. 67) ao conceituar os direitos da personalidade dispõe que “são 

aqueles que têm por objeto atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas 

projeções sociais”. 

O direito da personalidade, portanto, está relacionado a patrimônio imaterial da 

pessoa, incluindo-se em sua esfera de proteção o nome, a honra e a imagem, salientando-

se que o referido direito possui proteção constitucional, estando expressamente disposto 

no artigo 5°, inciso X, da Carta Magna brasileira que “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. 

No referido dispositivo constitucional, pode-se extrair que mais que um direito, 

o direito da personalidade é um valor inerente a dignidade da pessoa humana, inclusive 

passível de reparação. 
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Contudo, a doutrina e jurisprudência brasileira e internacional dispõem que o 

referido direito não é absoluto, impondo-se ao mesmo alguns limites. Nesse sentido 

Barroso assevera que: 

 

A doutrina e a jurisprudência, tanto no Brasil como no exterior, 

registram alguns limites ao direito de imagem. Atos judiciais, inclusive 

julgamentos, são públicos via de regra (art. 93, IX da Constituição 

Federal), o que afasta a alegação de lesão à imagem captada nessas 

circunstâncias. Igualmente, a difusão de conhecimento histórico, 

científico e da informação jornalística constituem limites a esse direito. 

(2004. p. 17). 

 

Nesse diapasão, observa-se que mesmo cuidando-se de objeto de proteção 

constitucional, o direito de imagem pode ser mitigado diante dos atos judiciais, tendo em 

vista que em regra os mesmos são públicos, bem como quando tratar-se de difusão de 

conhecimento histórico, científico e de informação jornalística. 

 

3 DIREITO AO ESQUECIMENTO 

 

O direito ao esquecimento, também denominado de “direito de ser deixado em 

paz”, consiste no direito que uma pessoa tem de impedir que um fato ocorrido ao longo 

de sua vida seja eternamente exposto ao público, de maneira que lhe cause transtornos 

pessoais, ferindo sua honra, integridade e dificultando sua integração, ou reintegração, 

social (MASSON, 2016).  

Acerca do tema em comento, menciona Ingo Wolfang Sarlet: 

 

A ideia central que norteia a noção de um direito ao esquecimento diz 

com a pretensão das pessoas, físicas e mesmo jurídicas, no sentido de 

que determinadas informações (aqui compreendidas em sentido amplo) 

que lhe dizem respeito, especialmente àquelas ligadas aos seus direitos 

de personalidade, ou, no caso das pessoas jurídicas, à sua imagem e 

bom nome, não sejam mais divulgadas de modo a impedir sejam objeto 

de acesso por parte de terceiros ou pelo menos que o acesso a tais 

informações seja dificultado, tudo de modo a propiciar uma espécie de 

esquecimento no corpo social (SARLET, 2014). 
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Conforme se pode observar, o direito ao esquecimento é inerente a toda pessoa, 

seja ela a autora do crime, vítima ou mesmo parente daqueles diretamente envolvidos no 

fato e busca garantir a integridade moral e a dignidade da pessoa humana, a fim de que 

após a conclusão do evento se possa ser reinserido na sociedade, permitindo-se uma 

convivência dentro dos parâmetros da normalidade. 

No Brasil, em março de 2013, na VI Jornada de Direito Civil do Conselho de 

Justiça Federal (CJF), foi aprovado o Enunciado 531, segundo o qual “a tutela da 

dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao 

esquecimento” (CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL, 2013). 

Deve-se ainda ponderar que conforme dispõe o inciso XLVII do artigo 5° da 

Constituição “Não haverá pena: de morte, salvo em caso de guerra declarada. De 

caráter perpetuo. Trabalhos forçados. Banimento. Cruéis.” Ou seja, o ordenamento 

jurídico pátrio veda penas de caráter perpétuo e que ao se permitir que determinada 

informação desabonadora perdure ao longo dos anos estaria se impondo uma sanção ad 

eternum. 

Contudo, como se demonstrará a seguir, o direito ao esquecimento encontra forte 

resistência diante de alguns defensores mais aguerridos do direito à liberdade de 

expressão, não havendo um consenso doutrinário e jurisprudencial acerca do assunto. 

 

4 LIBERDADE DE IMPRENSA: LIBERDADE DE EXPRESSÃO E 

INFORMAÇÃO 

 

Pode-se afirmar que liberdades de imprensa e de expressão consubstanciam-se, 

respectivamente, na capacidade de um indivíduo de publicar e dispor de acesso a 

informação, através de meios de comunicação em massa, sem interferência do estado. 

E no direito de qualquer indivíduo manifestar, livremente, opiniões, ideias e 

pensamentos pessoais sem medo de retaliação ou censura por parte do governo, ou de 

outros membros da sociedade (CABRAL, 2013).  

Atualmente o direito à liberdade de expressão encontra grande proteção tanto na 

esfera constitucional vigente, possuindo status de direito fundamental e portanto, clausula 



 

661 

pétrea em nossa Carta Magna, como na órbita do direito internacional, tendo em vista que 

as convenções e tratados dos quais o Brasil é signatário, dentre as quais destacamos a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, erigiram a liberdade de expressão como 

um de seus direitos mais importantes.  

Na seara nacional, é sabido que sociedade brasileira amargou uma lamentável 

época de cerceamento das liberdades, durante o período ditatorial, no qual o direito ao 

livre pensamento e manifestação foram fortemente mitigados, sendo imprescindível a 

forte proteção assegurada a esses direitos. 

A Constituição Federal, por mais de uma vez, exalta a proteção a liberdade de 

pensamento, expressão, informação, vedando qualquer espécie de restrição a esses 

direitos. Nesse primas, cumpre observar, in verbis, o disposto no artigo 220, da carta 

constituinte de 1988: 

 

Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a. 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

§1° - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 

plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e 

XIV; 

§2° - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica 

e artística. 

 

Contudo, o referido direito também não é absoluto, podendo sofrer limitações 

quando ultrapassar os limites éticos, morais e sociais, conforme se pode observar no 

tópico que cuidou-se dos direitos da personalidade, onde se observou que a violação da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem são passíveis de sanções e reparações. 

 

4.1 INTERESSE PÚBLICO 

 

Conforme antedito, os fatos extraordinários possuem considerável espaço na 

imprensa, ainda que muitas vezes não visto com bons olhos por profissionais renomados, 

mas que, diante do grande apelo comercial, acabam por se render a essa espécie de mídia.  
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Guimarães, em excelente trabalho acerca dos faits divers destaca que: 

 

Os faits divers85 são largamente difundidos na imprensa periódica, seja 

impressa, eletrônica ou digital, mesmo em veículos que os evitam em 

nome do que se entende por profissionalismo e comprometimento com 

a informação. Esse tipo de narrativa jornalística apareceu na imprensa 

brasileira já em meados do século XIX e no início do século passado 

era presença obrigatória na maioria dos jornais nacionais, os quais 

reservavam seções especiais para faits divers de todo tipo (p. 104). 

 

Da leitura do supracitado artigo, observa-se que esse tipo de narrativa integra a 

imprensa nacional há anos e possui forte apelo popular, demonstrando o grande interesse 

da sociedade por essa espécie de notícia. Seguindo a leitura, a referida autora salienta o 

destaque que se dava aos referidos fatos: 

 

E o crime lá estava, disputando com vantagem a superfície do jornal, 

ganhando muitas vezes a primeira página, muitas colunas, títulos 

escandalosos em grandes manchetes, boxes, ilustrações e fotografias. 

Se há um “enobrecimento” do fait divers ao ganhar seções exclusivas 

nos jornais, como diz Dominique Kalifa37, o fait divers criminal é ainda 

mais “nobre” pelo que pudemos observar nos jornais brasileiros, pois 

além de constar nas seções exclusivas como “Factos Diversos”, 

“Notícias Diversas” e “Última Hora”, vinham avulsos por todas as 

páginas e, muitas vezes, eram donos de rubricas próprias como 

“Vingança Cruel” e “Scenas de Sangue” (p.109). 
 

É possível extrair do referido estudo histórico que a população brasileira sempre 

nutriu grande interesse pelos fatos violentos, fatos esses que passaram a ser noticiados 

pela impressa como uma legitima novela, cujo o desenrolar dos casos eram expostos 

como em capítulos ansiosamente aguardados pelos expectadores. 

Outro ponto que merece destaque nessa glamourização do crime são os papéis 

atribuídos aos sujeitos envolvidos: 

 

O esquadrão do crime que o jornal brasileiro retrata é imenso. Ele vai 

desde uma figura sem forma, como o bando ou a multidão, até o mais 

simples vagabundo, tendo sua imagem personificada entre a 

ambiguidade do herói e do mais completo monstro. As figuras da 

                                                 
85 Notícia cujo interesse reside naquilo que tem de insólito, extraordinário, surpreendente. 
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ameaça obedecem a gradações. Há menores infratores, desordeiros, 

bêbados e vagabundos, vigaristas, batedores de carteira e gatunos que 

podem não ser tão violentos, tomando mesmo um aspecto bem 

simpático e até heroíco (p. 122). 

 

Porto, ao realizar um estudo sobre a publicação de uma literatura de crime no 

Brasil, apresenta o destaque dado pela imprensa aos crimes violentos, salientando uma 

certa sede de sangue da desta e de seus leitores: 

 

Se havia um esforço maior em cercar os criminosos numa tentativa de 

higienizar as cidades, nos jornais as notícias de crime ocupavam um 

espaço razoavelmente grande, às vezes na primeira página, com 

destaque. Casos de sucesso com desfecho em morte e muito sangue 

duravam dias, às vezes, meses. Os gatunos ou amigos do alheio (como 

eram corriqueiramente conhecidos), ou as quadrilhas organizadas, 

também eram personagens relevantes dessas notícias5. Os crimes e o 

mistério, que muitas vezes estava subjacentes às histórias, introduziam 

novas formas de utilização dos espaços cotidianos dos jornais (2011. 

p.194). 

 

Porto, mais adiante ao cita Meyer destaca o caráter de folhetim atribuído aos 

faits divers com o intuito de prender o leitor: 

 

O sensacionalismo parece derivar diretamente de um formato de notícia 

criado na década de 1860, na França. O fait divers surgiu no Le Petit 

Journal e competia com o sucesso que faziam os folhetins. Tratava-se 

de “[...] uma notícia extraordinária, transmitida em forma romanceada, 

num registro melodramático, que vai fazer concorrência ao folhetim e 

muitas vezes suplantá-lo” (MEYER, 1996, p.97-98). 

 

Conforme se pode observar, não raro se atribui a notícia do fato criminoso, 

violento, natureza de novela, passando a sociedade a acompanhar o seu deslinde como a 

de um folhetim, especulando e torcendo por um determinado desfecho.  

O Ministro Luiz Roberto Barroso ao analisar o conflito entre a proteção do 

direito ao esquecimento e o do direito à liberdade de expressão pondera nos seguintes 

termos: 

 

Para os fins relevantes ao presente estudo, é importante registrar que o 

conflito potencial entre a proteção à honra dos acusados e a divulgação 
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de fatos criminosos ou de procedimentos criminais (no momento de sua 

apuração ou posteriormente) tem sido examinado com frequência pela 

doutrina e jurisprudência. E, a propósito, existe amplo consenso no 

sentido de que há interesse público na divulgação de tais fatos, sendo 

inoponível a ela o direito do acusado à honra. Vejam-se alguns dos 

elementos que conduzem a essa conclusão: (i) a circunstância de os 

fatos criminosos divulgados serem verdadeiros e a informação acerca 

deles haver sido obtida licitamente (mesmo porque o processo é um 

procedimento público) afasta por si só a alegação de ofensa ü honra; (ii) 

não se aplica a exceção do "segredo da desonra" porque fatos 

criminosos, por sua própria natureza, repercutem sobre terceiros (na 

verdade, sobre toda a sociedade), e tanto não dizem respeito 

exclusivamente à esfera íntima da pessoa que são considerados 

criminosos; (iii) ademais, há o interesse público específico na 

prevenção geral própria do Direito Penal, isto é. a divulgação de que a 

lei penal está sendo aplicada tem a função de servir de desestímulo aos 

potenciais infratores (2004, p.15). 

 

Primeiramente, Barroso entende ser imprescindível a análise se há interesse 

público na divulgação dos fatos, salientando mais adiante que fatos criminosos, pela 

própria natureza extrapolam a intimidade do criminoso, repercutindo na vida de terceiros. 

Acrescenta ainda que a divulgação dos referidos fatos serviria ainda de desestímulo para 

potencial infratores, posto que demonstrariam um efetivo cumprimento da norma penal. 

Nesse prisma, deve-se sopesar o direito dos diretamente envolvidos serem 

deixados em paz e possibilitar que os mesmos possam dar seguimento a suas vidas em 

sociedade em detrimento do direito de expressão e informação da imprensa e da 

população sedenta por “casos extraordinários”. 

Delicado ponto a se analisar se refere a distinção do que seria de fato interesse 

público e de relevância histórica entre faits divers, com cunho meramente sensacionalista, 

com o intuito de ultrajar pessoas, cujo único objetivo de vender jornais e atingir altos 

índices de audiência. 

 

5 POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

 

A jurisprudência acerca do direito ao esquecimento ainda é bastante conflituosa, 

havendo grande dificuldade em se traçar um parâmetro definitivo. Para melhor ilustrar 
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essa dissonância, apresenta-se dois julgados emanados da 4ª. Turma do Superior Tribunal 

de Justiça - STJ. 

O primeiro caso se refere a sequência de homicídios que ficou conhecida como 

“Chacina da Candelária”, cuja representação foi exibida em rede nacional, 13 (treze) anos 

após o fato. Ao apreciar o referido caso, o STJ assim se manifestou:    

 

EMENTA :RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-

CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS 

DA PERSONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. 

COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA 

DIRETA-JUSTIÇA. SEQUÊNCIA DE HOMICÍDIOS CONHECIDA 

COMO CHACINA DA CANDELÁRIA. REPORTAGEM QUE 

REACENDE O TEMA TREZE ANOS DEPOIS DO FATO. 

VEICULAÇÃO INCONSENTIDA DE NOME E IMAGEM DE 

INDICIADO NOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR 

NEGATIVA DE AUTORIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO 

DOS CONDENADOS QUE CUMPRIRAM PENA E DOS 

ABSOLVIDOS. ACOLHIMENTO. DECORRÊNCIA DA 

PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E DAS LIMITAÇÕES POSITIVADAS À 

ATIVIDADE INFORMATIVA. PRESUNÇÃO LEGAL E 

CONSTITUCIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PESSOA. 

PONDERAÇÃO DE VALORES. PRECEDENTES DE DIREITO 

COMPARADO. [...] 2 Nos presentes autos, o cerne da controvérsia 

passa pela    ausência de contemporaneidade da notícia de fatos 

passados, que reabriu antigas feridas já superadas pelo autor e 

reacendeu a desconfiança da sociedade quanto à sua índole. O autor 

busca a proclamação do seu direito ao esquecimento, um direito de não 

ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos 

desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, 

posteriormente, fora inocentado. [...]19. Muito embora tenham as 

instâncias ordinárias reconhecido que a reportagem se mostrou 

fidedigna com a realidade, a receptividade do homem médio brasileiro 

a noticiários desse jaez é apta a reacender a desconfiança geral acerca 

da índole do autor, o qual, certamente, não teve reforçada sua imagem 

de inocentado, mas sim a de indiciado. No caso, permitir nova 

veiculação do fato, com a indicação precisa do nome e imagem do 

autor, significaria a permissão de uma segunda ofensa à sua 

dignidade, só porque a primeira já ocorrera no passado, uma vez que, 

como bem reconheceu o acórdão recorrido, além do crime em si, o 

inquérito policial consubstanciou uma reconhecida "vergonha" 

nacional à parte. [...] (STJ, 4ª Turma. REsp. 1.334.097-RJ, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, j. em 28.05.2013). 
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Na decisão acima colacionada, destaca-se o direito dos envolvidos serem 

deixados em paz, salientando que embora a reportagem tenha tratado os fatos de forma 

fidedigna os mesmos não são contemporâneos violando a dignidade da pessoa humana e 

ferindo o direito de imagem do autor. Nesse caso, a Quarta Turma do STJ entendeu pela 

aplicação do direito ao esquecimento, condenando a emissora Demandada a indenizar o 

Autor pelos danos causados a sua imagem.  

Outro caso de grande repercussão, também julgado pela Quarta Turma do STJ, 

refere-se ao “Caso Aída Curi”, ocorrido em 1958. Nesse caso a invocação do direito ao 

esquecimento e o pedido da respectiva reparação civil se deu pelos parentes da vítima, 

tendo o referido Tribunal Superior se manifestado nos seguintes termos:   

 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-

CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA VS. DIREITOS 

DA PERSONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. 

COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA 

DIRETA-JUSTIÇA. HOMICÍDIO DE REPERCUSSÃO NACIONAL 

OCORRIDO NO ANO DE 1958. CASO "AIDA CURI". 

VEICULAÇÃO, MEIO SÉCULO DEPOIS DO FATO, DO NOME E 

IMAGEM DA VÍTIMA. NÃO CONSENTIMENTO DOS 

FAMILIARES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. ACOLHIMENTO. 

NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO 

DA HISTORICIDADE DO FATO PELAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO 

NOME DA VÍTIMA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA, NO CASO 

CONCRETO, DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. VIOLAÇÃO AO 

DIREITO DE IMAGEM. SÚMULA N. 403/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 

[...] 5. Com efeito, o direito ao esquecimento que ora se reconhece para 

todos, ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, em que se 

reviveu, décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o 

domínio público, de modo que se tornaria impraticável a atividade da 

imprensa para o desiderato de retratar o caso Aida Curi, sem Aida Curi. 

[...] 8. A reportagem contra a qual se insurgiram os autores foi ao ar 50 

(cinquenta) anos depois da morte de Aida Curi, circunstância da qual se 

conclui não ter havido abalo moral apto a gerar responsabilidade civil. 

Nesse particular, fazendo-se a indispensável ponderação de valores, o 

acolhimento do direito ao esquecimento, no caso, com a consequente 

indenização, consubstancia desproporcional corte à liberdade de 

imprensa, se comparado ao desconforto gerado pela lembrança [...] 
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(STJ, 4ª Turma, REsp Nº 1.335.15–RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

j. em 28.05.2013). 

 

Embora apreciado pela mesma turma que julgou o caso da Chacina da 

Candelária, os julgados tiveram desfechos diferentes. No caso Aída Curi, a Corte Superior 

considerou que o mesmo consistia em um fato histórico, de interesse público, havendo 

importância em seu relato pela imprensa, não havendo portanto, dano moral reparável. 

Nesse diapasão verifica-se que os Tribunais analisam caso a caso, não sendo 

possível, atualmente se estabelecer um critério objetivo para determinar em que 

circunstância o direito ao esquecimento se sobreporá ao direito da liberdade de expressão. 

Ao cuidar do assunto em tela, o Ministro Luiz Roberto Barroso destacou que: 

 

Veja-se. então: na aplicação dos princípios, o intérprete irá determinar, 

in concretu, quais são as condutas aptas a realizá-los adequadamente. 

Nos casos de colisão de princípios ou de direitos fundamentais, caberá 

a ele fazer as valorações adequadas, de modo a preservar o máximo de 

cada um dos valores em conflito, realizando escolhas acerca de qual 

interesse deverá circunstancialmente prevalecer (2014. p. 4). 

 

Ou seja, sob o prima do Ministro Barroso, o julgador ao deparar-se com o 

conflito dos princípios e direitos constitucionais, de igual status analisará o caso concreto 

de maneira individual e procederá com as ponderações adequadas, preservando-se ao 

máximo os valores em conflito. 

Schreiber por sua vez reforça que nem sempre o direito ao esquecimento será 

preponderante: 

 

É certo que a ponderação nem sempre se resolverá em favor do direito 

ao esquecimento. O caso concreto deve ser analisado em suas 

peculiaridades, sopesando-se a utilidade informativa, na reiteração do 

fato pretérito, o modo de sua reapresentação e os riscos trazidos por ele 

à pessoa envolvida (2013, p. 468). 

 

Acertadamente, Schreiber destaca que nem sempre as decisões serão em favor 

do direito ao esquecimento, posto que sempre deverá ser analisado o caso concreto e todas 

as circunstâncias que o cercam, a fim de fazer uso da razoabilidade e sopesar valores para 

resolver os conflitos entre os direitos fundamentais. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Concluído o estudo acerca da coalizão entre o direito ao esquecimento e o direito 

à liberdade de expressão, de impressa e informação observa-se que a jurisprudência não 

é pacífica, não havendo precedentes com critérios objetivos. 

É inegável a importância do direito ao esquecimento, posto que propicia as partes 

envolvidas em um fato criminoso o direito de serem deixados em paz, de se reinserirem 

na sociedade, possibilitando que reconstruam suas vidas distantes dos eventos 

traumáticos e desabonadores. 

Por outro lado, a liberdade de expressão, imprensa e informação também 

possuem grande relevância jurídica, ressoando inclusive no direito internacional, sendo 

mister a sua proteção pelos aplicadores do direito. 

Nesse diapasão cumpre fazer uma distinção entre o mero espetáculo em torno de 

um evento violento e doloroso, que deixa fortes marcas em todos envolvidos, daqueles 

fatos históricos e de grande relevância social, que merecem ser divulgados torna um 

grande desafio para o judiciário. 

Questões como a época, o contexto histórico, a relevância social e interesse 

público do fato são considerados pelo julgador ao sopesar os princípios e a respectiva 

aplicação dos mesmos, garantindo a população o acesso livre a informação, mas também 

protegendo-se os indivíduos envolvidos do achincalhe e linchamento moral ad eternum. 

Nos casos de colisão de princípios ou de direitos fundamentais, caberá ao 

julgador proceder com as valorações adequadas, de modo a preservar o máximo de cada 

um dos princípios em conflito, realizando escolhas acerca de qual interesse deverá 

prevalecer 
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RESUMO 

Consiste o presente artigo em trabalho interdisciplinar que tem como objetivo apresentar 

uma conexão entre os principais casos clínicos publicados por Sigmund Freud, o Direito 

e as recentes decisões dos tribunais brasileiros sobre abandono afetivo. Em princípio, 

analisa-se a conceituação do afeto como valor jurídico, diferenciando o dever de cuidado 

que detém exigibilidade, do sentimento amor que não pode ser compelido a ninguém. 

Depois, realizou-se um breve apontamento sobre o que a psicanálise tem estudado sobre 

o tema. Ato seguinte, verificou-se que ainda existe uma divergência de entendimento 

entre os tribunais pátrios, havendo predominância do precedente do Superior Tribunal de 

Justiça que permite a reparação financeira após comprovado abandono afetivo, em 

contraposição a julgados minoritários que insistem em declarar que referida tese poderia 

ensejar uma monetarização do amor. Com o fito de auxiliar na análise, para a metodologia 

utilizou-se de pesquisa bibliográfica e análise jurisprudencial, concluindo que a discussão 

sobre o valor jurídico do afeto é de grande importância para suavizar o rigorismo da 

norma e enaltecer a dignidade da pessoa humana.  

Palavras-chave: afeto. abandono. psicanálise. direito. 

 

ABSTRACT 

This article consists in an interdisciplinary work, that has as its main objective to make a 

relation between the clinical cases published by Sigmund Freud, the Law and the recent 

decisions at the brazilian courts about emotional abandonment. At beginning, it has been 

considered the conception of affection as a legal issue, distinguishing the duty of care, 

that has some enforceability, against the feeling of love which cannot be obliged to 
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anyone. After that, it demonstrated that we still face a difference of opinion among the 

brazilian courtrooms, with a significant predominance of the precedent enforced by 

Superior Tribunal de Justiça who claims the possibility of a financial compensation due 

to an emotional abandonment, against minority decisions whom defend that this line of 

thought could estimulate the monetisation of love. With the aim of to support this essay, 

it was used a methodology substantiated in bibliographic research and legal precedents 

analysis. Finally, it was concluded that the discussion about affection as a legal issue and 

the emotional abandonment has a great significance to mitigate the legal rigorism and to 

praise the human dignity. 

Keywords: affection. emotional abandonment. psychoanalysis. law. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se propõe a analisar a recente abertura dos tribunais brasileiros para 

o tema da afetividade em suas decisões, abandonando a comum ideia de que os juristas 

devem manter uma interpretação exclusivamente normativa quando da efetivação da 

jurisdição. 

Em princípio será analisado o valor jurídico que pode ser agregado ao sentimento 

do afeto. Para tanto, analisar-se-ão os vários conceitos que podem ser atribuídos à 

afetividade, bem como serão vistos exemplos de sua utilização em recentes leis pátrias, 

em contraposição a argumentos que alegam a existência de uma suposta monetarização 

do amor. 

Em seguida, sob a ótica da psicanálise serão abordadas as possíveis 

consequências do abandono afetivo para a vida adulta do ser humano, considerando-se, 

principalmente, os casos clínicos de Sigmund Freud, bem como novas teorias a respeito 

da necessidade de incorporação do vínculo afetivo no desenvolvimento das pessoas. 

Por último, o trabalho adentrará na leitura das principais decisões que citaram o 

afeto como valor jurídico, desde as avançadas declarações dos tribunais superiores até a 

insistência dos órgãos judiciários locais em afastar o entendimento daqueles, por nada 

além do medo da repercussão de seus julgados na sociedade. 



 

673 

A interposição de demandas judiciais requerendo o pagamento de indenização 

por dano moral justificadas no abandono afetivo, normalmente ocasionadas pela omissão 

dos pais em relação aos filhos, gera a necessidade de ampliação do conhecimento dos 

operadores do Direito a respeito do tema, que até pouco tempo era discutido 

exclusivamente pela psicologia. 

 

2 O AFETO COMO VALOR JURÍDICO 

 

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa Mini Aurélio86, a palavra “afeto” 

significa: afeição, amizade, amor. Isto é, consiste muito mais em um estado de ânimo, um 

sentimento, do que em um bem material. 

Não diferente disso, aduz o dicionário online Michaelis87: 

 

1 Sentimento de afeição ou inclinação por alguém; amizade, paixão, 

simpatia: “Aquela carta a revoltava muito; não […] pelo afeto que teria 

ao estudante, mas pelo ressentimento de seu amor-próprio ofendido” 

(AA2). 

2 Ligação carinhosa em relação a alguém ou a algo; querença. 

3 PSICOL Expressão de sentimento ou emoção como, por exemplo, 

amizade, amor, ódio, paixão etc.: “O mundo lhe parecia vazio de afeto 

e de amor” (LB2).   

 

Entende-se, assim, que o afeto não é um objeto palpável, passível de ser 

comercializado ou mesmo cedido de maneira gratuita. Consiste em algo intrínseco a 

determinada pessoa e não poderia lhe ser impingido por outrem. Então, como poderia 

alguém ser responsabilizado civilmente por abandono afetivo? Se não é possível obrigar 

alguém a amar, como seria permitido imputar a essa mesma pessoa uma indenização pelo 

seu desamor? 

Aí é que se engana a maioria. As discussões sobre o abandono afetivo não tratam 

sobre a falta de amor, mas, sim, sobre a ausência de empatia e de cuidados que deveriam 

                                                 
86 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. 8ªa 

edição. Curitiba: Positivo, 2010, p. 21. 
87 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/afeto/>. 

Acesso em 13 mai. 19. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/afeto/
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ser dispensados a qualquer ser humano. 

De maneira ordinária espera-se que um pai ame a seu filho, todavia, tal 

sentimento pode não florescer, e o seu desamor não pode ser punido como se o afeto se 

tratasse de um bem que poderia ter sido adquirido, mas não o foi. 

Questionada sobre tal fato pelo Jornal "O Estadão", Grace Costa, autora do Livro 

"Abandono afetivo: indenização por dano moral", explica que "O abandono afetivo 

consiste na omissão de cuidado, de criação, de educação, de companhia e de assistência 

moral, psíquica e social que o pai e a mãe devem ao filho quando criança ou 

adolescente".88 

Portanto, o que os tribunais têm tentado compreender, e que será estudado aqui, 

não é a obrigação de amar, mas as consequências advindas do abandono afetivo por 

aquele que tinha o dever de cuidar. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente89, após recentes alterações em seu 

conteúdo, tem alertado para a necessidade de criação de fortes vínculos afetivos entre a 

criança e sua família. Vejamos: 

 

Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às 

políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às 

gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto 

e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, 

de 2016) 

(...) 

§7º  A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, 

alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento 

infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos 

afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. 
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

Grifo ausente no original 

 

Inobstante a isso, no que pertine às regras para a adoção, aduz a mesma norma: 

                                                 
88 Para o inteiro teor da reportagem consultar 

<http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,indenizacao-por-abandono-afetivo-nao-diminui-

traumas-mas-da-sensacao-de-justica,70001712965> 
89 O Estatuto encontra-se previsto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 08 mai. 19. 
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Art.50 (...) 

§ 13.  Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato 

domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei 

quando: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   

I - se tratar de pedido de adoção unilateral; 

II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente 

mantenha vínculos de afinidade e afetividade; 
III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança 

maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de 

convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e 

não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações 

previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei. 

Grifamos 

 

Inclusive, em 2009 o conceito de família do artigo 25 restou alterado para 

acrescentar uma nova modalidade: a família extensa ou ampliada. Esta "se estende para 

além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com 

os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade".     

Depreende-se, portanto, que as consequências das relações criadas com 

afetividade têm sido discutidas não somente na área da psicologia, mas têm sido alvo de 

estudos dos tribunais e legisladores brasileiros. Donde surge a grande dúvida de como 

seria possível “normatizar”, e, por conseguinte, “judicializar” o afeto. 

Segundo a Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro, Elisa Costa CRUZ 

(2017), o afeto considera-se norma legal quando ultrapassa a subjetividade do sentimento 

de bem-querer, e se exterioriza a partir da reiteração de condutas de cuidado, ou seja, atos 

objetivamente considerados que demonstram o vínculo sentimental e a prática de fazer o 

melhor para o outro. 

Assim, com o incremento de demandas judiciais requerendo compensação 

financeira em razão do abandono afetivo parental, os operadores do Direito têm se visto 

obrigados a compreender melhor os conceitos psicanalíticos sobre o tema, como será 

melhor elucidado a seguir. 

 

3 APONTAMENTOS SOBRE O ABANDONO AFETIVO SEGUNDO A 

PSICANÁLISE 
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Sigmund Freud, austríaco considerado o pai da psicanálise, realizou uma 

compilação de seus principais casos clínicos a fim de publicá-los e, assim, exteriorizar e 

disseminar suas teorias psicanalíticas pelo mundo. 

Abandonando a hipnose que era tão difundida nas terapias daqueles dias, Freud 

inovou o método terapêutico permitindo que seus pacientes se mantivessem em posição 

cômoda e desperta. Assim, consentia que estes pudessem discorrer livremente sobre as 

temáticas trazidas na sessão, concatenando suas ideias e expondo-as de modo natural, tal 

como ocorreria em uma simples conversa entre dois conhecidos. 

No famoso “Caso Dora”, por exemplo, o psicanalista explica de maneira muito 

clara: Quando me propus a tarefa de expor o que as pessoas escondem, não pela coação 

da hipnose, mas pelo que dizem e mostram, isso me pareceu mais difícil do que é na 

realidade. Quem tem olhos para ver e ouvidos para escutar, logo se convence de que os 

mortais não são capazes de esconder segredo algum. Quem silencia com os lábios, fala 

com a ponta dos dedos; delata-se por todos os poros. Por isso, a tarefa de tornar consciente 

as coisas mais ocultas da psique é perfeitamente exequível (FREUD, 2016). 

Ou seja, intenciona com sua nova metodologia alcançar o inconsciente do 

paciente e trazê-lo à superfície, utilizando-se unicamente da espontânea exposição de 

fatos narradas por este. Contribui, dessa forma, para o processo de cura das neuroses, e 

afasta a suposta imprescindibilidade da hipnose tão largamente utilizada àquela época. 

Foi através de tais métodos que Freud identificou a importância dos vínculos 

afetivos para o saudável amadurecimento do ser humano, e para a criação de 

relacionamentos sociais livres de distúrbios. 

Não diferente disso, John Bolwby, psicanalista britânico, cria a Teoria do Apego 

para identificar a necessidade das crianças criarem um forte vínculo afetivo em seus 

primeiros anos de vida, como requisito essencial para manterem um desenvolvimento 

pleno e saudável até a vida adulta. 

De acordo com tal estudo é ainda na primeira infância que a criança consegue 

estabelecer fortes vínculos emocionais com outras pessoas, em busca da sensação de 

proteção e segurança. As pesquisas comprovam, então, que para o ser humano não basta 
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a sobrevivência através do alimento; para que se torne um adulto confiante e capaz de 

manter relações saudáveis faz-se necessário que, ainda bebê, tenha sido objeto de laços 

afetivos seguros e impulsionadores. (BOLWBY, 2002) 

Infere-se, portanto, que a necessidade do afeto surge desde o nascimento, e a sua 

ausência pode gerar graves consequências ao longo da vida adulta. Relaciona-se, desse 

modo, o abandono afetivo e os problemas verificados na leitura dos casos clínicos 

enfrentados por Freud. 

É o que confirma Niels Peter Rygaard (2006) na obra “A criança abandonada”, 

quando alerta que se o bebê não é suficientemente acariciado, se não há estimulação de 

maneira satisfatória para estimular interconexões neurais e o processo de mielinização, a 

falta de afeto e de estímulos podem produzir desordens permanentes na organização 

cerebral. 

Note-se que até aqui este estudo tem evidenciado um problema enfrentado na 

tenra idade, porém com o intuito de apontar a importância da afetividade na formação de 

um adulto. Isso porque, a prova de que a necessitamos desde tão pequenos faz presumir 

a sua imprescindibilidade também nas demais fases da vida. 

Em “O romance familiar dos neuróticos", Freud (2015) bem explica que toda 

criança passa pela fase de ter o seu pai (ou mãe a depender do gênero) como única 

autoridade e a fonte de toda crença de amor. O surgimento de tal sentimento, assim como 

o seu desfazimento na fase correta, proporcionará uma maior probabilidade de uma vida 

sexual saudável no futuro. 

Ora, a teoria freudiana do Complexo de Édipo, preliminarmente abordada na 

“Interpretação dos Sonhos”, em 1899, já revelava o conflito interno que se passa na mente 

de um menino durante a fase fálica quando deseja garantir a exclusividade da atenção sua 

mãe e afastar a existência de seu pai, o qual é visto como um rival pelo carinho da 

genitora. 

Evidencia-se, desse modo, que a correta estimulação do afeto possui um grande 

peso no desenvolvimento saudável da criança, e tal fato irá trazer consequências para sua 

vida adulta. A contrario sensu, a ausência da criação de fortes laços afetivos com seus 

pais pode gerar danos de proporções desastrosas ao inconsciente do ser amadurecido. 
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É o que se infere da leitura do “Homem dos Lobos”, cuja história remonta a um 

dos casos clínicos tratados por Freud (2010). Esse episódio narra a vida de um jovem que 

adoeceu seriamente aos 18 anos após uma infecção de gonorreia e que naquele momento 

encontrava-se completamente dependente de terceiros, após ter passado por diversos 

sanatórios alemães. 

De maneira resumida, sua neurose surgiu durante a infância, com características 

de zoofobia e obsessão por conteúdo religioso, no berço de uma família onde o pai possuía 

uma clara predileção pela outra filha e a mãe se mostrava totalmente ausente. O título da 

história se dá em razão do recorrente sonho que lhe acomete: enquanto deitado na cama 

via pela janela seis ou sete lobos brancos, sentados nos galhos de uma grande árvore, 

encarando-o atentamente, até que, por fim, acordava. 

Ao longo do tratamento Freud chega à conclusão que o medo do pai foi o motivo 

de seu adoecimento, e que os lobos consistem em uma substituição da figura paterna e de 

suas brincadeiras com o cunho de “insulto afetuoso”, tal como a utilização da expressão 

“vou te comer”. 

É assim que, a despeito do provável desconhecimento acerca dos casos clínicos 

acima citados e da confirmação científica sobre as consequências negativas da ausência 

de estímulo afetivo para a sua formação enquanto indivíduos, diversas pessoas têm 

adentrado com ações de indenização requerendo uma compensação financeira com 

fundamento no abandono afetivo parental. 

Tal fato tem ensejado a abertura da discussão do tema no âmbito jurídico, 

obrigando o Poder Judiciário e seus colaboradores a se debruçarem sobre os assuntos 

antes identificados como exclusivos aos divãs dos terapeutas.  

 

4 O ABANDONO AFETIVO NA JURISPRUDÊNCIA 

 

O interesse pelo afeto como valor jurídico cresceu com a decisão do Supremo 

Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 898.060, onde se discutia a 

multiparentalidade e a paternidade socioafetiva. 

Referido julgamento gerou a Repercussão Geral nº 622, a qual consignou a tese 
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de que: "A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede 

o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com 

os efeitos jurídicos próprios". Desse modo, o vínculo criado unicamente com a 

afetividade passou a ter o mesmo valor que o biológico, na escolha da paternidade. 

Porém, foi o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através das palavras da Ministra 

Relatora Nancy Andrighi da 3ª Turma, ainda em 2012, quem tratou tão bem sobre o 

abandono afetivo e a necessidade de sua compensação financeira, no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.159.242 - SP, in verbis: 

 

Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e 

legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas 

de gerarem ou adotarem filhos. 

O amor diz respeito à motivação, questão que refoge os lindes legais, 

situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa 

materialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou 

da religião. 

O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos objetivos, 

distinguindo-se do amar pela possibilidade de verificação e 

comprovação de seu cumprimento, que exsurge da avaliação de ações 

concretas: presença; contatos, mesmo que não presenciais; ações 

voluntárias em favor da prole; comparações entre o tratamento dado aos 

demais filhos – quando existirem –, entre outras fórmulas possíveis que 

serão trazidas à apreciação do julgador, pelas partes. 

Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever. 
 

Nessa ocasião, o STJ considerou que a imposição legal de cuidar da prole foi 

descumprida, implicando no reconhecimento da ocorrência de ilicitude civil sob a forma 

de omissão, condenando o pai da autora ao pagamento de uma indenização no valor de 

R$ 200.000,00. 

Deve-se recordar, entretanto, que a decisão acima transcrita trata da posição de 

apenas 1 (uma) das turmas do Superior Tribunal de Justiça, o que não significa a 

unanimidade dos tribunais sobre o tema, e muito menos dos doutrinadores. 

A vertente contrária sustenta que a adoção de uma tese favorável à compensação 

financeira em razão do abandono afetivo geraria uma monetarização do afeto, com o 

desvirtuamento de sua essência, em flagrante contradição à impossibilidade de se aferir a 
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quantidade e qualidade de amor dispendidos por alguém.90 

Realmente o meio jurídico terá de realizar uma análise criteriosa dos casos 

concretos a fim de melhor elucidar a especificidade de cada situação apresentada, e evitar 

a mercantilização de um sentimento que não possui valor monetário, o que pode ocasionar 

um casuísmo capaz de gerar insegurança jurídica. 

A despeito disso, o Poder Judiciário não pode se omitir no seu papel de 

solucionador de conflitos, obstruindo o acesso à jurisdição do cidadão sob a justificativa 

de temer a repercussão de suas decisões. Como visto nas linhas anteriores, resta mais do 

que provado pela psicanálise que o desamparo afetivo é capaz de gerar danos irreparáveis 

na vida de uma pessoa, sendo-lhe plenamente cabível a discussão sobre o direito a uma 

reparação. 

Nessa linha de raciocínio, o Código Civil Brasileiro não se quedou inerte sobre 

o assunto quando tratou das regras sucessórias, elencando como uma das hipóteses de 

deserdação o desamparo do ascendente ou descendente em alienação mental ou grave 

enfermidade.91 

É que a própria Constituição Federal, apesar de não trazer expressamente a 

nomenclatura afeto, aduz em seu bojo que “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar 

os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade.”92 

Fácil identificar que o dever de cuidado está subentendido na ordem acima, 

donde se afere que consiste em direito fundamental do filho e sua desobediência gera 

dano indenizável. Nesse sentido, imperioso destacar que existe corrente doutrinária a qual 

identifica que a indenização possui pelo menos 2 finalidades: reparatória e pedagógica. 

A primeira com o intuito de compensar financeiramente o dano sofrido, e a segunda com 

                                                 
90 Em interferência durante o julgamento do Recurso Especial supracitado, o Ministro Massami Uyeda 

chega a argumentar: “Estou dizendo a tese. Se abrirmos essa tese aqui, olha, como diria o pessoal, sai de 

baixo. Este Tribunal irá cuidar de mágoas.” Grifamos. Informação disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=22014333

&num_registro=200901937019&data=20120510&tipo=70&formato=PDF> 
91 As causas que autorizam a deserdação estão previstas nos artigos 1.962 e 1.963, do Código Civil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/2002/L10406compilada.htm> 
92 Artigo 229. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
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o objetivo de evitar novas condutas pelo infrator, educando-o (TARTUCE, 2017). 

Referido entendimento consagrou-se no Enunciado 379 do Conselho da Justiça 

Federal, ipsis litteris: “O art. 944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se 

reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil.”93 

No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal (STF), vejamos: 

“Responsabilidade civil objetiva do poder público – Elementos estruturais. (...) – Teoria 

do risco administrativo. Fato danoso para o ofendido, resultante de atuação de servidor 

público no desempenho de atividade médica. Procedimento executado em hospital 

público. Dano moral. Ressarcibilidade. Dupla função da indenização civil por dano 

moral (reparaçãosanção): a) caráter punitivo ou inibitório (exemplara or punitive 

damages) e b) natureza compensatória ou reparatória” (STF, AI 455.846).94Grifo 

ausente no original 

Ocorre que, em evidente descompasso com a decisão do STJ transcrita no 

princípio deste capítulo, alguns tribunais ainda se encontram bastante reticentes quanto à 

condenação por abandono afetivo. A maioria compreende que não basta a ausência do 

genitor para que o desafeto se encontre caracterizado, sendo necessário que haja provas 

de natureza psicossocial dos danos sofridos pelo filho. 

É o que se verifica nas decisões abaixo: 

 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ABANDONO 

AFETIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. A pretensão de 

indenização pelos danos sofridos em razão da ausência do pai não 

procede, haja vista que para a configuração do dano moral faz-se 

necessário prática de ato ilícito. Apelação desprovida. (Apelação 

Cível Nº 70074491309, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 24/10/2017)95 

Grifo ausente no original 

 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AÇÃO DE ALIMENTOS. 

FILHO MAIOR INCAPAZ. ABANDONO AFETIVO. 

INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DESCABIMENTO. Ação de 

                                                 
93 Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/517>. 
94 Disponível em <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2134409>.  
95 O processo pode ser pesquisado no sítio eletrônico: <http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>  
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alimentos ajuizada por filho maior incapaz em face do pai. Pedido 

cumulado de condenação de o réu indenizar dano moral. Sentença que 

julga improcedente este último. Apelo do autor. 1. Não sendo possível 

imputar a alguém a obrigação de ter afeto por outrem, o abandono 

afetivo não encerra dano moral a não ser que demonstradas 

especifidades que façam a hipótese se amoldar ao conceito de ato 

ilícito (Código Civil, art. 186). 2.Por outro lado, o abandono material 

não exige sanção diversa das previstas em lei. 3. Fixados em 

consonância com a natureza e complexidade da demanda, hão ser 

mantidos honorários de sucumbência. 4. Recurso ao qual se nega 

provimento. (APELAÇÃO 0009368-51.2010.8.19.0075, Des(a). 

FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - 

Julgamento: 25/10/2017 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).96 

Grifo ausente no original 

 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. ABANDONO 

AFETIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Não há 

cerceamento de defesa se a prova pretendida mostra-se despicienda para 

a solução da demanda. 2) O Parágrafo único do artigo 365 do Novo 

CPC possibilita ao julgador a interrupção da audiência de instrução, em 

casos excepcionais, com designação de nova data para prosseguimento 

dos atos instrutórios. 3) Não havendo comprovação dos elementos 

caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a 

culpa do agente e o nexo de causalidade, a parte não fará jus ao 

recebimento de indenização por dano moral. (Apelação Cível 

1.0521.12.016425-1/002. Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln. Data de 

Julgamento: 02/08/2017)97 

Grifo ausente no original 

 

Pelo exposto, verifica-se que o tema do abandono afetivo ainda será muito 

discutido nos tribunais brasileiros, gerando uma salutar interdisciplinaridade com o ramo 

da psicanálise. Por fim, espera-se que o ponto de vista esposado pelo Superior Tribunal 

de Justiça possa ser paulatinamente incorporado a todo o Poder Judiciário, permitindo a 

responsabilização cível dos genitores que se omitem no seu dever de cuidar. 

 

5 METODOLOGIA 

                                                 
96 Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600172299>. 
97 Inteiro teor da Apelação Cível encontra-se disponível em: 

<http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_complemento2.jsp?listaProcessos=10521120164251002>. 
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A pesquisa teve como marca distintiva um grande caráter interdisciplinar e se 

desenvolveu através de métodos tradicionais como a discussão do conhecimento, revisão 

bibliográfica e interpretação de textos e julgados. 

Utilizou-se uma abordagem qualitativa, pois como aponta Minayo, o objeto das 

Ciências Sociais é essencialmente qualitativo. Para esta: “[...] esse tipo de abordagem 

aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas. um lado não 

perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2007, p. 22).   

Ainda, deu-se ênfase aos principais e mais famosos casos clínicos do psicanalista 

Sigmund Freud, ao mesmo tempo em que diversas decisões judiciais foram expostas a 

fim de bem elucidar um ponto de conexão entre a Psicologia e o Direito. 

A metodologia ora descrita, sem dúvida, constitui a melhor forma de alcançar o 

objetivo deste trabalho, dada a quase inexistência de estudos científicos nos termos ora 

propostos, servindo de relevante oportunidade para o campo acadêmico ofertar sua 

fundamental contribuição ao desenvolvimento das ciências sociais. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Durante muito tempo o Direito ficou conhecido pela rigidez não só de suas 

normas mas também de sua aplicação, todavia, atualmente, com a boa acolhida da 

corrente da sociedade da interpretação aberta da constituição de Peter Harbele, repercutiu-

se a ideia de que tal atividade deve ser realizada de modo pluralista e democrático. 

O trabalho ora apresentado consiste em um claro exemplo do dito acima, pois 

comprova a necessidade de interdisciplinaridade entre o Direito e outras matérias das 

Ciências Sociais, a fim de que a Justiça conferida ao cidadão se torne cada dia mais 

próxima do caso concreto e eficaz ao atendimento do pleito. 

No caso em tela, observou-se um crescimento de demandas requerendo 

indenização por danos morais em razão do abandono afetivo ocasionado pelos genitores. 

Insatisfeitos, os filhos passaram a cobrar um ressarcimento por todo o abalo emocional 
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gerado pela omissão daqueles que teriam o dever de cuidar, pois que se verificou que este 

dever não coincide com a obrigação de alimentar. 

Assim, mesmo os pais que são adimplentes com a pensão alimentícia têm a 

possibilidade de serem questionados judicialmente, visto que o afeto passa a ter valor 

jurídico, de acordo com a jurisprudência mais recente dos tribunais superiores. 

Diferente dos órgãos judiciários de instância inferior, que insistem em se manter 

afastados da compensação por abandono afetivo por acreditarem que não seria possível 

conceder valor econômico ao amor, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a celeuma e 

concedeu a compensação financeira àquele que sem nenhuma razão passou a ser 

completamente ignorado pelos seu próprio pai. 

Nesse sentido, este estudo apontou a importância da concessão de afeto para o 

desenvolvimento saudável de qualquer ser humano, evidenciada por alguns dos casos 

clínicos publicados pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, assim como pelos trabalhos 

de outros especialistas na área. Assim, não se confunde o amor, que é livre para ser doado 

a quem for, com o afeto, o qual se consubstancia pelo dever de cuidar.  

Por fim, conclui-se que o Superior Tribunal de Justiça acertou quando não se 

esquivou da sua obrigação de prestar uma efetiva jurisdição, saindo da posição de mero 

leitor da norma para liderar uma pesquisa sobre os graves danos psicológicos oriundos do 

abandono afetivo, priorizando aquilo que que deveria ser a meta maior de todo o Poder 

Judiciário: a dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO 

O debate concernente à redução da maioridade penal tem criado várias argumentações e 

opiniões pelo Brasil, no entanto, embasadas no senso comum, nas quais as tornam 

insuficientes para se fazer lei. A maioria desses argumentos releva diversos fatores 

fundamentais para a melhor compreensão a respeito do arcabouço social e constitucional 

que cercam a temática. O presente artigo, dessa forma, tem como aspiração analisar a 

problemática acerca das causas do enorme número de jovens infratores, exclusivamente 

no que se refere à parcela de culpa que o Estado carrega, à proporção que apresenta as 

consequências conseguintes de uma hipotética redução na maioridade penal.  

Palavras-chave: sistema penal. maioridade penal. constitucional. 
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The debate concerning the reduction of the criminal majority has created several 

arguments and opinions by Brazil, however, based on common sense, in which they make 

them insufficient to become law. Most of these arguments highlight several fundamental 

factors for a better understanding of the social and constitutional framework surrounding 

the issue. This article, therefore, aims to analyze the problem of the causes of the 

enormous number of juvenile offenders, exclusively in what refers to the amount of guilt 

that the State carries, to the proportion that presents the consequences of a hypothetical 

reduction in criminal majority. 

Keywords: criminal system. criminal majority. constitutional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito e interpretação da maioridade penal estão diretamente ligados ao 

entendimento e compreensão do ser humano como indivíduo e como pertencente de um 

corpo social. Dessa forma, para analisar questões advindas dessa temática deve-se, antes, 

compreender melhor o contexto que guiou o entendimento da idade mínima a partir da 

qual o sistema judiciário pode processar um cidadão responsável pelos seus atos. No 

entanto, de que forma entende-se um ser responsável pelos seus atos? É pela ação de 

cometer o crime, sem ao menos considerar os múltiplos fatores e atores nos quais 

influenciaram decisivamente essas atitudes? Em um viés mais aprofundado, há parcela 

de culpa da própria sociedade, como formadora do indivíduo? Se sim, porque ela mesma, 

ignorando sua culpabilidade, clama para que esses jovens infratores - frutos de sua criação 

- sejam punidos precocemente de modo a manchar definitivamente seu futuro? Seria esse 

o sinônimo de justiça? 

O presente artigo teve a pesquisa bibliográfica para composição do caráter 

teórico, tendo embasamento em outros trabalhos e artigos já publicados, trazendo 

fundamental significância para a abordagem profunda do assunto. Segundo Severino, 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”. 
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Para isso, em um primeiro momento, discutir-se-á acerca da influência da 

educação como formadora do indivíduo de modo que o leitor se situe em um contexto de 

visão macro sobre as reais raízes da temática. No segundo momento, a analise axiológica 

será consumada, bem como a compreenção da maioridade penal em variantes sociais. Por 

fim, criando uma situação hipotética, analisar-se-ão os gastos públicos presentes e uma 

projeção para o futuro, a fim de discorrer em uma visão realista sobre a maioridade penal 

e suas consequências aos cofrer públicos. 

 

2 A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NA FORMAÇÃO SOCIAL DO 

INDIVÍDUO 

 

É de conhecimento geral que o ensino público no Brasil é precário. Isso leva a 

debater sobre sua eficiência enquanto formador de cidadãos informados e bem educados. 

O fator principal é a falta de investimento nas escolas em itens como estrutura, 

metodologia de ensino e materiais necessários, ou seja, fatores mínimos para formação 

de uma boa base escolar. A má remuneração dos professores, a precariedade no ambiente 

de ensino e a diminuta assistência estatal torna a profissão uma das mais frustrantes. Dessa 

forma, acarreta o péssimo aprendizado circundante na maioria das escolas públicas 

brasileiras.  

Segundo o IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 61% dos 

alunos das 5ª séries não conseguem interpretar texto simples. 60% dos alunos dos 9º anos 

não interpretam textos dissertativos, como também os mesmos não conseguem resolver 

cálculos básicos de matemática. Para uma possível melhora na educação será necessário 

tomar medidas para combater os índices acima apontados.  

De acordo com dados da PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, 

feita pelo IBGE com dados de 2013, o Indice de Analfabetismo ainda afetava cerca de 

8,3% da população (13 milhões de pessoas). Além disso, 17,8% dos brasileiros ainda 

eram classificados como analfabetos funcionais, ou seja, só conseguem escrever o próprio 

nome. 
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Para melhora na educação é necessário tomar medidas para combater o 

desestímulo dos profissionais de ensino e a precariedade estrutural das escolas públicas. 

Diante disso, aumentos salariais, reforma nas salas de aula, manutenção de cadeiras, 

quadros, entre outras medidas a serem tomadas que, com certeza, revigorariam o ensino 

público brasileiro. 

Diante dos pontos iniciais apontados no presente artigo, é importante ligar os 

pontos entre educação e criminalidade para uma melhor compreensão. Em vista disso, é 

fundamental lembrar que a educação tem papel crucial na formação da conduta do 

indivíduo, consoante já afirmava Durkheim: 

 

A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a 

assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios - sejam 

morais, religiosos, éticos ou de comportamento - que balizam a conduta 

do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da 

sociedade, é um produto dela (1998, p.8.). 
 

Nesse viés, como se pode esperar respeito e primazia dos valores morais de um 

indivíduo que não os conhece ou que foi, durante todo seu crescimento e etapas de 

amadurecimento, ensinado a deixá-los de lado? Que culpa teria esse indivíduo de chegar 

aos 16 anos e furtar, roubar, matar, se são essas únicas ações que o mesmo conhece para 

se livrar dos problemas pessoais e financeiros? Em analogia, uma criança que nasce na 

França - e durante toda sua vida só conheceu a língua francesa - sendo colocado diante 

de uma criança mexicana e incentivada a comunicar-se, logicamente não haveria diálogo 

verbal compreensível, haja vista o meio de ambas as crianças serem instruídas e ensinadas 

a uma única língua, era aquela realidade e, por conseguinte, elas só conseguiriam executar 

fluência numa única língua.  

Dessa forma, retorna-se ao caso do menor de idade. A única responsável pelos 

seus atos é a própria sociedade, que costuma negligenciar desde a gênese educacional ao 

formar indivíduos imorais - que não seguem com o moral - e eleger os mesmos a cargos 

legislativos e executivos. Como em um ciclo vicioso, esses mesmos chefes, membros do 

corpo social, ao terem seu escopo de poder estatal atingido voltam-se à mesma sociedade, 
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atriz, antes, de dois influentes papeis chamados “pai” e “mãe”, e cometem diversos crimes 

nos quais a mais prejudicada é a própria coletividade.  

O mesmo defeito instrutivo, presente nos menores infratores, também se 

encontra nos atores políticos participantes dos grandes escândalos de corrupção, todos 

vieram de uma única origem; a sociedade brasileira, com o conhecido “jeitinho” 

brasileiro. A melhor definição para esse “jeitinho” é a capacidade que o brasileiro 

consegue para sair de diversas situações de conflitos, de tanger as regras e justificar todos 

os seus atos a fim de convencer que a culpa é de todos- seja do governo, seja da situação 

não favorável-, menos dele mesmo. 

 

3 ASPECTOS HISTÓRICOS E ANÁLISE ATUAL ACERCA DA MAIORIDADE 

PENAL BRASILEIRA 

 

Em 1830 criou-se o Código Criminal do Império, contendo a primeira visão 

sobre maioridade penal no Brasil. Segundo ele, aos 14 anos, conforme previsto em seu 

artigo 10, o menor já poderia ser julgado criminoso e seguir com punições legais como 

também informava seu art. 13 “Se se provar que os menores de quatorze anos, que 

tiverem cometido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos ás casas de 

correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o recolhimento não exceda á 

idade de dezessete anos”.  

 

O nosso Código Criminal de 1830 distinguia os menores em quatro 

classes, quanto à responsabilidade criminal: a) os menores de 14 anos 

seriam presumidamente irresponsáveis, salvo se se provasse terem 

agido com discernimento; b) os menores de 14 anos que tivessem 

agido com discernimento seriam recolhidos a casas de correção pelo 

tempo que o juiz parecesse, contanto que o recolhimento não 

excedesse a idade de 17 anos; c) os maiores de 14 anos e menores de 

17 anos estariam sujeitos às penas de cumplicidade (isto é, caberiam 

dois terços da que caberia ao adulto) e se ao juiz parecesse justo; d) o 

maior de 17 anos e menor de 21 anos gozaria da atenuante da 

menoridade (CARVALHO 1977, p. 312). 
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O Código Penal de 1890 ou Código Republicano alterou a legislação do Código 

Criminal do Império, principalmente no tocante à maioridade penal em seu art. 27 - Não 

são criminosos: § 1º Os menores de 9 anos completos; § 2º Os maiores de 9 e menores de 

14, que obrarem sem discernimento-, também criando instalações disciplinares 

industriais como destino para os infratores, no entanto não poderiam permanecer lá após 

atingirem 17 anos de idade. “[…] nos fins do século XIX [...] nasceu o impulso que iria 

transformar radicalmente a maneira de considerar a tratar a criminalidade infantil e 

juvenil, conduzindo-a a um ponto de vista educativo e reformador” (ANÍBAL, 2005, p. 

543). 

A Lei 4.242/ 1921, em seu art. 3º, revogou o dispositivo do Código Penal de 

1890, que tratava da inimputabilidade e trouxe em seu artigo 20 a seguinte previsão: o 

menor de 14 anos, indigitado autor ou cúmplice de crime ou contravenção, não será 

submetido a processo de espécie alguma e que o menor de 14 a 18 anos, indigitado autor 

ou cúmplice de crime ou contravenção será submetido a processo especial.  

O primeiro Código de Menores, de 1927, os classificavam de três maneiras; 1ª: 

os menores de 14 anos, não estavam sujeitos a nenhum processo. 2ª: os maiores de 14 

e menores de 16 anos estavam sujeitos a um processo especial. 3ª os maiores de 16 e 

menores de 18 anos, eram levados a uma instalação para condenados de menoridade 

caso praticassem crime grave ou se fossem tidos como indivíduos perigosos. 

O Código Penal de 1940 vigora atualmente. Nele a inimputabilidade penal 

aplica-se aos menores de 18 anos. No entanto, na prática de um ato ilegal, o jovem com 

idade menor que 18 anos será sujeito a procedimentos educacionais previstos em 

legislação especial, o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A redução da maioridade penal envolve a inserção de adolescentes em locais 

que provavelmente acarretarão inúmeros efeitos negativos. Mesmo que muitos 

acreditem que isso seria uma “solução” para a diminuição da violência no país.  

O Brasil ocupa a terceira posição entre os países que mais encarceram no mundo 

(Figura 1), atrás apenas de Estados Unidos e China, segundo pesquisa do site Conectas 

Direitos Humanos. Dessa forma, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 

o principal crime praticado por menores de idade no Brasil é o roubo (45%), seguido do 
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tráfico de drogas (24%). Em terceiro, está o crime de homicídio (9,5%) seguido do furto 

(3,3%).  

 

Figura 1- Evolução da população carcerária brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Infopen, jun/2016. Ministério da Justiça. 

 

Tais números citados são proporcionais à calamidade vivenciada no Brasil no que 

se refere à violência. A sensação de impunidade induz os menores de idade a cometerem 

diversos tipos de crimes, sem que sejam penalizados juridicamente de forma adequada e 

eficaz. Só entre 1996 e 2014, o número de jovens entre 12 e 17 anos que foram apreendidos 

no Brasil pela prática de crimes aumentou em quase seis vezes, de acordo com o mesmo 

Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.  

Por esse fato, uma grande massa da sociedade clama, erroneamente, pela ideia 

de que a única solução seria endurecer as normas penais: não somente punir com mais 

severidade os jovens, como também tratar como adultos os menores de dezesseis anos, 

pois estes “possuem o mesmo discernimento daqueles indivíduos com mais de dezoito 

anos”. Afirmar isso é desconsiderar todos os fatores externos que os levam a cometer 

tais crimes e desresponsabilizar o governo e a sociedade de seus compromissos 

educacionais não cumpridos. A resposta e solução para esse problema estão visíveis, no 

entanto, pouco compreensíveis sob a ótica do senso comum. 
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O ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente promove métodos pedagógicos, 

sociais, psicológicos e psiquiátricos para serem aplicados com a preocupação de 

reabilitação. De acordo com ele, a partir dos 12 anos o menor pode cumprir medidas 

socioeducativas que graduam da advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de 

serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade até a internação em 

estabelecimento educacional, por até três anos, de acordo com a gravidade da infração 

sempre com o intuito de visar à educação e ressocialização; ao menos seria esse o 

objetivo.  

É fato que soluções permanentes só virão com medidas que estimulem 

concretamente a diminuição da desigualdade social, com investimento maciço em 

educação e ofereçam mais oportunidades de emprego e cursos, afastando os jovens de 

tempo ócio e aproximando-os dos caminhos do crescimento profissional e pessoal. Além 

desse enorme investimento na educação- um investimento em longo prazo- é fundamental 

um investimento em curto prazo, como a fiscalização do serviço público. Será que o 

menor está sendo encaminhado ao centro de reabilitação e educação do seu município? 

Se sim, será que esse centro está conseguindo cumprir seu objetivo de reestruturar 

educacionalmente e moralmente esses jovens?  

De nada bastará criação de novas leis se elas não forem cumpridas e entrarem, 

de fato, em execução. A redução da maioridade penal acarretará apenas a maior 

superlotação nas cadeias e presídios, ponto que iremos discorrer no próximo tópico.  

 

4 ANÁLISE DOS GASTOS PÚBLICOS SOBRE A POPULAÇÃO CARCERÁRIA 

 

Os gastos com o sistema penitenciário brasileiro é tema pouco explorado no 

meio acadêmico e tratado de forma equivocada e exagerada nos meios de comunicação 

de massa. Evidentemente que o cálculo do custo da privação da liberdade no Brasil 

incorre na omissão de aspectos relevantes que comprometem a veracidade das 

informações utilizadas, invariavelmente, em propostas de políticas públicas na área da 

segurança. Para que possa ser feita uma análise mediante um assunto tão necessário, mas 

ao mesmo tão mal abordado, foram utilizados dados colhidos em fontes variadas, com 
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ênfase em informações colhidas em instituições oficiais e análise crítica da realização da 

justiça por meio do encarceramento. 

De acordo com o estudo do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, o 

custo do crime e da violência no Brasil alcançou US$ 91,38 bilhões em 2014 (cerca de 

R$ 258,3 bilhões), ou seja, gastam-se vultosa quantia para manter os presidiários no 

sistema carcerário comum, que atende a adultos, sendo necessário mais investimentos 

para atender ao sistema carcerário que, agora, incluir-se-iam os criminosos com idade 

inferior aos 18 anos. Noutro quadrante, o que se gastaria investindo na educação pública, 

diminuiria o índice de criminalidade e, consequentemente, a quantidade de gastos com a 

manutenção do sistema prisional brasileiro.  

Enquanto o custo mensal com um único detento chega a ser de R$ 5 mil, o 

investimento em um estudante é de R$ 500 por mês, em média - conforme dados 

disponibilizados pelas Sejudh - Secretarias de Justiça e Direitos Humanos, que administra o 

Seduc - sistema prisional, e de Educação. Diante de tal realidade, percebe-se que investir 

em educação, para o governo, não se faz prioridade, fazendo aumentar demasiadamente 

a desigualdade no Brasil.  

Essa diferença social revelada pela qualificação educacional se torna evidente 

quando observado o grande número de crianças e jovens de rua, assim, parte-se dessa 

aplicação de capital fosse destinada à educação de crianças e adolescentes, notoriamente 

o gasto com os presidiários, em uma visão em longo prazo, reduziria.  

Segundo Roberto de Leão, presidente da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação, "A escola pública brasileira se sustenta hoje muito mais pela 

solidariedade dos profissionais da educação que atuam nela, do que por conta das políticas 

públicas que deveriam fazê-la funcionar direito”, mais uma vez comprovando a 

necessidade de investimento na educação. 

Ao discorrer sobre a economia política da pena, Serra (2009) destaca a 

superlotação das penitenciárias brasileiras, o que expande o poder de grupos criminosos, 

ingrediente básico do aumento do custo do encarceramento. Os gastos que o governo 

possui com o encarceramento dos presos são mais altos por conta de uma falta de 

investimento anterior e todos nós cidadãos brasileiro pagamos essa conta.  
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A vida dentro dos presídios não promove a ressocialização do preso e mesmo os 

delinquentes mais perigosos que lá estão continuam atuantes e liderando no mundo do 

crime. Os problemas dos presídios brasileiros são muitos, como, por exemplo, a 

superlotação que faz com que infratores de menor potencial ofensivo convivam com 

criminosos perigosos, fazendo com que a prisão se torne uma escola de aperfeiçoamento 

no crime. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

É impossível não compreender, diante dos fatos expostos, a dimensão da 

responsabilidade do sistema educacional e da própria sociedade sobre os indivíduos 

menores de idade que fazem parte dela. Pontuado isso, o questionamento não se deve 

focar exclusivamente em ser o menor capaz ou não de discernir o certo ou errado de seus 

atos, mas atentar-se em qual foi o ponto que sociedade não soube avaliar onde e como 

errou.  

Por meio dos estudos estatísticos e percentuais foi provada a incapacidade pública 

de receber esses menores, caso haja a redução da maioridade penal, tanto nas cadeias 

como nos presídios, que não possuem capacidade estrutural e recursos para tal, da mesma 

forma que a criação de novos - bem como manutenção - resultaria em gastos horrendos, 

fato que se precisa evitar diante da situação econômica do país. 

O objetivo do trabalho é salientar que, independente da idade a qual pretende-se 

reduzir, a justificativa de redução da criminalidade será sempre inválida e incapaz de 

resolver a problemática a que se propõe.  

Destarte, é imprescindível que a sociedade compreenda seu papel como 

personagem principal na vida e escolhas dos jovens - os quais serão, um dia, de 

criminosos aos presidentes - e que os governantes consigam enxergar e efetivar a 

importância dos ensinos básicos e fundamentais. Somente assim alcançar-se-á uma 

sociedade em plena maturidade, apreciadora de sua própria moral e alicerçada em valores 

éticos, o escopo evolucionário da mente humana. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo demonstrar que, por vezes, faz-se necessário que o 

Judiciário avoque para si a tarefa de tornar exercitáveis os princípios e mandamentos do 

constituinte, a fim de que tais direitos não fiquem adstritos a um certo grupo ou classe, 

elevando princípios como o da igualdade, moralidade e dignidade da pessoa humana a 

um patamar acima de quaisquer interesses políticos, religiosos ou morais. Para atender 

aos objetivos do presente artigo foi realizada pesquisa bibliográfica, além de análise de 

decisões onde se debatiam sobre temas relevantes no Plenário do Supremo Tribunal 

Federal. Os resultados mostram que por mais que se tenham opiniões divergentes numa 

sociedade cada vez mais complexa, o fato é que não se pode relegar a grupos minoritários 

direitos que são exercitáveis por parte da população, expurgando princípios basilares que 

regem um Estado Democrático de Direito. 

Palavras-chave: constituição. separação dos poderes. direitos. garantias. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to demonstrate that it is sometimes necessary for the 

judiciary to call upon itself the task of making the principles and commandments of the 

constituent exercisable so that these rights are not restricted to a certain group or class, 

raising principles such as equality, morality and dignity of the human person to a level 

above any political, religious or moral interests. In order to meet the objectives of this 

article, a bibliographical research was performed, as well as an analysis of decisions 

where relevant topics were discussed in the Plenary of the Federal Supreme Court. The 
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results show that, although there are divergent opinions in an increasingly complex 

society, the fact is that minority groups can not be relegated to rights that can be exercised 

by the population, expurgating basic principles that govern a Democratic State of Law. 

Key-words: constitution. separation of powers. rights. warranties. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade moderna, cada vez mais complexa, com pluralidade de opiniões, 

convicções filosóficas e religiosas, somadas a uma intolerância cada vez mais acentuada, 

gera conflitos ínsitos em qualquer grupo. Quando tais conflitos surgem, a sociedade não 

se contenta mais com uma inércia do Judiciário, exigindo sim, uma atuação mais positiva 

e eficaz desse Poder na resolução de demandas que chegam a sua porta. Para atender 

determinadas demandas, tal Poder se vê obrigado a fazer valer a vontade da Constituição, 

invadindo, por vezes, a esfera de outros, surgindo, dessa forma, o ativismo judicial.  

Desse modo, surge a necessidade do Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula 

do Judiciário, incumbido de ser o guardião da Constituição e fazer valer os mandamentos 

nela insculpidos, garantir que todos os que tenham seus direitos negligenciados por outros 

poderes, possam de fato encontrar uma maneira de exercê-los sem depender da vontade 

das instâncias detentores de tal função, trocando a ideia de Governo da maioria para 

Governo de todos, onde minorias para terem seus direitos respeitados necessitam de uma 

atuação proativa do Judiciário. Percebe-se facilmente que o ativismo judicial tem a 

relevante função de fortalecer a democracia e não o contrário. 

O professor José Afonso da Silva98 classifica as normas constitucionais em três 

tipos, quais sejam: a) normas constitucionais de eficácia plena, b) normas constitucionais 

de eficácia contida e c) normas constitucionais de eficácia limitada. Para o 

Constitucionalista, as normas de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor 

da Constituição já tem a possibilidade de serem exercitáveis pelos seus detentores, sem 

                                                 
98 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Constitucional Descomplicado. 16. ed. São Paulo: 
Método, 2017, p. 57. 
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necessidade de atuação de outro poder, regulamentando tal norma; já as normas de 

eficácia contida, tal qual as de eficácia plena, também são exercitáveis tão logo entre em 

vigor a Constituição, porém a sua eficácia está submetida a uma posterior restrição 

imposta pelo legislador infraconstitucional quando da edição da norma regulamentadora. 

Já as normas de eficácia limitada são aquelas que não produzem seus efeitos com a 

simples entrada em vigor de uma Constituição, dependendo de norma regulamentadora 

por parte do Poder Legislativo. Em resumo, essas normas garantem determinado direito, 

porém o mesmo só pode ser exercitado quando o legislativo editar norma 

regulamentadora de tal direito.  

E é justamente nessas normas de eficácia limitada que se tem uma maior 

necessidade de atuação do Judiciário, sendo aqui nesse ponto que surge a seguinte 

pergunta: O que se deve fazer quando o Poder detentor da função de inovar no 

ordenamento jurídico, criando e extinguindo direitos e deveres não o faz de maneira 

satisfatória? 

 

2 SEPARAÇÃO DOS PODERES - SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS 

 

Com a publicação da obra “Do Espírito das leis”, de Charles de Montesquieu, 

em 1748, percebeu-se que as três funções - administrativa, legislativa e judiciária - não 

podem ser exercidas pelo mesmo órgão, pois o poder tende a corromper-se sempre que 

não encontra limites99. O ponto chave trazido por Montesquieu não está na identificação 

ou existência das três funções ou poderes, pois essa identificação já havia sido apontada 

por Aristóteles, na antiguidade. Dessa forma, o ponto crucial que diferenciava a teoria de 

Montesquieu era que essas funções deveriam ser divididas entre órgãos independentes 

sem nenhuma subordinação entre si, permitindo um controle recíproco de toda atividade 

estatal. 

                                                 
99 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Constitucional Descomplicado. 16. ed. São 

Paulo: Método, 2017, p. 224. 
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Tal separação, idealizada da forma que fora proposta por Montesquieu, teve sua 

consolidação definitiva na Revolução Francesa, mais precisamente quando esta foi 

incluída na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão com a seguinte frase: “um 

Estado cuja Constituição não consagrasse a teoria da separação de poderes era um Estado 

sem Constituição”. 

Inicialmente, a ideia da separação dos poderes mostrou-se ineficiente, tendo em 

vista o arbítrio que a rigidez dessa separação ensejava em cada uma das funções, havendo, 

assim, uma latente necessidade de impedir uma independência sem nenhum controle. 

Nesse contexto, a ideia de separação rígida foi tomando lugar para uma maior 

interpenetração e conexão entre os poderes, na medida em que cada poder, além de 

desempenhar suas funções típicas passaram, em certa medida, a também desempenhar 

funções que são precipuamente atribuídas a outros poderes (funções atípicas). 

Referido modelo de separação flexível foi adotado pela Constituição Federal de 

1988, na qual em maior ou menor grau, cada poder termina por exercer as três funções 

do Estado. A expressão - em maior ou menor grau - usada anteriormente, significa que 

determinado poder tem a sua função predominante (típica), e outras que, a priori, são 

predominantes de outro poder, porém exercida por órgão diverso (atípica). Tal forma de 

separação ficou conhecida entre a doutrina como “sistema de freios e contrapesos”, 

garantindo assim, o estabelecimento de controles recíprocos e legitimando a interferência 

de um poder sobre o outro, observando os limites estabelecidos na Constituição. 

 

2.1 (NEO) CONSTITUCIONALISMO 

 

Com a origem do constitucionalismo, identificada na Constituição dos Estados 

Unidos, de 1787, e a Constituição da França de 1791, propunha-se a ideia de limitação 

do poder estatal à esfera individual e privada dos cidadãos. Durante todas as fases de 

evolução do constitucionalismo - fases essas que não serão expostas, pois foge ao objetivo 

deste artigo - havia sempre um traço em comum, qual seja: a limitação da ingerência do 

Estado na esfera privada e em certas ocasiões, a prevalência dos direitos fundamentais. 
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A partir do século XXI, uma nova denominação ganha forças entre os 

constitucionalistas, entrando em cena o (Neo) Constitucionalismo. Essa nova perspectiva 

não se contenta apenas com a limitação do poder estatal, mas mais do que isso, busca a 

eficácia do texto da Constituição, impedindo que a Carta Magna se torne uma mera folha 

de papel. No Brasil, a incumbência para fazer valer os mandamentos da Constituição, 

protegendo-a, foi conferida ao órgão de cúpula do Judiciário: o Supremo Tribunal 

Federal. Assim dispõe a Constituição no seu artigo 102: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

 

Alexandre de Moraes, citando Sanches Viamonte, afirma que: “A função do 

Judiciário não consiste somente em administrar a justiça, sendo mais, pois seu mister é 

ser o verdadeiro guardião da Constituição, com a finalidade de preservar, basicamente, 

os princípios da legalidade e igualdade, sem os quais os demais tornar-se-iam vazios”100. 

O Poder Judiciário, junto com o Legislativo e o Executivo, foram reconhecidos 

na Constituição do Brasil, no seu artigo 2º, sendo conferido ao primeiro a guarda da 

Constituição, atribuindo ao seu órgão de cúpula (Supremo Tribunal Federal) dentre várias 

competências originárias ou recursais, a de dar real efetividade aos mandamentos 

constitucionais, concretizando e tornando exercitáveis os comandos nela insculpidos. 

Com o intuito de assegurar a plena eficácia dos mandamentos constitucionais, 

insertos na atual Constituição Federal de 1988, o constituinte inseriu um novo remédio 

constitucional, a ação denominada de mandando de injunção, com previsão no art. 5º, 

inciso LXXI, assim dispondo: 

 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de 

norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 

à soberania e à cidadania; 

 

                                                 
100 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 32. ed. São Paulo: Método, 2016, p. 530. 
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Como é possível aferir da simples leitura do referido inciso, trata-se de um 

remédio constitucional para ser usado quando ocorre uma omissão, uma inércia 

legislativa na concretização de direitos e liberdades garantidas constitucionalmente, a fim 

de que os mandamentos inseridos na vigente carta não se tornem letra morta. 

Sem pretender adentrar nas especificidades de tal ação, fato é que, vislumbra-se 

no texto escrito da atual Constituição, um permissivo para o seu guardião garantir, quando 

provocado, direitos e garantias que deveriam ser regulados por outras instâncias, mas que 

não estão ou não foram produzidas a contento, tornando absolutamente legítima a 

ingerência da sua atuação. 

Em apertada síntese, os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, quando do recebimento do mandado de injunção, podem ser concretista geral ou 

concretista individual. Pela posição concretista geral, o Judiciário, quando provocado a 

reconhecer uma existência de omissão legislativa, deveria decidir de maneira erga omnes, 

ou seja, diante de um provimento judicial, reconheceria a omissão do Legislativo e 

garantiria que aquele direito buscado, fosse efetivamente exercitável para todos os seus 

titulares. 

Em se tratando da posição concretista individual, como o próprio nome sugere, 

a eficácia da decisão seria apenas (inter partes), ou seja, a efetividade do direito seria 

exercida apenas pelo autor da ação. 

Tal posição divide-se ainda em duas, a primeira, concretista individual direta, o 

Judiciário de pronto, reconhecendo ser o autor da ação titular de um direito que não fora 

a contento garantido pelo legislador, concretizaria tal direito garantindo-lhe plena 

eficácia, não havendo que se falar em prazos para que fosse garantido pela instância 

competente para tal mister. Já a segunda posição - a concretista individual intermediária 

- após reconhecer o direito que o autor alega, não iria, a princípio, garantir ao titular a 

plena eficácia desse direito, ao invés disso, o Judiciário comunicaria ao Legislativo que 

de fato o autor da ação é titular de determinado direito, que este direito não está sendo 

efetivado por inércia e fixaria um prazo para que o próprio Legislativo atuasse, a fim de 

tornar o referido direito efetivo. Findo esse prazo sem que o órgão competente expedisse 

a norma regulamentadora de determinado direito, o Poder Judiciário - de maneira atípica 
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e legítima - estabeleceria as condições para que o titular tivesse seus direitos garantidos 

eficazmente. 

 

3 ATIVISMO JUDICIAL 

 

Classificar precisamente o termo Ativismo Judicial não é uma das tarefas mais 

fáceis, havendo quem não diferencie tal termo - o ativismo judicial - de outro bastante 

semelhante - a judicialização - não sendo raro, igualmente, encontrar aqueles que tratam 

de um como se o outro fosse. Luiz Roberto Barroso explica que o ativismo judicial “trata-

se de um modo proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance” 

e continua aduzindo que ele - o ativismo - está associado a uma participação mais ampla 

e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço dos outros poderes101. 

Diferentemente, a judicialização, na visão de Luiz Roberto Barroso, ocorre 

quando questões relevantes do ponto de vista político, social ou moral, estão sendo 

decididas pelo judiciário, seja por desinteresse ou mesmo omissão proposital dos poderes 

tradicionais. Tem-se então que a judicialização é um fato, o ativismo judicial é uma 

atitude102. 

Conforme dito anteriormente, o ativismo judicial é uma verdadeira invasão na 

esfera dos outros poderes, é o Judiciário avocando para si, matérias que foram conferidas 

aos outros poderes, para serem postas em prática pelos representantes do povo, para tanto 

eleitos. O cerne da questão é compreender quais são os limites dessa ingerência do 

Judiciário em outros poderes. Assim, questões surgem para reflexão: É legítima a atuação 

de Juízes, que não foram eleitos, que não receberam um único voto, avocar competências 

que foram atribuídas pelo povo, através de milhares de votos? Há algum permissivo 

constitucional nessa ingerência? Pode-se falar em quebra de democracia em determinadas 

atuações? Os representantes eleitos pela maioria, realmente representam a vontade do 

                                                 
101 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI225392,41046-Constituição+Direito 
+e+politica+por+Luiz_Roberto+Barroso. Acesso em: 24 abr. 2019 
102 Op. Cit 

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI225392,41046-Constituição+Direito+e+politica+por+Luiz_Roberto+Barroso
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI225392,41046-Constituição+Direito+e+politica+por+Luiz_Roberto+Barroso
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povo? Pois bem, esses são alguns questionamentos que envolvem a atuação do Judiciário 

quando ele é proativo em determinadas demandas. 

Um primeiro ponto interessante sobre os limites dessa ingerência do Judiciário 

em outros poderes é facilmente identificado pela extensão da atual Carta Magna. A 

Constituição de 1988 é do tipo analítica, longa, prolixa, extensa e versa sobre diversos 

tipos de matérias, não se atendo apenas a organização básica do Estado, separação de 

poderes e garantias de direitos, versando, também, acerca de assuntos totalmente alheios 

à organização política. A Constituição em seus 250 artigos no corpo fixo (não inclusos 

nesse número os artigos do ADCT), trata sobre tributos, assistência social, proteção aos 

índios, família etc. Tal peculiaridade da Carta abre margem para que o Judiciário atue na 

sua concretização, tornando efetivo os princípios ali estampados. 

 

3.1 ATIVISMO JUDICIAL - A FUNÇÃO REPRESENTATIVA E 

CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 

No seu artigo - A razão sem voto103 - Luiz Roberto Barroso traça, em linhas 

gerais, a função representativa do Supremo Tribunal Federal, função essa que pode ser 

resumida como a atribuição conferida ao órgão de atender as demandas sociais que não 

foram e não estão sendo atendidas a tempo pelos Poderes responsáveis por fazê-lo. O 

Judiciário, dessa forma, cumprindo os mandamentos dispostos na Constituição, 

desempenhando sua função representativa, torna tais direitos exercitáveis. Continua o 

ministro esclarecendo outra função do Tribunal Constitucional, a Contramajoritária, que 

nada mais é do que o poder conferido ao Supremo Tribunal Federal de invalidar atos do 

Poder Legislativo ou Executivo caso considere tais atos como inconstitucionais. A 

definição do termo “contramajoritária” é autoexplicativa na medida em que Juízes, que 

não são eleitos pelo povo para representá-los, tem o poder de invalidar atos que, a priori, 

são vontades da maioria realizadas pelos seus representantes eleitos. 

                                                 
103 BARROSO, Luiz Roberto. A razão sem voto. Publicado pela UNICEUB. Disponível em: 
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/viewFile/3180/pdf. Acesso em 25 abr. 
2019 

https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/viewFile/3180/pdf
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Aqui se tem uma relação de causa e efeito, destarte, o verdadeiro controle do 

nível de ingerência do Judiciário nas esferas dos outros poderes está concentrado nas 

mãos do Legislativo, ora, quanto maior for sua atuação, atendendo as reais demandas dos 

seus representados que lhes conferiram essa nobre função, menor será a possibilidade do 

Judiciário intervir, porém, quanto menor for sua atuação, sendo omisso por motivos 

diversos, deixando de amparar ou tornar exercitáveis os direitos garantidos 

constitucionalmente, fechando os olhos para princípios basilares como igualdade, 

dignidade da pessoa humana etc., maior será a atuação do Judiciário para fazer valer a 

vontade do Constituinte. 

É facilmente compreensível que a sociedade contemporânea está cada vez mais 

complexa, com pensamentos divergentes, sendo que não é possível que o Direito tenha 

capacidade de prever e regular antecipadamente todo e qualquer tipo de conflito, 

estabelecendo a norma que será aplicada ao caso concreto, cabendo ao Judiciário apenas 

realizar a subsunção do fato a norma e aplicar o direito posto. Ademais, por vezes o 

Legislativo enfrenta crises de representatividade, falta de consenso em suas decisões, 

algumas delas que não correspondem necessariamente a vontade dos seus representados, 

fechando os olhos para a efetivação de direitos e garantias de determinados grupos e 

preocupando-se apenas a atender interesses espúrios próprios ou de terceiros em troca de 

favores.  

Tais situações geram um demandismo desenfreado, aumentando 

significativamente as atribuições do Judiciário compelindo-o a atuar de maneira proativa 

para atender a contento os mandamentos insertos na Constituição de 1988. 

 

4 ATUAÇÕES CONCRETAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA 

EFETIVAÇÃO DE DIREITOS GARANTIDOS NA CONSTITUIÇÃO 

 

Exemplo de julgado marcante em que era necessário um reconhecimento ou 

proteção de direitos e princípios a determinados grupos em que faltava ação por parte do 

Legislativo - que foi decidido de maneira proativa pelo Judiciário - Ativismo Judicial - 
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ocorreu quando o plenário do Supremo reconheceu a união estável entre pessoas do 

mesmo sexo. 

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 4277) e na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF 132), reconhecendo a união estável entre casais do mesmo sexo, no 

voto do relator, à época o ministro Ayres Britto, excluiu qualquer significado do artigo 

1.723 do Código Civil que impeça o reconhecimento da união homoafetiva como 

entidade familiar, dando interpretação conforme a Constituição104. 

Essa atuação do Supremo Tribunal Federal, na concepção do ministro Luiz 

Roberto Barroso, é um exemplo típico de atuação ativista, proativa, conforme suas 

palavras ao se referir a tal decisão: “Nada documenta que essa fosse uma posição 

majoritária na sociedade, mas era um avanço civilizatório que se fazia necessário e a lei 

não vinha”.105 

De fato, tal qual como aconteceu no Código Civil de 1916, quando este 

reconhecia a entidade familiar apenas pelo casamento, um número assustador de ações 

pleiteando direitos em razão do rompimento de um vínculo conjugal não oriundo do 

casamento, levou a doutrina e a jurisprudência à inescapável conclusão de que o Direito 

não podia fechar os olhos para a realidade social106. 

Uma verdade irrefutável constatada no exemplo em tela é que, há de fato, uma 

omissão legislativa, ou mesmo um desinteresse em regular a matéria concernente às 

uniões e casamentos de pessoas do mesmo sexo. Não é necessário um dispêndio na leitura 

da Constituição para que se observe que, de fato, não reconhecer tal direito pleiteado por 

determinados grupos – casamento de pessoas do mesmo sexo – vai de encontro a vontade 

do constituinte originário bem como não se coaduna com a ideia de um Estado 

                                                 
104 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931>. 
Acesso em: 24 abr. 2019. 
105 Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI225392,41046-
Constituicao+Direito+e+politica +por+Luis+Roberto+Barroso.> Acesso em: 25 abr. 2019 

106 DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso Didático de Direito Civil. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2017, p.983. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI225392,41046-Constituicao+Direito+e+politica%20+por+Luis+Roberto+Barroso
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI225392,41046-Constituicao+Direito+e+politica%20+por+Luis+Roberto+Barroso
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Democrático de Direito que tem como primado principal a proteção da Dignidade da 

Pessoa Humana. 

Pergunta-se: Tal ingerência do Supremo Tribunal Federal, inovando na criação 

do direito, diante da omissão legislativa, foi de fato uma quebra da democracia? Ou pode-

se falar em fortalecimento? Houve uma usurpação do poder por parte do Judiciário? Estas 

são, de fato, questões que merecem ser tratadas com algum nível de ponderamento, pois, 

se de um lado tem-se um poder que tem como sua função típica inovar no ordenamento 

jurídico, criando ou extinguindo direitos e deveres (Legislativo), por outro lado, tem-se 

um poder incumbido de fazer valer os mandamentos da Constituição Federal, garantindo 

o pleno exercício de Direitos nela estampados (Judiciário). Faz-se oportuno transcrever 

trecho do RE 477.554 AgR, 2ª Turma, relator: Ministro Celso de Mello, data do 

julgamento 16/08/2011: 

 

Incumbe, por isso mesmo, ao Supremo Tribunal Federal, em sua 

condição institucional de guarda da Constituição (o que lhe confere “o 

monopólio da última palavra” em matéria de interpretação 

constitucional), desempenhar função contramajoritária, em ordem a 

dispensar efetiva proteção às minorias contra eventuais excessos (ou 

omissões) da maioria, eis que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os 

grupos majoritários, à autoridade hierárquico-normativa e aos 

princípios superiores consagrados na Lei Fundamental do Estado. 

 

Outra decisão histórica - também de maneira ativista, tal qual o exemplo citado 

anteriormente - ocorreu quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF 54), trazendo a possibilidade da gestante de feto anencéfalo 

poder interromper o parto, entendendo o tribunal que essa situação está compreendida 

como causa excludente da ilicitude, inovando, novamente no ordenamento jurídico107. A 

matéria que foi ao plenário da Corte em 11 de abril de 2012 foi “uma das mais importantes 

analisadas pelo tribunal” segundo o ministro Marco Aurélio. 

Novamente, aqui se tem a seguinte problemática: havia uma demanda de um 

determinado grupo – gestantes de fetos anencéfalos, principalmente – que buscava seus 

                                                 
107 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204878. Acesso 
em 24/04/2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204878
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direitos como à dignidade e à saúde e novamente as instâncias políticas que deveriam 

atender a tais demandas, quedaram-se omissas, surgindo a necessidade do Judiciário fazer 

as vezes de tais poderes e proteger os princípios albergados na obra do Constituinte 

Originário. 

O resultado do julgamento contou com oito votos favoráveis à interrupção da 

gestação e dois contra. Interessante notar que, na ocasião, o voto do ministro Ricardo 

Lewandowski foi contrário à interrupção da gestação, segundo o ministro “não é dado aos 

integrantes do judiciário promover inovações no ordenamento normativo, como se 

parlamentares eleitos fossem”. Nota-se que o referido ministro adotou uma posição 

defendida por aqueles que criticam o ativismo judicial, deixando que as instâncias 

competentes deliberem sobre determinado tema. Novamente, aqui se repetem as questões 

feitas anteriormente sobre se houve uma quebra da democracia ou um verdadeiro 

fortalecimento?  

Essas duas situações expostas anteriormente são exemplos de atuação positiva 

do Judiciário na resolução de demandas que deveriam ser resolvidas em outras instâncias. 

Porém, quando tais poderes, por motivos diversos, não atendem a contento os seus 

representados, estes buscam amparo no órgão que tem por obrigação legal resolver os 

conflitos a eles levados, não podendo se escusar de deliberar sobre tais demandas. 

Igualmente, na decisão da união estável entre pessoas do mesmo sexo e na interrupção de 

fetos anencéfalo, o Supremo Tribunal Federal atuou de maneira proativa na busca da 

realização de valores garantidos constitucionalmente quando da decisão que proibiu o 

nepotismo nos três poderes108, bem como na decisão que criou uma hipótese de perda de 

mandato caso não houvesse uma fidelidade partidária por parte do parlamentar. 

                                                 
108 Súmula Vinculante 13 - A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 
jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão 
ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer 
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 
designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 
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Outro exemplo emblemático de atuação proativa do Supremo Tribunal Federal 

ocorreu na concretização do inciso VII, do artigo 37 da Carta Magna. Referido inciso 

garantia o direito de greve aos servidores públicos. Assim dispõe que: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: 

[...] 
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

específica; 
 

Percebe-se que determinado inciso se trata de uma norma constitucional de 

eficácia limitada, conforme consagrada classificação de José Afonso da Silva. Dessa 

forma, para sua concretização faz-se necessário que o Poder Legislativo regulamente a 

matéria por meio de lei específica que estabeleça os limites e a maneira que deve ser 

exercido determinado direito. Há aqui uma patente omissão legislativa na concretização 

desse comando constitucional, pois até o corrente ano - 2019 - tal preceito não foi 

realizado pelo poder incumbido de tal mister - O Legislativo.  

Em 2007, o Supremo Tribunal Federal, diante da exorbitante inércia do 

Legislativo, no julgamento de alguns mandados de injunção109, determinou a aplicação 

ao setor público, no que couber, da lei de greve vigente no setor privado, até que o Poder 

Legislativo atenda a contento a demanda de determinado grupo. Vê-se aqui outro exemplo 

de inércia desprovida de qualquer razoabilidade por parte do Legislativo.  

No caso em comento, era patente a necessidade de tal regulamentação, pois tal 

situação não se encaixa naquela ideia anteriormente citada de que o Direito não é capaz 

de prever todas as situações de conflitos numa sociedade complexa, estabelecendo a 

norma que regeria tal situação. Na verdade, tal necessidade de regulamentação saltava 

aos olhos na medida em que já era assegurado determinado direito para um certo grupo - 

os trabalhadores da iniciativa privada - o que tornava totalmente descabida a 

impossibilidade desse mesmo direito ser exercido pelos servidores públicos. Diante de tal 

                                                 
109 MI 670/ES e MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 25.10.2007; MI 712/PA, rel. Min. Eros Grau, 
25.10.2007. 
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fato, o Supremo tomou uma decisão relevante na garantia de tal direito, fazendo as vezes 

do Legislativo, fortalecendo a ideia de um governo do povo para o povo, elevando 

princípios como o da igualdade e dignidade da pessoa humana a um patamar acima de 

quaisquer interesses contrários ou omissos na efetivação de direitos fundamentais. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Em várias de suas decisões, o Supremo Tribunal Federal tem, amiúde, 

contribuído com a real e plena efetivação de direitos que, caso não se adotasse uma 

postura proativa, ainda estariam a depender de uma atuação dos verdadeiros 

representantes do povo. É verdade que é tênue a linha que separa os limites legítimos 

dessa atuação para uma usurpação arbitrária, porém, deixando de lado as crenças, 

costumes ou ideologias de lado, não se exige muito esforço para que se perceba quando 

determinado grupo é detentor de um pleno direito e ao seu lado outro grupo encontra 

barreiras na sua efetivação. 

 Dos exemplos expostos no presente artigo, onde o Supremo Tribunal Federal 

fez prevalecer os mandamentos constitucionais, percebe-se que não há como a sociedade 

ficar a mercê da vontade do Legislativo em tornar exercitáveis os direitos garantidos pelo 

constituinte originário, pois se assim fosse, até hoje os servidores públicos não 

conseguiriam exercitar o direito de greve, entre tantos outros exemplos de ineficiência do 

Poder Legislativo em exercer apenas a sua função típica. 

É importante que o Judiciário disponha de meios para que sua atuação não se 

resuma a mero reconhecimento de omissão legislativa, e sim, mais do que isso, através 

de legítimas ferramentas à disposição dos que se sentem prejudicados - como é o caso do 

Mandado de Injunção e Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão - quando o 

mesmo for solicitado a atuar, torne, de maneira eficaz, respeitando o ordenamento 

jurídico, exercitáveis para todos os detentores, direitos que até então não eram 

regulamentados pelo poder responsável por essa nobre função.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a concessão de descontos relacionados a 

créditos tributários em atraso por parte do Administrador Público, prática considerada 

comum nos entes políticos brasileiros. Atente-se para o fato de que referida 

disponibilidade, que incide sobre o erário público, muitas vezes ocorre sem a observância 

dos ditames constitucionais e legais aplicáveis, o que faz com que a concessão do 

incentivo ou benefício fiscal em análise fuja da esfera de discricionariedade do agente 

público e passe a configurar ato de improbidade administrativa, uma vez que aludido ato 

é considerado renúncia de receita, passível de responsabilização penal, cível e 

administrativa. Registre-se ainda que a pesquisa foi desenvolvida através de métodos 

tradicionais como a discussão do próprio conhecimento, revisão bibliográfica e 

interpretação. 

Palavras-chave: benefício fiscal. discricionariedade. limites. receita pública. 

improbidade. 

 

ABSTRACT 

The present work has the objective of discussing the concession of discounts related to 

tax credits in arrears by the Public Administrator, a practice considered common in 

Brazilian political entities. It should be noted that the aforementioned availability, which 

affects the public treasury, often occurs without observing the applicable constitutional 

and legal provisions, which means that the granting of the tax incentive or tax benefit is 

mailto:felucena20@hotmail.com
mailto:thallysepfreitas@gmail.com
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not within the sphere of discretion of the public agent and begins to constitute an act of 

administrative impropriety, since alluded to is considered a renunciation of income, liable 

to criminal, civil and administrative liability. It should be noted that the research was 

developed through traditional and salutary methods such as the discussion of knowledge 

itself, bibliographic review and interpretation. 

Key-words: tax benefit. discretion. limits. public revenue. improbability. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem o intuito de abordar a frequente concessão de descontos 

nos créditos tributários em atraso por parte dos Gestores Públicos, sem a observância dos 

limites constitucionais e legais, o que pode configurar renúncia de receita e ato de 

improbidade administrativa, tornando imperiosa a análise dessa medida comumente 

utilizada e que, por vezes, atinge gravemente o erário público. 

Diante da grande frequência com que se identifica a prática da concessão de 

descontos acima aludida, mister se faz estabelecer qual o liame traçado pelo Ordenamento 

Jurídico Pátrio entre a discricionariedade do Administrador Público no sentido de 

conceder benefícios fiscais e as limitações constitucionais existentes para efetivação da 

referida prática. 

O ponto principal que ocasiona à discussão proposta é o fato de muitos entes 

públicos perderem vultosos valores decorrentes de tais medidas, na maioria das vezes, 

através de manobras maquiadas pelo manto da legalidade, por motivações diversas, que 

vão do desconhecimento do Gestor às ações denominadas “eleitoreiras”, sem que se 

observe a existência de requisitos de validade e eficácia que condicionam referidas 

condutas. 

O objetivo geral pretendido neste artigo é tratar dos efeitos ocasionados pelas 

reiteradas práticas lesivas ao Patrimônio Público, consubstanciadas na concessão 

indiscriminada de descontos relativos a créditos tributários devidos por contribuintes 

inadimplentes, percorrendo o entendimento da doutrina abalizada sobre a matéria, de 

forma a identificar situações que possam coibir a adoção dessas atitudes nocivas. 
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Desta feita, necessário se faz aprofundar o estudo da legislação que versa 

diretamente sobre o tema, dando especial enfoque ao Código Tributário Nacional, à Lei 

de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Improbidade Administrativa, sempre tendo como 

elemento basilar a Constituição Federal. 

Da mesma forma, é preciso delimitar de forma objetiva os requisitos mínimos 

exigidos para que seja permitida a concessão de benefícios fiscais, como a instituição de 

descontos nos débitos tributários em atraso por parte do Administrador Público. 

Ademais, merece destaque a atualidade do estudo, uma vez que a crise econômico-

financeira que assola os entes federados tem sido por vezes utilizada como argumento 

justificador da concessão reiterada desses benefícios fiscais, embasada pela necessidade 

imediata de aumentar a arrecadação nos cofres públicos, desconsiderando os efeitos desta 

prática à médio e longo prazo. 

 

2 O CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMO BEM INDISPONÍVEL 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, em seu artigo 3º, incisos II e III, o desenvolvimento 

nacional e a redução das desigualdades sociais e regionais, ao mesmo tempo em que 

estabeleceu que o crédito tributário e as penalidades tributárias são bens indisponíveis.  

Destaque-se que a concessão de benefícios ou incentivos de natureza tributária 

é matéria a ser definida através de lei. Se somente por lei se pode criar e instituir tributos, 

somente a lei pode dispor de receita ou deixar de receber valores correspondentes a 

tributos já criados, devidos e não pagos. Isso é o que dispõe claramente o artigo 150, §6º, 

da Constituição Federal, senão vejamos: 

 

Art. 150, § 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de 

cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos 

a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 

lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 

exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 

tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, 

g. (BRASIL, 1988). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
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Faz-se mencionadas considerações superficiais apenas para esclarecer que as leis 

que concedem benefícios ou incentivos fiscais visam atingir exatamente aquela pessoa, 

física ou jurídica, que figura no rol da “dívida ativa”, ou seja, que deveria ter efetuado o 

recolhimento de seus tributos, mas não o fez, afetando diretamente a receita prevista para 

aplicação dos correlatos recursos nas mais diversas finalidades públicas e sociais. 

Portanto, os tributos sobre os quais incidem as leis concessivas de benefícios e 

incentivos fiscais foram constituídos regularmente e não pagos de maneira injustificada 

e indevida, frustrando a expectativa do ente público tributante de receber aqueles valores, 

os quais, certamente, constavam de sua estimativa de receita tributária inserida na lei 

orçamentária anual aprovada para aquele exercício financeiro. 

Não é demais ressaltar que sobre o valor principal de uma obrigação tributária 

devida e não paga tempestivamente incidem sua atualização monetária - que não é 

acréscimo, nem pena acessória, mas apenas atualização do valor por índices legais 

existentes –, juros e multa, estes últimos sim podendo ser considerados penas acessórias. 

Para que não restem dúvidas sobre o que pode ser considerada obrigação 

tributária principal, observe-se o disposto no art. 113 do Código Tributário Nacional - 

CTN, in litteris: 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem 

por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-

se juntamente com o crédito dela decorrente (BRASIL, 1988). 

 

De acordo com o Código acima telado, o conceito de obrigação principal é amplo 

e engloba objeto de conteúdo pecuniário, isto é, aquela prestação de dar dinheiro, seja a 

título de tributo ou de penalidade pecuniária. Pode-se afirmar que, se a obrigação tiver 

cunho pecuniário será principal, se não, será acessória. 

Complementando a definição, o art. 139 do Código Tributário Nacional - CTN 

sacramenta que “o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma 

natureza desta”. 
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O eminente professor e Procurador do Ministério Público de Contas do Estado 

de Pernambuco, Alexandre (2013), explica claramente que em direito tributário, tanto um 

crédito quanto os respectivos juros e multas são considerados obrigação tributária 

principal, pois o enquadramento de uma obrigação tributária como principal depende 

exclusivamente do seu conteúdo pecuniário. 

Com efeito, além do montante apurado a título de obrigação tributária principal, 

compõem o crédito tributário a correção monetária, os juros de mora e as multas 

tributárias. Esse entendimento restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

A Primeira Seção ao julgar com recurso repetitivo o REsp 1.251.3/PR (Rel. Min. Mauro 

Cambppel Marques, DJe de 17.8.2011), relacionou as seguintes parcelas ou rubricas que 

compõem o crédito tributário: 

 

Principal: é valor do tributo devido ou da multa isolada devida; 

Multa: é o valor da multa devida quando atrelada ao principal, podendo 

ser de ofício, no caso de infração à legislação tributária, ou de mora, no 

caso de atraso no pagamento do principal;  

Juros de mora: são os juros incidentes em razão de atraso no pagamento 

do principal (art. 161, §1º, do CTN, atualmente a SELIC, por força do 

art. 61, §3º, da Lei n.9.430/96). 

Encargos: demais encargos incidentes sobre a dívida. 

 

Assim, seja como benefício ou incentivo, a lei que não observa todos os 

elementos instituídos pelo Ordenamento Jurídico Pátrio ao dispor do crédito tributário 

acaba por conceder uma remissão tributária. Ou seja, permite o recolhimento de dívidas 

tributárias já consolidadas sem que se faça o recolhimento total das penalidades a elas 

relativas, sejam multas ou juros.  

Trata-se, portanto, de remissão tributária, a incidir, neste caso, sobre o crédito 

tributário já constituído e não pago. 

 

3 DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 
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A remissão é uma modalidade de extinção do crédito tributário, estabelecida no 

art. 156, inciso IV, e regulada pelo disposto no art. 172, ambos do CTN - Código 

Tributário Nacional, a seguir transcritos: 

 

Art. 156 Extinguem o crédito tributário: 

(....); 

IV – remissão; 

 

Art. 172 - A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, 

por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito 

tributário, atendendo: 

 

I – à situação econômica do sujeito passivo; 

II – ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à 

matéria de fato; 

III – à diminuta importância do crédito tributário; 

IV – a considerações de eqüidade, em relação com as características 

pessoais ou materiais do caso; 

V – a condições peculiares a determinada região do território da 

entidade tributante. 

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito 

adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 155110. 

 

Consiste na ação ou efeito de remitir, ou seja, perdoar. Em matéria tributária, 

representa o ato emanado da autoridade administrativa consistente no perdão de 

determinado crédito tributário, extinguindo-o. 

Entretanto, dada a relevância da extinção do crédito, com a supressão de sua 

exigibilidade, conferida por ato administrativo plenamente vinculado (lançamento), nos 

termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o ato de remissão do citado crédito, 

embora perfeitamente possível, é, também, necessariamente vinculado, não somente às 

normas que regem a tributação como à lei específica que disciplinar sua concessão. 

Tal imperativo decorre, em grande parte, do comando emergente da Emenda 

Constitucional 3/93, que instituiu o Princípio da Legalidade Específica para a concessão 

de subsídios e a adoção de causas extintivas ou excludentes do crédito tributário. 

                                                 
110 BRASIL. Código Tributário Nacional. Lei nº. 5.172. Brasília: Congresso Nacional, 25 de outubro de 

1966. Disponível em: < www.planalto.gov.br>. Acesso em: 08 set. 2014 
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Assim, podemos identificar que a remissão é uma modalidade de extinção do 

crédito tributário que, para ser aplicada, depende de uma série de requisitos, tal como lei 

específica e despacho fundamentado da autoridade competente. 

Depende, ainda, da situação econômica do sujeito passivo; da ocorrência de erro 

ou ignorância escusáveis do sujeito passivo no que pertine à matéria de fato; da eventual 

desimportância do crédito tributário; de prévias considerações de equidade sobre as 

características pessoais ou materiais do caso e de condições peculiares a determinada 

região do território da entidade tributante. 

O aludido tributarista Alexandre (2013), ao discorrer sobre o instituto da 

remissão, elucida a respeito de quais dívidas tributárias podem ser remidas, senão 

vejamos, verbatim: O texto legal não restringe a possibilidade de concessão de remissão 

apenas para créditos relativos a tributos. A redação do dispositivo refere-se à expressão 

“crédito tributário” que, conforme já ressaltado, abrange valores referentes a tributos e a 

multas. 

Lógica diversa não é possível. Após o lançamento do tributo, o Ente Político já 

inclui na sua previsão de receita o crédito correspondente, que, por sua vez, constará na 

lei orçamentária anual daquele exercício.  

Caso referida obrigação tributária não seja regularmente cumprida, passando o 

contribuinte à condição de inadimplente, o débito então constituído será inscrito na dívida 

ativa, com os devidos custos oriundos do não pagamento da dívida tributária, sobre ela 

incidindo os juros e as multas previstos na legislação correlata.  

Desta feita, a obrigação principal não mais será constituída apenas do débito 

originário, mas terá a si agregada os valores de juros e multa, formando um só todo. Não 

é demais destacar que a totalização desses valores será incluída na lei orçamentária anual, 

fazendo constar como expectativa de receita tributária. 

Assim, se o ente federativo prevê em seu orçamento anual uma determinada 

receita tributária, na qual estão inseridos os débitos inscritos em dívida ativa – compostos 

de principal, atualização monetária, juros e multa – e, por força de uma lei posterior, 

dispensa o recebimento de parte destes valores, inegavelmente estará dispondo de 

dinheiro público, importando em renúncia de receita. 
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Portanto, ao confeccionar um projeto de lei e enviá-lo ao Poder Legislativo para 

aprovação, tendo por objetivo conceder benefícios ou incentivos de natureza fiscal sobre 

débitos inscritos em dívida ativa, o Gestor deve ter plena consciência de que está 

renunciando, ainda que parcialmente, à receita tributária do ente público que ele 

representa.  

 

4 DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

A renúncia de receita supra telada, após a entrada em vigor da Lei Complementar 

Nacional nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), possui previsão, condições e 

requisitos nela estabelecidos para que possa ser considerada válida, os quais estão 

expostos no seu artigo 14. Referido Diploma Legal preocupou-se, dentre outros vários 

aspectos inerentes às Finanças Públicas, com as ações governamentais voltadas para a 

renúncia de receitas. 

Nesse ponto, traçou alguns limites para a concessão de benefícios fiscais que 

tenham o condão de gerar renúncia de receita, nos termos do art. 14, in verbis: 

 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 

ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a, pelo menos, uma das 

seguintes condições: 

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que 

não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período 

mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição. 

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de 

alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 

discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 

correspondam a tratamento diferenciado. 
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§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício 

deque trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 

II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas 

referidas no mencionado inciso (BRASIL, 2000). 

 

Como se vê da redação do dispositivo acima, os entes federados poderão 

continuar a outorgar benefícios fiscais que causem renúncia de receita, desde que em 

consonância com as condições delineadas no art. 14 da mencionada lei complementar. 

Primeiramente, a renúncia deverá ter sido contemplada na Lei Orçamentária 

Anual e não poderá comprometer as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Não ocorrendo tal hipótese, a renúncia poderá ser levada a efeito desde 

que, no ato que conceda a benesse, sejam apontadas as medidas tendentes a compensar 

as perdas dela decorrentes pelo período mencionado no caput do art. 14, ressalvando-se 

que a vigência do benefício fica condicionada à implementação do mecanismo de 

compensação. 

Nesse sentido, mostram-se as lições ministradas por Barros (2001, p.89) em sua 

obra: 

 

A evidência que não se impede a concessão de qualquer incentivo 

fiscal, desde que inexista o comprometimento da Receita Pública. 

Observa-se, contudo, que se o incentivo fiscal reduzir a carga tributária, 

torna-se indispensável a adoção de medidas que a supram, fixando, o § 

2º do art. 14, a eficácia conjunta das medidas, ou seja, a lei que conceder 

a vantagem tributária será exeqüível a partir do momento em que a 

norma que instituir a forma de suprir a perda da receita passar a ser 

exigida; a eficácia será conjunta. (....) Nada impede, porém, que exista 

uma lei, editada nesta data, e a que instituir a forma de complementação 

da receita for aprovada em outra oportunidade, com datas diversas, quer 

da sanção, quer como da vigência; entretanto, a eficácia de ambas 

ocorrerá com a edição desta, da lei que suprir a perda da captação. 

 

O Conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, Pedro Lino, esclarece 

didaticamente como deverá ocorrer a chamada renúncia legal de receita por parte dos 

entes federados, in verbis: 

Basta que, para isso, satisfaçam a um dos dois – note-se bem, não é 

necessário que satisfaçam a ambos, mas a apenas um – requisitos 

impostos nos incisos I e II do artigo em comento. 
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O primeiro deles exige, para perfeição da renúncia, que, além de ter sido 

considerada na LOA, não venha a afetar as metas estabelecidas na 

LDO; neste caso tem-se que considerar o § 6º do art. 150 da CF, para 

trabalhar com hipótese única: a concessão ou ampliação do benefício 

só pode ser outorgada mediante lei específica; assim, a tal demonstração 

do implemento dessas condições – exigência legal – deve estar 

explicitada ou presilhada em anexo ou constar do próprio corpo da 

mensagem de encaminhamento do projeto, vez que, a teor da alínea b 

do art. 61 da CF, serão, tais leis, sempre de iniciativa exclusiva dos 

Chefes do Poder Executivo. 

Se for impossível a implementação do dispositivo anterior, nos casos 

de, por exemplo, não se ter considerado a renúncia na LOA ou que 

venha ela, efetivamente, a afetar as metas de resultado fiscal, ainda 

assim pode o ente renunciar à receita, desde que, no próprio ato, sejam 

adotadas medidas preconizadas na LC, que visam, para compensar as 

perdas, à elevação de alíquotas de dado tributo, à ampliação de dada 

base de cálculo e até – se possível constitucionalmente – à criação de 

tributo (taxa, e.g.) e contribuição. 

Nesse segundo caso, deve-se salientar que o benefício terá sua vigência 

condicionada à efetiva implementação de uma das condições ali 

discriminadas [...] (LINO, 2001, p. 63-64). 

 

Verifica-se que as disposições constantes no art. 14 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal representam condições de eficácia do benefício fiscal concedido. Ou seja, a 

renúncia de receita, segundo dicção do dispositivo legal supracitado, deve, 

obrigatoriamente, ser contemplada nos dois exercícios seguintes quanto ao seu impacto.  

O que está previsto é que haja a especificação das formas através das quais será 

possível a compensação aos cofres públicos, na ocasião da legislação vir a prever a perda 

de parte de sua receita orçamentária, já que se trata de dinheiro público. 

Exatamente por isso o caput do referido dispositivo exige a apresentação de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro que a aplicação da lei vai causar no Ente 

Público naquele exercício e também nos dois exercícios seguintes. 

Deve também o mesmo Administrador Público demonstrar que aquela lei 

concessiva de benefícios fiscais atende ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias do 

ente público que representa, o que corresponde à exigência de que tais benefícios estejam 

previstos como diretrizes orçamentárias daquele ente, evitando que sejam utilizados com 

finalidades escusas, como as relacionadas ao período eleitoral. 
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Além destes dois requisitos acima, que são de extrema importância e 

complexidade para o Administrador que quer efetivamente conceder benefícios fiscais, 

deve ainda restar comprovado por ele o atendimento de, pelo menos, um dos dois 

requisitos apresentados nos incisos I e II do caput do mesmo artigo 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Importa registrar que tais exigências correspondem a medidas que visam impedir 

a utilização destas leis de maneira indiscriminada e descontrolada, bem como visam evitar 

maiores prejuízos aos cofres públicos, os quais receberão menos do que o previsto nas 

respectivas leis orçamentárias anuais. 

Atente-se ainda para a exigência contida no §2º do artigo 14, disciplinando que 

a lei concessiva do benefício somente entre em vigor quando efetivamente implementadas 

as medidas de compensação aos cofres públicos anunciadas no inciso II. 

Portanto, é de se concluir que qualquer lei que tenha por objetivo conceder 

benefícios ou incentivos fiscais deverá obediência total aos requisitos contidos no art. 14 

da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Mais especificamente, ao enviarem os respectivos projetos de lei ao Poder 

Legislativo, os representantes do Poder Executivo devem demonstrar de maneira clara e 

transparente que cumpriram à risca as citadas condições, sob pena de não serem 

aprovados, por manifesta ofensa à Lei Complementar ora tratada. 

 

4 DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

Noutro quadrante, balizada doutrina ensina que, ao desatenderem os limites 

supra explicitados, os Agentes Políticos e todos que concorrerem para a produção de 

efeitos das leis criadas em desconformidade com as normas específicas e 

hierarquicamente superiores sobre o tema estarão incidindo em atos de improbidade 

administrativa, de acordo com o que dispõe o artigo 10 da Lei 8.429/92 (Lei de 

Improbidade Administrativa). 

Mister se faz ressaltar que, o rol exemplificativo do artigo 10, inciso VII da Lei 

em exame, regulamenta como improbidade administrativa o ato de “conceder benefício 
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administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie”, incluindo-o entre os atos que configuram improbidade 

administrativa por causarem danos ao erário público. 

Fácil identificar um ato de improbidade a partir do momento em que um(a) 

Prefeito(a) Municipal encaminha um projeto de lei para a Câmara Municipal no intuito 

de aprovar uma lei que conceda incentivos fiscais da forma acima relatada, sem que tal 

projeto esteja acompanhado de relatório, parecer técnico, planilhas ou outra demonstração 

objetiva a respeito do atendimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Vale salientar que há uma consistente interpretação de doutrinadores e 

julgadores no sentido de que, a partir do momento em que a lei passa a produzir efeitos, 

o ato de improbidade (lei vigente) está configurado e caracterizado. Também estará 

demonstrado o prejuízo sofrido pelo erário municipal que deixou de receber parte de sua 

receita tributária. Nestes casos, o artigo 12, inciso II da Lei de Improbidade 

Administrativa prevê as penas aplicáveis.   

Merece destaque que outro não é o entendimento da jurisprudência pátria sobre 

o assunto, conforme se verifica através do julgado infra transcrito, in litteris: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ALEGADO 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA 

TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO QUE CONCEDE 

ANISTIA PARCIAL AOS ADICIONAIS POR ATRASO DE 

PAGAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 

MUNICIPAL - RENÚNCIA DE RECEITA NÃO PREVISTA NA LEI 

DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EM VIGOR - ATO QUE 

CONFIGURA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 

MODULAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A lei que cria benefícios ou 

incentivos fiscais, notadamente aquelas que permitem o recolhimento 

de tributos já inscritos em dívida ativa sem o pagamento dos valores 

correspondentes a juros e multas sobre eles incidentes, devem atender 

integralmente os requisitos e condições exigidos pelo artigo 14 da LRF, 

que exige prévio estudo do impacto orçamentário-financeiro e medidas 

de compensação, sob pena de caracterização de ato de improbidade 

administrativa. Para a aplicação das penas previstas no inciso II, do art. 
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12, da Lei Federal n. 8.429/92, há que se entrever o dano ao erário e a 

conduta dolosa ou culposa do agente público. Comprovado o ato de 

improbidade administrativa, impõe-se a condenação do agente nas 

sanções que guardem consonância com a espécie.111 

 

É de se destacar o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU ao julgar o processo n. 003.850/2016-1 em 17/02/2016, sob a relatoria do Ministro 

Raimundo Carreiro, consoante transcrição parcial infra realizada: 

 

GRUPO I – CLASSE III – Plenário 

TC 003.850/2016-1  

Natureza: Consulta 

Órgão: Ministério da Fazenda  

Representação legal: não há   

SUMÁRIO: CONSULTA FORMULADA PELO MINISTRO DE 

ESTADO DA FAZENDA ACERCA DA MELHOR 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 14 DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL NO QUE CONCERNE ÀS 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO EXIGIDAS PELA LEI EM 

DECORRÊNCIA DE RENÚNCIAS FISCAIS. DÚVIDA SOBRE O 

PERÍODO A SER CONSIDERADO, PARA FINS DE 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPENSAÇÃO, 

ESPECIALMENTE NOS CASOS EM QUE A ELEVAÇÃO DE 

ALÍQUOTAS DE TRIBUTOS DEVE OBSERVAR A 

ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONHECIMENTO. 

RESPOSTA AO CONSULENTE. ARQUIVAMENTO. 

1. Para fins do disposto no art. 14, inciso II e § 2º, da Lei 

Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a 

exigência de implementação de medidas de compensação para 

concessão ou ampliação de renúncias de receitas é considerada 

cumprida:  

1.1. a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de lei ou de 

decreto, na data de publicação da lei ou do decreto, ainda que tais 

tributos devam obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, 

desde que o ato normativo que promova a elevação de alíquota se 

mantenha eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e que o valor a 

ser arrecadado após a noventena, mas no mesmo exercício, seja 

suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da 

renúncia naquele exercício; 

1.2. a partir da elevação de alíquotas de tributos, por meio de medida 

provisória, na data de conversão da medida provisória em lei, ainda que 

tais tributos devam obediência ao princípio da anterioridade 

nonagesimal, desde que o ato normativo que promova a elevação de 

                                                 
111 TJ-SC - AC: 512547 SC 2008.051254-7, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 11/11/2010, Quarta 
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. de Ituporanga. 
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alíquota se mantenha eficaz ao longo de todo o exercício financeiro e 

que o valor a ser arrecadado após a noventena, mas no mesmo exercício, 

seja suficiente para neutralizar o impacto orçamentário-financeiro da 

renúncia naquele exercício; 

2. Para os exercícios financeiros seguintes ao da concessão ou 

ampliação da renúncia de receita, o mecanismo previsto no inciso I do 

art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que a renúncia seja 

considerada nas estimativas de receita das respectivas leis 

orçamentárias, na forma do art. 12 dessa mesma Lei, de modo a não 

afetar as metas fiscais estabelecidas nas respectivas leis de diretrizes 

orçamentárias; 

3. A temática das renúncias de receitas guarda estreita relação com a 

sustentabilidade fiscal e a efetividade das políticas públicas, razão pela 

qual a concessão ou ampliação de uma renúncia, além de atender às 

exigências específicas do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

também deve pautar-se pelos pressupostos gerais da gestão fiscal 

responsável insculpidos no § 1º do art. 1º desse mesmo diploma legal, 

quais sejam: planejamento, transparência, prevenção de riscos e 

correção de desvios; 

 

É de se destacar que, caso caracterizados os atos de improbidade administrativa, 

a responsabilidade deverá recair sobre seus agentes responsáveis, dentre os quais poderão 

estar diretores ou assessores financeiros, tesoureiros, Secretários da Fazenda, dentre 

outros.  

No mesmo sentido, igualmente poderão ser responsabilizados os membros do 

Poder Legislativo, haja vista a aprovação de projetos de leis elaborados nestas condições, 

sem a cautela e técnica minimamente necessárias por parte dos legisladores. 

A justificativa lógica é a de que, ao analisarem, discutirem, debaterem e votarem 

projetos de lei, aprovando-os, os deputados, senadores e vereadores também 

desconsideraram as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou mesmo 

foram negligentes ou omissos ao exercerem o mister para o qual se comprometeram, 

devendo ser realizada a análise a depender do caso concreto, responsabilizando-os nos 

exatos termos do artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa. 

Sobre a responsabilidade dos agentes públicos acima mencionados, veja-se o que 

dispõe a Lei Complementar nº 101/2000 a respeito, em seu art. 11, verbatim:  
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Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 

fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos 

da competência constitucional do ente da Federação. 

§ único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente 

que não observe o disposto no “caput”, no que se refere aos impostos 

(BRASIL, 2000). 

 

O dispositivo legal citado está em perfeita sintonia com o princípio da 

indisponibilidade, pela administração, dos bens e interesses públicos, integrante do 

regime jurídico-administrativo. Magistral é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello 

a respeito:  

 

A indisponibilidade do interesse públicos significa que, sendo 

interesses qualificados como próprios da coletividade – internos ao 

setor público –, não se encontram à livre disposição de quem quer se 

seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os 

representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe 

incumbe apenas curá-los – o que também é um dever – na estrita 

conformidade do que predispuser a “intentio legis” (MELLO, 1999, p. 

33).  

 

Desta feita, qualquer ato que importe renúncia de receita deve ser precedido de 

detalhado estudo e planejamento, de modo a identificar as consequências imediatas e 

futuras sobre a arrecadação e indicar as medidas de compensação cabíveis. Não há mais 

espaço para improvisos ou soluções genéricas ou simplificadas do tipo “as despesas 

correrão por conta do orçamento”.  

Importante que se repita, ainda, que o crédito tributário compreende o tributo 

vencido (valor nominal ou histórico) e todos os acréscimos legais, entre outros, a correção 

monetária, os juros moratórios e a multa. Assim, não se pode dizer que a transação ou a 

remissão possa incidir somente sobre os “valores acessórios” individualmente 

considerados.  

Vencido o tributo, os encargos originados da inadimplência agregam-se 

irresistivelmente àquele, não podendo ser desmembrados para fins de cobrança ou 

dispensa de pagamento. Assim, a transação e a remissão incidem sempre sobre a 

totalidade do crédito tributário, que engloba o valor principal da dívida (valor inicial) e 

os valores acessórios (correção monetária, juros e multa).  
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Noutro aspecto, filiamo-nos a tese de que ofende o princípio da isonomia e o 

senso de justiça que contribuintes inadimplentes com o fisco sejam favorecidos pelo 

poder público com bonificações, descontos e abatimentos para cumprir o seu dever, 

enquanto cidadãos adimplentes não recebam o mesmo tratamento.  

Desse modo, a autoridade administrativa, ao conceder uma remissão, deverá 

atentar não só para as regras contidas no Código Tributário Nacional e na lei concessiva, 

mas também às regras disciplinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de, 

inobservadas as condições esculpidas na citada norma, incorrer em ato de improbidade 

administrativa por prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, VII, da Lei 8.429, de 2 de 

junho de 1992, além de ver-se responsabilizado pelo débito e sujeito a outras sanções, 

consoante o disposto no art. 12, inciso II, da citada lei. 

 

5 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida a partir do método de revisão bibliográfica e 

legislativa, com a análise da doutrina em setores de conhecimento, destacando-se a 

interdisciplinaridade do Direito Constitucional, Administrativo, Tributário e Financeiro, 

além da exploração da legislação específica aplicável, em especial o Código Tributário 

Nacional, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Improbidade Administrativa. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É sabido que constitui prática comum entre os Entes Federativos a concessão de 

descontos aplicados aos débitos tributários atrasados, sem a observância mínima dos 

elementos definidos no Ordenamento Jurídico, esquecendo-se que o crédito tributário é 

um bem indisponível, conforme bem preceitua a Lei Maior, e que, portanto, para ser 

objeto de qualquer tipo de renúncia ou transação, deve obediência aos ditames 

constitucionais, além dos elencados no Código Tributário Nacional, na Lei de 

Responsabilidade Fiscal e na Lei de Improbidade Administrativa. 
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Os motivos ensejadores dessa tantas vezes equivocada atitude podem ser 

atribuídos ao costume frequente dos Gestores em adotar medidas menos “antipáticas” nas 

vésperas das eleições, mas também ao desconhecimento e despreparo relativo ao sistema 

basilar da Administração Pública por parte dos próprios administradores, bem como de 

sua equipe técnica. 

A doutrina e a jurisprudência nacionais vêm tentando coibir a nocividade desta 

conduta, cuja fundamentação amplamente solidificada demonstra ser inequívoca a larga 

afronta à legislação praticada pelos gestores de vários entes públicos desta Federação. 

Registre-se que, para que a renúncia não configure ato de improbidade 

administrativa, necessária a presença de alguns limites, quais sejam, que ela esteja 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 

deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, que atenda ao disposto na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a pelo menos uma das duas condições abaixo destacadas (art. 14 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal): Que a renúncia seja considerada na estimativa de receita da 

Lei Orçamentária do período e que haja demonstração de que esta não afetou as metas de 

resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou que 

venha acompanhada de medidas de compensação, no período compreendido no exercício 

de início de sua vigência e nos dois seguintes, por meio do aumento de receita, 

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação 

de tributo ou contribuição (BRASIL, 2000).  

Merece destaque o fato de que, tais limitações impostas pelo Ordenamento 

Jurídico atuam como condições de eficácia da lei que venha a dispor ou renunciar receita 

pública, implicando a sua inobservância em responsabilização por ato de improbidade do 

Gestor e demais autoridades competentes que mantenham ou apliquem os efeitos do 

referido Diploma Legal eivado de vício. 

Diante do exposto, é de se concluir que, somente terá a discricionariedade de 

transacionar ou renunciar a verba pública o Administrador Público que atenda fielmente 

aos pressupostos elencados na Constituição Federal e, especificamente, no Código 

Tributário Nacional, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Improbidade 

Administrativa. 
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Caso contrário, não há que se falar em ato discricionário, mas em configuração 

de renúncia de receita, que importará em responsabilização penal, cível e administrativa, 

cujas sanções deverão ser aplicadas ao Administrador Público, bem como aos demais 

agentes públicos envolvidos. 
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RESUMO 

O presente artigo visa explicitar o posicionamento do Direito enquanto instrumento de 

discurso para fins de concretude do controle social, sob a luz da abordagem foucaultiana. 

Para isso, traçamos um paralelo entre a influência do discurso jurídico e a necessidade 

sentimental do controle social na seara da sociedade punitivista pós-moderna. No fim, 

perseverou a lógica do Direito, que no seu objetivo maior, se apropria das formas de 

controle social, em especial àquela inererente ao sistema penal, com objetivos outros, a 

saber, a implantação e massificação de um discurso jurídico que vá ao encontro dos 

anseios de uma posição político-ideológica dominante. 

Palavras-chaves: discurso jurídico. controle social. punitivismo. 

 

ABSTRACT 

This article aims to make explicit the positioning of Right as an instrument of discourse 

for the purpose of concretizing social control, in the light of the Foucaultian approach. 

For this, we draw a parallel between the influence of the legal discourse and the 

sentimental need for social control in the area of the postmodern punitive society. In the 

end, it persevered in the logic of Right, which, in its larger objective, appropriates forms 

of social control, especially those inherent in the criminal system, with other objectives, 

namely, the establishment and massification of a juridical discourse to meet of a dominant 

political-ideological position. 

Key-words: legal discourse. social control. punitivism. 
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As bases fundantes da ideia de controle social provavelmente remontam ao 

século XVII com a obra “Leviatã” de Thomas Hobbes, embora se tenham notícias de 

diferentes formas de controle em outras sociedades. Hobbes afirmava a necessidade de 

um pacto social, um acordo entre todos, para que prevalecesse uma sociedade de paz. 

Para isso, um enorme poder (estatal) era justificado, de modo a limitar direitos e vontades 

individuais em nome de uma soberania e garantia da ordem. “Bem é verdade que Hobbes, 

apesar de flertar com os ideais iluministas e racionais, coadunava-se com as inspirações 

absolutistas, desvinculando-se, no entanto, dos seus fundamentos político-teológicos” 

(MASCARO, 2010, p. 166). 

É nesse contexto que ao Estado é outorgado, em troca da segurança e harmonia 

social, o poder absoluto naturalmente extraído desse contrato social. Aquilo que 

anteriormente controlava-se por meio de vinganças privadas, lutas internas e guerras, 

passa a ser mediado por um poder soberano, expressão maior da justiça no caso concreto. 

Um pouco mais à frente, é Rousseau quem atualiza a relação “estado-contrato social” a 

partir da noção de que os indivíduos são participantes da soberania estatal, e, em corolário, 

colaboram e compactuam para a consecução dos controles e objetivos comuns 

(MASCARO, 2010, p. 197). Aqui, com início e durante o século XVIII, temos o controle 

social espraiado no seio social e efetivando-se, agora não mais sob a égide religiosa, mas 

sim sob o manto jurídico-burguês. Rousseau, apesar de compartilhar as aspirações 

burgueses liberais da época, sem saber, já houvera plantado as sementes da crítica 

moderna consubstanciada na tríade “controle social – poder – direito”. 

Doutra ponta, temos que o Direito tem raízes cronológicas anteriores à noção 

moderna do controle social. Sua origem perpassa remotamente pelas civilizações pré-

escrita, ganha forma na Grécia e Roma e se solidifica nas sociedades pré-capitalistas 

(WOLKMER, 2008). Nestas, o Direito apresenta-se incidental, vale dizer, não estava 

centrado no poder soberano, mas atrelado às normas de conduta, de moral e até religiosas. 

Esse molde de apresentação do Direito no meio social, era, pois, bem diferente da 

concepção moderna da norma jurídica. Não é objetivo dessas linhas traçar uma 

abordagem histórica do direito, mas sim debater a relação, na seara da sociedade moderna, 
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do discurso jurídico enquanto instrumental factível do controle social contemporâneo. 

O ponto maior de inflexão do Direito enquanto norma reguladora das relações 

sociais vem se dá primeiro, com o mercantilismo, na sequência com o iluminismo, e se 

cristaliza com o apogeu do capitalismo no século XVIII. É dizer, o direito assume 

concretamente uma forma representativa dos anseios burgueses-capitalistas enquanto 

produto das necessidades humanas em cada período da história (WOLKMER, 2003, p. 

26). É aqui o momento chave e inicial que dispara a relação moderna “direito X controle 

social” tendo como pano de fundo o estado protagonista, harmonizador e controlador, 

doravante submetido às leis. 

Consequência maior desse fortalecimento estatal, dúvida não há, é a sua 

centralidade enquanto instituição de controle social que, apesar de não ter total 

exclusividade, passa a deter todos os instrumentais capazes de orientar e coagir indivíduos 

e organizações aos seus propósitos político e ideológicos. Não obstante, é forçoso 

destacar que o controle social envolve também elementos da sociedade civil além 

daqueles que se caracterizam pela atuação do aparelho político do Estado. Dentre esses 

mecanismos, o discurso jurídico se faz preponderante, efetivo e efetivador dos anseios 

estatais no âmbito do controle social à medida que configura e estabelece relações de 

poder. 

Dessa constatação, que circunda o poder do discurso jurídico apresentável como 

meio de controle social, não há como não rogar os elementos metodológicos de 

penetração ideológica do discurso e da microfísica de poder de Michel Foucault. Para 

isso, o presente estudo intentará, consubstanciado numa revisão bibliográfica e, dentro de 

uma proposta dialógica, fazer um recorte estrutural e crítico do discurso jurídico e sua 

aplicação, sob a forma de controle social, pela sociedade punitiva pós-moderna. 

 

2  A APROPRIAÇÃO SOCIAL DO DISCURSO NO TRAÇADO DE FOUCAULT 

 

A instigante e complexa obra de Michel Foucault pode ser, num esforço didático, 

parametrizada em três etapas distintas e evolutivas, a saber: a primeira, arqueológica; a 

segunda, genealógica; e uma terceira, da subjetivação. Não ousaremos aqui fazer uma 
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abordagem macro do pensamento foucaultiano, não é esse o objetivo desta pesquisa. 

Contudo, interessa-nos neste momento perfilhar um iniciante ensaio que trate desses 

novos domínios de saber, estruturados a partir das práticas sociais. E nesse sentido, 

Foucault arremata que: 

 

as práticas sociais podem chegar a engendrar domínios de saber que não 

somente podem fazer aparecer novos objetos, novos conceitos, novas 

técnicas, mas também fazem nascer formas totalmente novas de sujeitos 

e de sujeitos de conhecimento. O próprio sujeito de conhecimento tem 

uma história, a relação do sujeito com o objeto, ou, mais claramente, a 

própria verdade tem uma história (FOUCAULT, 2013. p.18). 

 

Para trabalhar essa influência substantiva das práticas sociais no estabelecimento 

de novos saberes e conhecimentos, Foucault toma por base outros três fundamentos 

(FOUCAULT, 2013. p.18-19) para sua pesquisa: 1) o domínio do saber e sua dimensão 

história112; 2) A análise dos discursos113; 3) reelaboração da teoria do sujeito114. É nesse 

momento que o nosso recorde metodológico se faz necessário. Importa-nos trabalhar 

nesse momento as bases do segundo eixo definido por Foucault, no detalhe, a análise do 

discurso, numa visão ampliada que transpassa os fatos linguísticos e adota uma 

legitimação estratégica de dominação. 

 

Teria então chegado o momento de considerar esses fatos dos discursos, 

não mais simplesmente sob seu aspecto linguístico, mas, de certa forma 

– e aqui me inspiro nas pesquisas realizadas pelos anglo-americanos – 

como jogos (games), jogos estratégicos, de ação e reação, de pergunta 

e de resposta, de dominação e de esquiva, como também de luta. O 

discurso é esse conjunto regular de fatos linguísticos em determinado 

nível, e polêmicos e estratégicos em outro (FOUCAULT, 2013, p.19). 
 

É nesse pensar, do discurso enquanto meio estratégico de saber e dominação, 

que se torna imprescindível apreciar e encaminhar uma análise da famosa conferência de 

Foucault proferida na sua aula inicial no Collège de France (FOUCAULT, 2018). Nesta 

                                                 
112 Fundamento científico que procura pensar as práticas de controle social e vigilância. 
113 Eixo metodológica da pesquisa foucaltiana que investiga não somente os fatos linguísticos, mas também 

a dimensão estratégica. 
114 Teoria continuamente atualizada por práticas e outras teorias, dentre elas, a mais impactante seria a 

psicanálise. 
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oportunidade Foucault irá traçar uma tênue relação entre as práticas discursivas e os 

poderes que as circundam, estabelecendo confluências dos procedimentos de produção 

do discurso, sua seleção, organização e redistribuição na sociedade (FOUCAULT, 2014). 

A composição analítica do discurso, nas palavras de Foucault, estrutura-se em 

três modalidades de procedimentos: de exclusão115, internos116 e de rarefação117. 

Oportunamente, precisamos aqui, seguindo uma trajetória foucaultiana, traçar um liame 

de alguns desses procedimentos com aqueles ligados ao Direito e ao discurso jurídico, 

vale dizer, que estratégias de domínio do saber discursivo podem ser utilizadas nesse 

ambiente ora debatido. 

Nesse sentido, pontuamos três procedimentos cujas características encontram-se 

imbricadas com o discurso jurídico. O primeiro se refere a disciplina, a qual é definida, 

enquanto procedimento interno, “por um domínio de objetos, um conjunto de métodos, 

um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, 

de técnicas e de instrumentos” (FOUCAULT, 2014, p.28). Daí se extrai que essa 

disciplina, também no meio jurídico, se impõe enquanto princípio de controle da própria 

produção do discurso à medida que faz uso de todo uma dogmática que dá suporte ao 

direito e à lei. 

O segundo procedimento diz respeito aos rituais da palavra, que, segundo 

Foucault refere-se à qualificação dos autores do discurso e define os gestos, 

comportamentos e sinais que acompanham o discurso (FOUCAULT, 2014, p.37). Ora, 

reluzente a constatação que o discurso judiciário, conforme pontua o autor, não pode estar 

dissociado de uma prática ritualística própria, e nesse ponto, vale exemplificar, o ritual 

que envolve um tribunal do júri e toda a carga valorativa e teatral dos discursos ali 

proferidos. 

Por fim, o terceiro procedimento refere-se aos grupos doutrinários, que 

trabalham e permitem a difusão do discurso de forma a definir situações de pertencimento 

recíprocas, vale dizer, a doutrina reúne indivíduos dentro de ideias comuns, excluindo-os 

                                                 
115 Também considerados externos. São os procedimentos de interdição, separação e vontade de verdade. 
116 Trata-se dos comentários, princípio do autor e da disciplina. 
117 Envolve o ritual da palavra, sociedade do discurso, doutrina e apropriação social. 
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de outras (FOUCAULT, 2014, p.41).  Muito presente no discurso judicial, a doutrina 

estabelece na seara do direito um rol exclusivista e monopolizador de operadores, 

notadamente formado por agentes estatais, que definem, a partir de interpretações 

pessoais e ideológicas, formas de apropriação social dos seus discursos.   

Essa base conceitual e analítica do discurso vem a ser importante para que se 

possa estabelecer, num primeiro momento, sua estrutura narrativa de saber, e num 

segundo passo, estratégias de penetração no seio social. Por óbvio, mais adiante, 

aprofundaremos essa perspectiva no contexto jurídico, é dizer, como a narrativa jurídica 

faz uso dessa estratégia discursiva para implementar saberes de domínio e controle social. 

 

3 O DISCURSO JURÍDICO, SEUS OBJETIVOS SIMBÓLICOS E SUA 

ESTRATÉGIA DE PODER 

 

O discurso ditado pelo Direito e seus operadores, conforme as linhas já 

principiadas, detém características singulares que o fazem se afastar dos discursos 

comuns. Primeiro porque toda sua narrativa é encorpada, desde há muito, por interesses 

de controle e apropriação social, sendo seu discurso proferido sempre por autores 

privilegiados. Segundo, porque, hodiernamente, tem como principal fonte o Estado, 

controlador e penalizador de condutas discordantes daquelas estabelecidas no pacto 

social. 

Doravante, importa dizer que o Direito não foi criado, nem nasceu do Estado, 

mas foi por ele estruturado, positivado e coisificado conforme seus interesses, 

notadamente aqueles associados às estratégias de poder e de controle social. Assim, o 

Direito passa a ser formatado por uma ideologia majoritária oriunda das relações sociais 

e econômicas vigentes, cabendo a ele, o estado, o papel sistematizador desse discurso 

jurídico. 

A disposição textual do discurso jurídico, que não deixa de ser científico a priori, 

perpassa pelos interesses dos seus locutores e interlocutores, que se apropriam de um 

campo com simbolismo próprio e que procura estabelecer uma certa autonomia de saber-

poder. É nessa perspectiva da divisão do trabalho jurídico que Bourdieu bem destaca: 
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O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito 

de dizer o direito, quer dizer, a boa distribuição ou a boa ordem, na qual 

se defrontam agentes investidores de competência ao mesmo tempo 

social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida 

de interpretar (de maneira mais ou menos livre e autorizada) um corpus 

de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social (1989, 

p. 212). 

 

Nesse contexto, tem-se que o campo do discurso jurídico, detém interesses 

próprios, tendentes a autônomos, mas que confluem para uma estratégia de poder 

simbólico. Nesse sentido Bourdieu destaca que o direito, por meio do seu discurso 

atuante, é por excelência um poder simbólico que cria, pela sua própria força, coisas e 

grupos, fazendo e configurando o mundo social do qual ele é feito e parte dele 

(BOURDIEU, 1989, p.237). 

Noutra ponta, mas na mesma linha, constata-se que esse poder discursivo do 

Direito se espraia por vários níveis de abrangência, criando forma desde a própria 

produção legislativa, passando pelos elementos de investigação e decisão judiciária até 

chegar num persuasivo processo de formação das práticas sociais, é dizer, definindo 

relações e subjetivações, impondo obrigações e dizendo direitos. O discurso jurídico 

assenta-se de forma capilar e, apesar da formatação originária ser oriunda do estado, sua 

estratégia de poder estende-se pelos vários campos sociais. Ou seja, é a partir dessa 

estratégia discursiva do direito que temos constatações múltiplas de poder. 

De fato, uma estratégia de poder, fazendo uso novamente de Foucault118, pode 

ou não estar vinculado ao estado. Serão seus níveis de integração que definirão a sua 

atuação integrada. Ou seja, para Foucault o exercício social do poder perpassa por 

distintos pontos da rede social, inclusive na esfera do controle social, integrando-se ou 

não, ao determinismo estatal. Para além disso, Foucault ressalta as duas faces da mesma 

moeda desse poder discursivo aplicado ao direito, importa dizer, as instâncias permissivas 

e repressivas que incidem no corpo social por meio de uma rede de práticas e saberes: 

                                                 
118 A partir das ideias colacionadas em uma série entrevistas de Foucault. Vide: FOUCAULT, Michel. 

Microfísica do Poder. Org. e trad. de Roberto Machado. 25ª ed. São Paulo: Graal, 2012. 
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O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 

simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que 

de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 

discurso. Deve−se considerá−lo como uma rede produtiva que 

atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa 

que tem por função reprimir (FOUCAULT, 2012, p.45). 

 

Esses “micropoderes” colocados por Foucault assumem certa autonomia, e na 

forma estabelecida pelo discurso imponente do Direito no seio social, passa a exercer 

vigilância e controle nas mais diversas instituições, como escolas, asilos, hospitais, 

prisões, tribunais, delegacias, cartórios civis, dentre outras. Com efeito, para Foucault, o 

poder, incluindo aqui a estratégia discursiva do direito, vai muito mais além da ideologia 

estatal e se sobressai nas práticas sociais. 

Contextualizando esses (micro)poderes discursivos numa perspectiva histórica, 

Foucault ressalta que até o século XVIII o poder assumia uma representação política, 

visível e caracterizado dentro de um ritual hierárquico de soberania (FOUCAULT, 2015, 

p. 217). A partir do século XIX esse discurso de poder abandona o luxo dos rituais 

visíveis, suas formas concretas e roupagem, e passa a dotar uma nova formatação de 

discurso, agora com base na norma, e assumindo caracteres de objeto estratégico de poder 

numa sociedade disciplinar119. Diz Foucault: 

 

O discurso que acompanhará o poder disciplinar já não poderá ser o 

discurso mítico ou heroico, que contava o nascimento do poder e tinha 

a função de fortalecê-lo. É um discurso que descreverá, analisará e 

fundamentará a norma e a tornará prescritível, persuasiva. Em outros 

termos, o discurso que fala do rei e fundamenta sua realeza pode 

desaparecer e dar lugar ao discurso do mestre, ou seja, ao discurso 

daquele que vigia, dita a norma, estabelece a separação entre o normal 

e o anormal, avalia, julga, decide: discurso do mestre-escola, do juiz, 

do médico, do psiquiatra. Ligado ao exercício do poder, assiste então 

ao aparecimento de um discurso que assume o lugar do discurso mítico 

sobre as origens do poder (FOUCAULT, 2015, p. 218). 

 

                                                 
119 A sociedade disciplinar, para Foucault, caracteriza-se sobretudo pelas técnicas de dominação e 

exploração da vida, que, ao se estender, coisifica e padroniza o ser humano. Nelas, o corpo é preservado 

para que a lama seja dominada e supliciada. Vide as obras Microfísica do Poder, A Sociedade Punitiva e 

Vigiar e Punir, todas de Michel Foucault. 
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Andando ainda nessa perspectiva, podemos inferir que esse “poder” 

multifacetado vem a ser algo resultante de uma estratégia discursiva que vai desencadear 

relações de poder, aplicando-se também a ordem inversa. Vale dizer, as relações de poder 

e as práticas sociais são produtos e fontes, concomitantes ou não, de discursos de poder. 

Diante de todo esse delineamento que intentou traçar aspectos do simbolismo do 

poder, do seu discurso persuasivo, e da sua devida utilização pela sociedade moderna, 

interessa-nos agora pontuar o discurso jurídico em si, bem como suas facetas visíveis e 

outras que relutam em ficar numa zona de penumbra. Estamos a falar do componente 

político e ideológico do Direito exercido por meio da narrativa do seu discurso. Ora, o 

Direito, enquanto prática social condensadora de conflitos, apresenta-se hoje com uma 

nítida formação histórica determinada cuja prática discursiva deságua num processo 

social de produção de sentidos (CÁRCOVA, 1996, p.26).  

Nesse sentido, o discurso jurídico, consubstanciado na norma estatal, além de se 

estabelecer como poder, atribui poderes, cria saberes e define sujeitos, sempre norteado 

por um processo de produção das práticas sociais vigentes. Vale exemplificar: Diante da 

sensação de insegurança constatada pela população e do aumento da violência, o Estado, 

a partir do Direito, recrudesce o sistema penal e inflaciona leis e penas, sempre dentro de 

uma estratégia discursiva da lei e da ordem. E a sociedade aceita, ou finge aceitar, essa 

demanda punitivista, reverberando esse discurso mítico. Nesse pensar paradoxal, que 

aborda as articulações ideológica e política do Direito, nada como trazer à baila os 

ensinamentos do professor e pesquisador argentino Cárcova (1996, p.29), que pontua: 

 

O direito é uma prática dos homens que se expressa em um discurso 

que é mais que palavras; é também comportamentos, símbolos, 

conhecimentos. É o que a lei manda, mas também o que os juízes 

interpretam, os advogados argumentam, os litigantes declaram, os 

teóricos produzem, os legisladores sancionam ou os doutrinadores 

criticam. E é um discurso constitutivo, enquanto confere significados a 

fatos e palavras. 
 

Esse discurso jurídico, ideológico e de poder, não só não é neutro, como é 

também falseador à medida que reproduz representações imaginárias de indivíduos, entre 

eles, e entre eles e o estado. É nesse ângulo que continua o professor Cárcova (1996, 
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p.29): 

 

Esta complexa operação social está longe de ser neutra, está impregnada 

de politização e adquire direção, segundo as formas da distribuição 

efetiva do poder na sociedade. É um discurso ideológico na medida em 

que produz e reproduz uma representação imaginária dos homens a 

respeito de si mesmos e de suas relações com os demais. Dá-lhes o 

estatuto de livres e iguais, escamoteando suas diferenças efetivas; 

declara as normas conhecidas por todos, dissimulando a existência de 

um saber monopolizado pelos juristas e um efeito de desconhecimento 

por eles mesmos produzido. Quer dizer, é ideológico na medida em que 

oculta o sentido das relações estruturais estabelecidas entre os sujeitos 

com a finalidade de reproduzir os mecanismos da hegemonia social. 
 

Esse ocultamento da realidade a que o Direito e seu discurso se propõem, além 

de constituir normas e disciplinas, também cria corpo na seara do controle social por meio 

de uma vigilância e de uma violência institucionalizadas. Com efeito, é na esfera penal, 

cujo bem jurídico protegido é essencialmente indisponível, que esse discurso controlador 

se apresenta mais firme, ideológico e reprodutor das relações e das desigualdades sociais. 

 

5 A SOCIEDADE PUNITIVA (PUNITIVISTA) E SEU ALINHAMENTO AO 

DISCURSO JURÍDICO-PENAL 

 

A sociedade pós-moderna possui múltiplos determinantes e características que 

também se encontram alinhados a um discurso jurídico ideológico, ocultador e seletivo. 

Essa sociedade de consumo, megaglobalizada em informações, mas individualizada na 

solidariedade de riquezas e cidadanias, coloca-se hoje com fortes tendências punitivas (o 

termo punitivista parece ser melhor aplicável). E nesse ponto, nada como dar voz e espaço 

a um discurso jurídico-penal, que, formatado a partir de interesses escusos, propõe um 

fortalecimento de um direito penal como principal instrumental de controle social. Mas 

esse controle não irá atingir a todos, não interessa a sua imparcialidade. 

Essa dimensão punitivista da sociedade pós-moderna atinge seu auge quando se 

propõe a disseminar um discurso jurídico-penal, notadamente através dos órgãos estatais 

de controle social, calcado em políticas criminais falaciosas e impetuosas, que chegam a 
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desprezar direitos e garantias mínimas do cidadão. Entre esses discursos, vale 

exemplificar a política da tolerância zero, o direito penal do inimigo e a política criminal 

atuarial 120. 

Outro ponto norteador desse discurso jurídico-penal na sociedade capitalista 

atual diz respeito ao seu caráter reprodutor das relações sociais, econômicas e culturais. 

Aspectos como: aumento da criminalização de condutas ligadas aos pobres, 

recrudescimento da legislação penal, superlotação das prisões, seletividade explícita do 

sistema penal, dentre outros, deixam claro aquilo que Wacquant (2003) chamou de Estado 

Penal Neoliberal. Ora, para isso, o Estado não se furta ao discurso e muito menos do uso 

do seu sistema coercitivo/policial enquanto indutor maior do controle social segregador. 

Dialogando nesse sentido, assim expõe o professor Boaventura de Sousa Santos: 

 

Não restam dúvidas que a produção dos estados contemporâneos, em 

geral, tem ao seu serviço um poderoso e complexo aparelho coercitivo 

detentor do monopólio da violência legítima, que envolve várias forças 

policiais, paramilitares e militarizadas e, em caso de emergência, as 

próprias forças armadas, para além do universo totalitário das 

instituições que integram o sistema prisional. Este aparelho coercitivo, 

inscrito desde o início da lógica do modelo constitucional do estado 

liberal, está na raiz da conversão do direito em centro de disciplinação 

e de controle social do estado capitalista (SANTOS, 1988. p 54). 
 

Nesse sentido, impende destacar que esse robusto aparelho estatal coercitivo 

também atua numa posição repressiva preventiva, marcada sobretudo pelo mesmo 

discurso legitimador da violência e da criminalidade. É nesse contexto disciplinador e 

                                                 
120 Políticas criminais baseadas em teorias que recrudescem a lei e o sistema penal com o intuito de diminuir 

a criminalidade e promover a paz social. A política de Tolerância Zero, que teve aplicações em de Nova 

York e Chicago, promovia uma repressão estatal desde já direcionada para crimes leves, inflacionava a 

legislação penal e lotava ruas com policiais. Aumentou consideravelmente a população carcerária sem, 

contudo, diminuir a criminalidade nos subúrbios destas duas cidades americanas. O Direito Penal do 

Inimigo surge com o ataque terrorista às torres gêmeas: o Estado, a partir do sistema penal, passa a tratar 

certas modalidades de criminosos não mais como humanos em si, mas como inimigos da sociedade, e por 

isso mesmo, desprovidos de direitos garantistas. Já a Política Criminal Atuarial trabalha uma nova forma 

de abordagem do sistema penal a partir de cálculos estatísticos apurados conforme características sociais e 

pessoais de prováveis delinquentes. Para um maior aprofundamento, vide: SHECAIRA, Sérgio Salomão. 

Criminologia. 4ª ed. São Paulo: ed. RT, 2014. SANTOS. Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6 ed. 

Curitiba: ICPC, 2014. DIETER, Maurício Stegemann. Política criminal atuarial. Rio de Janeiro: Revan, 

2013. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El enemigo en el derecho penal. Buenos Aires: Ediar, 2006. 
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controlador que o Estado, espelhando os interesses dominantes que o definem, assume a 

própria ideologia punitivista vigente na sociedade atual.   

Fazendo uso ainda essa abordagem estrutural do sistema, o ponto maior de 

convergência entre o discurso jurídico-penal e a representatividade das relações sociais 

dá-se com o aparelho prisional. Região sombria do sistema penal, a prisão revela por si 

só, o fracasso de um discurso legitimador que previa e ainda prevê um caráter 

ressocializador da pena. Longe disso, a prisão espelha a própria segregação social, 

potencializa os efeitos criminógenos e induz reincidência, tornando-se um depositário 

daqueles que sequer foram socializados. Noutro ângulo desse mesmo espectro, precisas 

e atemporais são as palavras de Foucault (2014) quando ele evidencia o caráter real dos 

objetivos da prisão, a saber, a repressão seletiva e a organização da delinquência, 

devidamente implementados por tecnologias próprias de poder e definidoras de políticas 

de submissão. Mas isso não é de agora.  

 

Desde o começo, a prisão devia ser um instrumento tão aperfeiçoado 

quanto a escola, a caserna ou o hospital, e agir com precisão sobre os 

indivíduos. O fracasso foi imediato e registrado quase ao mesmo tempo 

que o próprio projeto. Desde 1820 se constata que a prisão, longe de 

transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas para fabricar 

novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na criminalidade. Foi 

então que houve, como sempre nos mecanismos de poder, uma 

utilização estratégica daquilo que era um inconveniente. A prisão 

fabrica delinquentes, mas os delinquentes são úteis tanto no domínio 

econômico como no político (FOUCAULT, 2012, p. 216). 

 

Com propriedade, Foucault continua e aprofunda as análises de Rush e 

Kirchheimer (2012) dissertando sobre as relações entre as formas de controle social e os 

sistemas econômicos, mormente acerca da abordagem estratégica da mão de obra no 

capitalismo mediante o uso da prisão. Nessa esteira, o ilustre criminólogo italiano Baratta 

(2011, p.186) destaca que o cárcere nada mais é do que um reflexo da sociedade à medida 

que reproduz relações de exploração, violência ilegal e de exclusão. Importa dizer, o 

discurso punitivista, egoísta e desumano da sociedade capitalista atual para com os 

detentos e a própria prisão, nada mais é do que uma extensão do mesmo discurso diário 

presente no cotidiano das relações sociais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das linhas consignadas, temos que o Direito, revestido como é do seu 

poder simbólico, e também estratégico, não deixa de prescindir do uso efetivo de um 

discurso legitimador e manipulador como meio instrumental de controle social. Esse 

controle, apesar de permear e atingir todo o campo social, encontra no Estado sua 

efetividade maior na medida em que alinha o discurso jurídico ao seu aparato coercitivo.  

Dúvida não há, da efetividade desse discurso uma vez que o Direito se propõe, 

dentro da lógica liberal-burguesa, a conter conflitos e estabelecer a tão sonhada harmonia 

social. Contudo, o conteúdo desse discurso, seus efeitos e penetração revestem-se de 

características outras, derivadas que são da própria noção de poder, de dominação e de 

disciplina. Com efeito, é na seara jurídico-penal que encontramos uma concreta junção 

dos aparelhos ideológicos com os aparelhos repressivos do estado, parafraseando 

Althusser (1980), de forma a estabelecer duas pontas de um mesmo discurso: uma 

positiva e ideológica, que define os passos e o dever-ser das pessoas; e uma outra 

negativa, que coage, proíbe e pune. Toda essa aparelhagem, que termina por ultrapassar 

as teias do Estado, faz valer um discurso jurídico que se diz harmonioso, mas que, no 

entanto, é deveras falso, e falseado. É um discurso de saber-poder que representa 

dominação, interesses econômicos e culturais; que mascara e ratifica desigualdades, 

explorações e segregações, que lá na frente o próprio direito trata de remediar e iludir. 

O discurso jurídico, e em especial, o dogmático-penal, reveste-se de interesses 

ideológicos e políticos, e, para além disso, também se sustenta do próprio apoio de uma 

sociedade pós-moderna. O anseio punitivista desta sociedade sobrepõe qualquer 

discussão que possa substituir políticas fracassadas de controle social que, apesar de 

nitidamente falhas, permanecem e até hoje são recrudescidas: vide a realidade prisional. 

Perceptível hoje um sentimento de declínio no que tange a percepções humanistas, de 

valoração de garantias, de solidariedade121, de priorização da dignidade do homem. A 

                                                 
121 Vide a temática das imigrações. 
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sociedade atual renova, cada vez com mais vigor, sentimentos positivistas de ordem e 

progresso de um lado, e sentimentos clássicos-naturalistas de ódio, intolerância e 

vingança do outro. O discurso da sociedade disciplinar apregoado nesta pós-modernidade 

junta-se ao discurso da sociedade punitivista. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: Introdução à 

Sociologia do Direito Penal. Trad.: SANTOS, Juarez Cirino dos. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Revan, 2011. 

 

BOURDIEU, Pierre. A força do direito. In: O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989. 

 

CÁRCOVA, Carlos María. Direito, Política e Magistratura. São Paulo: LTR, 1996. 

 

DIETER, Maurício Stegemann. Política criminal atuarial. Rio de Janeiro: Revan, 2013.  

 

FOUCAULT, Michel. A Sociedade Punitiva. Trad.: BENEDETTI, Ivone. São Paulo: 

Martins Fontes, 2015. 

 

________, Michel. Microfísica do Poder. Org. e trad.: MACHADO, Roberto. 25 ed. São 

Paulo: Graal, 2012. 

 

_______, Michel. A ordem do discurso. 24 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014. 

 

_______, Michel. A Verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2013. 

 

_______, Michel. Vigiar e Punir. 42 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.  

 

KIRCHHEIMER, Otto, RUSCHE, Georg. Punição Estrutura Social. 2 ed. Rio de 



 

749 

Janeiro: Revan, 2012. 

 

MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 

RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo. Manual de Historia del Derecho. Buenos Aires: 

Astrea, 2018. 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. O Discurso e o Poder. Porto Alegre: Fabris, 1988. 

SANTOS, Juarez Cirino dos. 30 anos de Vigiar e Punir (Foucault). Disponível em 

https://cirino.com.br/artigos/jcs/30anos_vigiar_punir.pdf. Acesso em 15 fev 2019. 

 

_______. Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6 ed. Curitiba: ICPC, 2014.  

 

SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 4 ed. São Paulo: ed. RT, 2014.  

 

WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 

Rio de Janeiro: Revan, 2003. 

 

WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamentos da História do Direito. 4 ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2008.  

 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El enemigo en el derecho penal. Buenos Aires: Ediar, 

2006. 

 

  

https://cirino.com.br/artigos/jcs/30anos_vigiar_punir.pdf


 

750 

ESTUPRO VIRTUAL OU SEXTORSÃO 

 

SILVA, Mona Lisa 

Graduada em Biblioteconomia/UFRN, Graduanda do curso de Direito/FCM, monalisabiblio@gmail.com 

 

NOLASCO, Ícaro Almeida 

Graduando do curso de Direito/FCM, icaronolasco@hotmail.com 

 

ANDRADE, Júlio Thalles de Oliveira 

Mestre em Direito Constitucional/UFRN, Coordenador do Curso de Direito/FCRN, jthalles@hotmail.com 

 

RESUMO 

O presente artigo apresenta os crimes cibernéticos existentes, especificamente o crime de 

sextorsão, termo ainda não familiarizado no país, mas que já repercute em todo o mundo. 

Conceitualmente, a pessoa cede a vontade do abusador e se submete a prática sexual 

atendendo ao seu desejo lascivo ou extorsão, ofendendo a liberdade sexual da pessoa.  

Tem como principal objetivo verificar como o Brasil e a legislação tem se adequado no 

combate ao crime de sextorsão ou estupro virtual em comparação a outros países nos 

quais o conceito já é estabelecido e existem operações de órgãos de segurança pública 

internacionais e campanhas de orientação a respeito do delito. Observa as principais 

vítimas que sofrem o abuso e as consequências psíquicas sofridas após o trauma. O 

procedimento metodológico foi constituído de pesquisa bibliográficas e doutrinas, 

legislação, bem como sites oficiais de órgãos internacionais. Por fim, observou-se que o 

cenário brasileiro apresenta casos com repercussão de crimes desse gênero, no entanto, 

não compreendido como sextorsão ou estupro virtual, afirmando a necessidade de 

avanços na legislação com o objetivo de garantir proteção jurídica eficiente e combate ao 

cibercrime, mais precisamente, o crime de sextorsão.  

Palavras-chave:  cibercrime. prática sexual. liberdade sexual.  

 

ABSTRACT 

 It’s presents about cybercrimes, specifically the crime of sextortion, this term not yet 

familiar in the country, but which already has repercussions around the world. 

Conceptually, the person agree with the abuser and suffering sexual practice to of his 

mailto:jthalles@hotmail.com
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lustful desire or sextortion, offending the person's sexual freedom. The  objective is to 

verify how the Brazil and his legislation has been adequate in the fight against the crime 

of sextortion or virtual rape comparing with to other countries where the concept is 

already established and there are operations of international public security organs and 

orientation campaigns regarding the crime. To observation, the main victims who suffer 

abuse and the psychic consequences suffered after the trauma. The methodological 

procedure consisted of bibliographical research, and doctrines, legislation, as well as 

official websites of international agencies. Finally, it was observed that the Brazilian 

space presents cases with repercussions of crimes of this kind, however, not understood 

like sextortion or virtual rape, affirming the need for advances in legislation with the 

objective of guaranteeing efficient legal protection and fight against cybercrime, 

including, the crime of sextortion. 

Key-words: cybercrime. sexual practice. sexual freedom. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com os avanços tecnológicos os delitos cibernéticos têm chamado a atenção das 

autoridades do mundo, na indústria, governo ou na vida comum de qualquer cidadão. A 

segurança da informação é um dos principais objetivos e medidas protetivas para não se 

tornarem vítimas de ciberataques de hackers ou crakers.  

A proteção dos dados e a segurança da informação não deve ser atribuída apenas 

a indústria ou as instituições governamentais ou privadas. Os indivíduos também 

precisam ficar atentos à proteção de seus dados e informações em ambiente digital, pois, 

não é atípico pessoas comuns correrem o risco de terem suas privacidades invadidas por 

ataques de criminosos cibernéticos.  

Nesse contexto, o trabalho aborda os crimes cibernéticos e seus conceitos, a 

tipificação criminal pela qual o agente poderá responder e as normas jurídicas brasileiras 

de combate a delitos deste gênero. No entanto, será dissertado acerca de um tipo 

específico de crime digital, o crime de sextorsão, seus conceitos e as potenciais vítimas. 
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A sextorsão ou estupro virtual é um delito de comum ocorrência nas redes 

sociais. A vítima desta nova modalidade de crime tem sua intimidade invadida por 

abusadores, mas pode ocorrer, inicialmente, de forma consensual, ou seja, a pessoa pode 

ser ludibriada por outra, com perfil falso e, após estabelecer vínculo de confiança ou 

afetivo, passa a ter sua intimidade ameaçada. O agente, por meio de coação, alega que 

distribuirá material privado se o padecente não enviar imagens íntimas, bem como favores 

sexuais ou dinheiro. 

Já ocorreram inúmeros casos decorrentes de estupro virtual, mas poucos foram 

julgados no país. Embora a prática de sextorsão não possua previsão legislativa que 

assegure adequadamente as decisões, seja na esfera cível, criminal ou trabalhista, o Poder 

Judiciário busca interpretações correspondentes nas recentes leis sancionadas, mas não 

específicas, para solucionar os casos concretos dessa natureza. Ademais, é importante 

ressaltar a insuficiência de recursos tecnológicos avançados, de mais delegacias 

especializadas em crime digital e a escassez de pessoal no combate ao cibercrime.  

A elaboração textual buscou fundamentação teórica baseada em pesquisas 

bibliográficas com materiais impressos e digitais, artigos científicos de acesso aberto, 

doutrinas e legislação, matérias de jornais e sites oficiais de agências de segurança.   

Em suma, as considerações descrevem a relevância do tema para a justiça e para 

a sociedade, visto que, ainda não há definição específica interpretada pela legislação atual. 

A disponibilidade de informação ou campanhas preventivas sobre o tema não é difundida, 

por isso, vítimas de sextosão, por vezes, desconhecem aonde, como e a quem recorrer 

para denunciar o abuso sofrido. 

 

2 CRIMES CIBERNÉTICOS 

 

Crimes cibernéticos, virtuais ou delitos informáticos são alguns dos termos 

utilizados para se referir a delitos que ocorrem em ambientes virtuais, geralmente, onde 

um computador ou uma rede de computadores é utilizada como meio para a prática 

criminosa. Pode-se dizer com mais rigidez, que crimes informáticos são os que violam os 

bens jurídicos de inviolabilidade de informações e de dados contidos no inciso X, do art. 
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5º, da Constituição Federal, que prevê a inviolabilidade da vida privada, da intimidade, 

da honra e da imagem, juntamente com o asseguramento do direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.    

Com base no entendimento de Rossini:  

 

[...] o conceito de “delito informático” poderia ser talhado como aquela 

conduta típica e ilícita, constitutiva de crime ou contravenção, dolosa 

ou culposa, comissiva ou omissiva, praticada por pessoa física ou 

jurídica, com o uso da informática, em ambiente de rede ou fora dele, e 

que ofenda, direta ou indiretamente, a segurança informática, que tem 

por elementos a integridade, a disponibilidade a confidencialidade 

(2004, p. 110). 

 

Vale ressaltar que esta denominação “delitos informáticos” agrupa não somente 

as condutas praticadas no âmbito da internet, mas sim toda e qualquer conduta em que se 

tenha algum tipo de relação com sistemas informáticos.  

São utilizados sempre duas categorias para definir os crimes cibernéticos, são 

elas: crimes digitais próprios (puros) e crimes digitais impróprios (ou mistos).  

Crespo (2015) aduz que crimes digitais próprios ou puros (condutas proibidas 

por lei, sujeitas a pena criminal e que se voltam contra os sistemas informáticos e os 

dados. São também chamados de delitos de risco informático. São exemplos de crimes 

digitais próprios o acesso não autorizado (hacking), a disseminação de vírus e o 

embaraçamento ao funcionamento de sistemas; e Crimes digitais impróprios ou mistos 

(condutas proibidas por lei, sujeitas a pena criminal e que se voltam contra os bens 

jurídicos que não sejam tecnológicos já tradicionais e protegidos pela legislação, como a 

vida, a liberdade, o patrimônio, etc). São exemplos de crimes digitais impróprios os contra 

a honra praticados na Internet, as condutas que envolvam trocas ou armazenamento de 

imagens com conteúdo de pornografia infantil, o estelionato e até mesmo o homicídio. 

Vê-se, portanto, que crimes digitais próprios tem como objetivo exclusivo o 

sistema de computador, bem como os dados e informações nele contidos, entrando nas 

condutas praticadas por hackers, tanto na invasão de sistemas quanto de modificar, alterar 

e inserir informações e dados falsos. Já os crimes digitais impróprios são os que atingem 

um bem jurídico comum, como o patrimônio, por exemplo, onde os sistemas informáticos 



 

754 

são usados apenas como instrumento para realização de condutas ilícitas que atingem 

todo o bem jurídico já tutelado, sendo, portanto, crimes já tipificados no ordenamento 

jurídico. 

Encontra-se uma dificuldade maior de ação com boa conduta por conta dos 

hábitos da população ao passo que a tecnologia avança e a internet se moderniza, pois, às 

vezes, mentes criminosas exploram a internet de maneira errada. Tendo em vista essa 

evolução da internet, percebe-se que o comportamento das pessoas para com ela sofre um 

tipo de influência, pois os indivíduos acabam se vendo influídos a estarem sempre 

conectados, usufruindo de redes sociais na maior parte do seu tempo. Então, pode-se dizer 

que a internet aumentou as possibilidades de interação social, facilitando assim as chances 

de aplicação de golpes e a possibilidade de crimes.  

Dentre os crimes cibernéticos mais comuns, tem-se como exemplo, juntamente 

com sua tipificação: veiculação de ofensas em blogs e comunidades virtuais 

(Cyberbullying), onde ressalta-se que o abuso sofrido pela vítima é, em sua maioria, de 

cunho psicológico, podendo chegar a se tornar físico em casos extremos. Ameaças de 

morte, agressão física e publicação de informações pessoais de vítimas são alguns dos 

meios mais violentos de cyberbullying, já que colocam a vítima em situação de risco e 

constante apreensão diante da probabilidade de um atentado contra sua vida.  

Os ataques sofridos por uma vítima de bullying virtual são geralmente 

direcionados a características pessoais da pessoa e são feitas em meio público, denegrindo 

sua imagem pública e afetando sua autoestima. O abuso é constante e pode tomar grandes 

proporções, já que a dinâmica do mundo online é enorme e, na maioria das vezes, 

impossível de se controlar. O cyberbullying é ainda permanente, uma vez que ao serem 

jogadas na rede online as informações lá permanecerão por tempo indeterminado.  

Estas condutas antes citadas, estão tipificadas entrando, por exemplo, nos casos 

de calúnia, difamação e injúria, nos arts. 138, 139 e 140, do Código Penal-CP; incitação 

e apologia de crime, nos arts. 286 e 287 do CP. 

No crime de estupro, tipificado no art. 213 do CP, o tipo penal fala 

em “constranger alguém” (que significa tolher a liberdade, implicando na obtenção 

forçada da conjunção carnal ou outro ato libidinoso), mediante violência ou grave 
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ameaça (todo ato que extermina a capacidade de pensamento, escolha, vontade e/ou 

ação da vítima) a ter conjunção carnal  ou a praticar ou permitir que com ele se pratique 

outro ato libidinoso. Então, vê-se que dessa forma, é inequívoca a aceitação do delito 

em sua forma virtual com a aplicação da lei de forma real, pois esta modalidade de 

estupro virtual em nada se diferencia daquela conhecida e, costumeiramente, cometida.  

O estupro virtual pode ocorrer, por exemplo, quando uma pessoa, por meio da 

internet, whatsapp, instagram, twitter, facebook, skype, entre outras redes e mídias 

sociais, venha a constranger ou ameaçar a outra a tirar a roupa na frente de webcam, 

praticar masturbação, ou se fotografar sem roupa.  

Um exemplo que pode ser configurado como estupro virtual ocorreu em agosto 

de 2018, onde a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 23 anos, 

acusado de cometer estupro virtual contra uma adolescente de 15 anos. A ação 

coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) identificou 

o suspeito, morador da cidade de Alegre, no Espírito Santo. A vítima, que mora no 

Distrito Federal, comunicou a DPCA que vinha sofrendo constrangimento, sob graves 

ameaças, para que enviasse fotos nuas e em posições sensuais para um perfil na rede 

social do suspeito, que usava o codinome de Luiz Hitchcock (Snow). Além disso, a 

adolescente teria sido obrigada a se expor pela webcam.  

Duas leis que tipificam os crimes na internet foram sancionadas em 2012, 

alterando o Código Penal e instituindo penas para crimes como invasão de computadores, 

disseminação de vírus ou códigos para roubo de senhas, uso de dados de cartões de crédito 

e de débito sem autorização do titular. A primeira delas é a Lei dos Crimes Cibernéticos 

(12.737/2012), conhecida como Lei Carolina Dieckmann, sancionada em 30 de novembro 

de 2012 pela ex-presidente Dilma Rousseff e entrou em vigor no dia 02 de abril de 2013, 

onde tipifica atos como invadir computadores e violar dados de usuários.  

Com o caso da atriz, o texto ganhou espaço, mas já era reivindicado pelo sistema 

financeiro por conta do grande número de golpes cibernéticos. A segunda é a Lei 

12.735/2012, que tipifica condutas realizadas mediante uso de sistemas eletrônicos que 

sejam praticadas contra sistemas informatizados. Esta lei, portanto, é a que determina a 

instalação de delegacias especializadas. Sabe-se que os crimes cibernéticos têm 
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possibilidade de evoluir, assim como a internet, então considerando as leis apontadas, vê-

se que o quadro das leis de combate aos crimes cibernéticos no Brasil tem muito a 

progredir e ampliar, pois existe uma necessidade de criar mais mecanismos para punir os 

criminosos que cometem esses tipos de infrações, tendo em vista que o Brasil ainda não 

tem legislação específica para os casos expostos anteriormente.  

 

3 SEXTORSÃO: ABORDAGEM CONCEITUAL 

 

A internet é um fenômeno que já foi internalizado em todo o mundo. De fato, as 

tecnologias e a internet, agilizam muito o dia a dia das pessoas. Ela está presente em todos 

os âmbitos, desde a indústria a uma simples ferramenta para comunicação instantânea.  

Porém, enquanto se apresenta com um viés positivo onde a internet facilita as 

atividades - profissionais, educacionais, pessoais -, das pessoas, há por trás desse recurso 

uma oportunidade para práticas ilícitas que, comumente cometidos em espaços físicos, 

agora se concretizam em ambientes virtuais. 

Como já exposto, novas catalogações de crimes e formas de violências surgiram 

decorrente das intenções desvirtuadas referentes às Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) nas quais cibercriminosos se utilizam desses recursos para 

materializarem suas ações criminosas. A violência neste ambiente apresenta grande 

expansão gerando preocupação das autoridades em todo o mundo. Por isso, medidas 

como elaboração de políticas públicas com finalidade de combate e prevenção aos crimes 

cibernéticos foram necessárias.  

Sextorsão - junção das palavras “sexo” e “extorsão” - é um crime com tipificação 

de gênero sexual muito comum na internet que se propagou em escala global e já fez 

milhares de vítimas em todo o mundo. Na definição do Federal Bureau of Investigation 

(FBI) “sextorsão é um crime sério que ocorre quando alguém ameaça distribuir seu 



 

757 

material privado e confidencial se você não fornecer imagens de natureza sexual, favores 

sexuais ou dinheiro.122” (FBI, 2015).  

De acordo com a International Association of Woman Judjes (IAWJ), a 

sextorsão é um abuso de poder com objetivo de ser beneficiado com favores sexuais ou 

vantagens. Na percepção da organização, é considerado um tipo de corrupção na qual a 

moeda de suborno é o sexo. A questão é, de um lado tem-se alguém com poder e do outro 

alguém com alguma vulnerabilidade.  

Entre alguns indicadores apresentados tem-se os componentes sexuais – a 

exigência da intimidade sexual não consentida e a coerção psicológica – onde a parte 

vulnerável da situação sofre pressão coercitiva psicológica para a obtenção da intimidade 

indesejada, ou seja, forçar a vítima a realizar os desejos lascivos do abusador. 

O agente não necessariamente precisa ser um cibercriminoso, especialista em 

tecnologia, para materializar essa conduta.  O autor pode ser um amigo, um parente, um 

parceiro ou ex-parceiro que, de posse de fotos, vídeos ou qualquer outro material pessoal, 

ameasse expor na internet, a menos que cumpra algum tipo de exigência, sexual ou 

financeira.  

Quando as ameaças exigem favores sexuais compreende-se a configuração do 

crime de estupro virtual. Contudo, no ordenamento jurídico brasileiro ainda não há a 

tipificação desse crime, mas há o entendimento que a ameaça sofrida pela vítima é vis 

compulsiva, ou seja, é uma violência moral.   

Cunha (2017, p.206), comentando sobre a sextorsão como estupro virtual, aduz 

que: 

 

A depender das circunstâncias, vislumbramos três figuras criminosas às 

quais a conduta pode se subsumir: a) se o agente simplesmente 

constrange a vítima a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela 

não manda, há o crime em estudo; b) se constrange a vítima, com o 

intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, 

a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, há extorsão; 

                                                 
122 Sextortion is a serious crime that occurs when someone threatens to distribute your private and sensitive 

material if you don’t provide them images of a sexual nature, sexual favors, or money. Disponível em: 

https://www.fbi.gov/video-repository/newss-what-is-sextortion/view. Acesso em: 15 abr. 2019. 
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c) se constrange a vítima à prática de atividade sexual, há estupro. 

(Grifo nosso)  

 

A compreensão é que a sextorsão se qualifica como crime de extorsão - crime 

contra o patrimônio, Código Penal, art. 158: “Constranger alguém, mediante violência ou 

grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem 

econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:  Pena - reclusão, 

de quatro a dez anos, e multa.”. Também como crime de constrangimento ilegal, art. 146:  

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver 

reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei 

permite, ou a fazer o que ela não manda: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou 

multa.”.   

O crime de estupro (art. 213, CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), 

configuram-se quando há o contato físico, ou seja, para que se materialize o crime de 

estupro, segundo o CP é necessário ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso. Mas, 

no ano de 2016 no Mato Grosso do Sul onde uma rede de exploração de menores estava 

sendo investigado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reconsiderou o 

conceito de estupro de vulnerável sem o contato físico. 

Referente ao caso supracitado, conforme julgado pela 5ª turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento é que o estrupo pode ser caracterizado sem o 

contato físico, pois, mesmo sem o exercício da força física ofende a dignidade sexual da 

pessoa. O Ministro Joel Paciornik, em seu voto, compreende que “a contemplação lasciva 

configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos dos artigos 213 e 217-A do Código Penal, 

sendo irrelevante, para a consumação dos delitos, que haja contato físico entre ofensor e 

ofendido” (RHC 70.976 - MS, DJe de 10 de agosto de 2016). 

Aos poucos o sistema normativo brasileiro vai amoldando-se para a solução e 

combate de crimes virtuais. No combate ao crime contra dignidade de crianças e 

adolescentes tem-se, por exemplo, a Lei nº 13.441/17, que altera o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), o qual considera a infiltração de agentes de polícia na internet 

para investigação. 
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A Lei 13.772/2018 que entrou em vigor em dezembro de 2018 altera a lei Maria 

da Penha e o Código Penal no art. 216-B. Pela redação dada, considera-se que a exposição 

da intimidade sexual é uma forma de violência doméstica. No texto da lei em “por 

qualquer meio” - compreende-se que também se aplica aos meios tecnológicos, in verbis: 

 

Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer 

meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de 

caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em 

fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir 

pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. 

” 

 

No que concerne à liberdade sexual e de crimes contra vulnerável, a Lei nº 

13.718/18 altera o Código Penal e a Lei de Contravenções Penais, tipificando o crime de 

importunação sexual. Em seu artigo art. 218-C tem-se: 

 

Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, 

distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por 

meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática 

-, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de 

estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a 

sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou 

pornografia:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime 

mais grave. (grifo nosso). 

 

Por se tratar de um tema relativamente novo no país, alguns doutrinadores 

consideram que há uma lacuna no sistema normativo para solucionar, especificamente, 

casos dessa modalidade ocorridos no ciberespaço. Não obstante, o primeiro caso no Brasil 

de prisão por estupro virtual aconteceu no Piauí. O criminoso foi investigado pela 

Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (D.R.C.I.) e concluiu que ele utilizava 

um perfil falso no Facebook onde ameaçava divulgar imagens íntimas da vítima na 

internet caso ela não lhe enviasse fotos nuas e/ou praticasse atos libidinosos.  

Embora seja um assunto pouco discutido no Brasil, em outros países a prática é 

considerada comum e já acontece há mais tempo. Um caso notável e de grande relevância 
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ocorreu nos Estados Unidos, em 2008, quando Ashley Reynolds, de 14 anos, foi vítima 

de sextorsão. Os pais da menina ao descobrirem apoiaram o FBI na investigação e 

chegaram a Lucas Michael Chansler, de 26 anos, condenado a 105 anos de prisão, acusado 

de pornografia infantil. No decorrer das investigações o FBI descobriu que, além da 

Ashely, havia 350 adolescentes vítimas nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, a 

maioria, até a data da investigação, não tinha sido identificada. 

Tanto no caso do Piauí, quanto no dos Estados Unidos, e muitos outros não 

tratados neste trabalho, os criminosos utilizaram perfil falso nas redes sociais e se 

passaram por outras pessoas. Isso mostra a necessidade de cada vez mais atenção e 

cuidados no ciberespaço. A segurança com as senhas, aceitar amizades de pessoas 

desconhecidas, a exposição nas redes sociais, dentre outros cuidados.  

O crime de estupro, mesmo que na hipótese de não ocorrência de violência física, 

reflete de uma forma que muitas vezes não se pode compreender sua extensão. Isto porque 

muitas das vítimas não denunciam por inúmeras razões, sendo a vergonha a principal 

delas, pois a dignidade da pessoa é atingida e as ameaças são feitas exatamente para expor 

a vítima para sua família, amigos, colegas de trabalho e ao mundo. 

As consequências são imensuráveis. Para Fiorelli e Mangini (2017, p.292) “a 

violência contra a ética ou contra a moral não perde seu estatuto porque não ocasiona 

fraturas em pessoas, ela provoca rupturas na frágil epiderme das crenças, dos valores, dos 

fundamentos da convivência social”.  

A internet é um mundo sem proporções geográficas e, por isso, pode-se inferir 

que, qualquer pessoa está suscetível de ser vítima de crime cibernético. Segundo Fiorelli 

e Mangini a internet “[...] abre para seus usuários as portas para o que há de melhor e o 

que há de mais execrável no comportamento humano” (2017, p.316). 

 

4 O COMBATE AOS CRIMES VIRTUAIS E A SITUAÇÃO DAS VÍTIMAS 

POTENCIAIS DE SEXTORSÃO  

 

O problema envolto aos crimes cibernéticos, especialmente a sextorsão, é a 

condição psicológica da pessoa que foi vítima de crimes nesta modalidade. A internet, 
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em termo pejorativo, é conhecida como “terra de ninguém”, ou seja, isto equivale a ideia 

de que o criminoso não será encontrado, que o crime ficará oculto e ninguém irá descobrir. 

Todavia, a ideia de não ser encontrado pela polícia e responder pelo crime é 

despropositada, pois os Departamentos de Polícia em todo o mundo estão se 

especializando no combate aos crimes cibernéticos.   

Por exemplo, em 2015, o The International Criminal Police Organization 

(Interpol) coordenou a operação transnacional Strikeback. Segundo a organização, 

informações compartilhadas entre o Centro de Crimes Digitais da Interpol (IDCC)123 com 

outras agências de segurança de outros países como Japão, Cingapura e das Filipinas 

conseguiram identificar indivíduos que trabalhavam com sextorsão para uma organização 

criminosa das Filipinas em outros países.  Esses criminosos, crakers, operavam em 

escritórios com estrutura semelhante a um call center.  

A Interpol trabalhou em cooperação com a “Police Scotland, a Agência de 

Crimes Cibernéticos da Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), o Departamento de 

Justiça das Filipinas e o Comando CEOP da Agência Nacional de Crimes do Reino 

Unido.” Decorrente desta operação foram identificadas vítimas do sexo na Indonésia, 

Filipinas, Cingapura, Reino Unido e Estados Unidos e outros países (INTERPOL, 2014). 

De acordo com Sanjay Virmani, diretor do IDCC, “a escala dessas redes de 

sextorsão é enorme e funciona com apenas um objetivo em mente: ganhar dinheiro, 

independentemente do terrível dano emocional que elas causam em suas vítimas”. Ou 

seja, para os criminosos não importa quem ou onde a pessoa reside, de qual país, se possui 

bens ou não, se vai sofrer com as consequências ou não. 

Mesmo que o caso seja solucionado e o agente preso ou mesmo condenado, há 

a questão da vítima, sua vida social e a condição psicológica após sofrer esse tipo de 

violência. Não é pequeno o número de suicídios, em todo o mundo, de pessoas que foram 

vítimas de estupro virtual, a maioria delas jovens e adolescentes. Transtornos psíquicos 

também são desenvolvidos impedindo a interação com o mundo real. Outros, com ajuda 

da família e profissionais da saúde procuram seguir com suas vidas.  

                                                 
123 Interpol Digital Crime Centre 
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As TICs e a rede mundial de computadores interligados surgiram e se 

expandiram rapidamente. Assim, ninguém foi orientado como se comportar na internet e 

os perigos que ela apresenta. Todavia, o avanço acelerado da tecnologia não pode ser 

aplicado ao ritmo de desenvolvimento da sociedade onde a mutação é um processo mais 

lento.  

O comportamento na internet muitas vezes é um caminho sem volta. Não há 

distinção entre pessoas e de classes quando se trata da conduta na internet. É uma faca de 

dois gumes, não há um contexto seguro, qualquer pessoa pode cometer o crime assim 

como qualquer pessoa pode ser vítima. É importante ser discutido e tornar conhecido para 

a sociedade no ciberespaço que: 

 

Do seu lado mau extrai-se o sumo da violência. O convite à droga, a 

encomenda do crime, a sedução que leva o jovem em busca do pedófilo 

e vice-versa, a disseminação das piores visões da sexualidade; a invasão 

dos arquivos pessoais, o roubo e a orquestração dos sequestros 

frequentam a rede. Com um agravante: não se trata mais de 

delinquência local, porque os agentes e pacientes podem se encontrar 

em locais suspeitos - a internet é global. A internet tem o poder de 

inserir o indivíduo no mundo, e também de afastá-lo da vida. 

(FIORELLI; MANGINI, 2017, p. 317-318, grifo nosso).  

 

Importante destacar que esse “caminho sem volta” pode ser entendido não 

apenas como uma simples postagem, que nunca mais se poderá retirar da internet, mas a 

vida. Atos realizados na intimidade das pessoas com objetivo pessoal, pode acarretar 

problemas psíquicos, levando algumas pessoas a cometer suicídio.  

De acordo com Camargo de Castro e Sydow “é fundamental compreendermos 

que não se trata de delito cometido por homens contra mulheres, mas sim de modo amplo, 

por homens contra homens, mulheres contra mulheres, mulheres contra homens, e, o mais 

comum, homens contra mulheres.” (2016, p 14).  

A National Crime Agency (NCA) apresentou dados em que cresceu o número de 

vítimas de sextorsão no Reino Unido. Em 2017 foram notificados 1.304 casos, todos 

homens. De acordo com a NCA, jovens entre 17 a 25 anos são alvos das gangues de 
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sextorsão, mas os dados também mostraram que homens com mais de 60 anos também 

são considerados vítimas potenciais.  

Em Portugal esta prática também é comum e além dos homens adultos, jovens 

entre os 12 e 16 anos também se tornaram alvos. Entre 2014 e 2015 houve um aumento 

de 80% de casos de sextorsão. Em quase todos os casos o método para atrair as vítimas é 

o mesmo, em que nas redes sociais (exemplo: Facebook), mulheres e homens jovens e 

atraentes, utilizando perfis falsos iniciam uma conversa e, em seguida, convidam para 

trocas de vídeos no Skype.  

John Branney, da Unidade Anti-Sequestro e Extorsão NCA, afirma que a 

tendência ascendente nos casos de sextorsão e o efeito devastador nas vítimas são 

extremamente preocupantes. Devido à natureza do crime, sabemos que há um grande 

número de casos que não são denunciados e que os números divulgados hoje são apenas 

a ponta do iceberg. (NATIONAL CRIME AGENCY). 

Em suma, qualquer pessoa é passível de ser vítima desse tipo de crime, 

independente do nível social, cultural ou escolaridade. No entanto, as mulheres e 

adolescentes são as mais comuns. As vítimas são chantageadas para realizar pagamentos 

ou favores sexuais e continuar com suas relações diárias, família, trabalho, por exemplo, 

como se nada estivesse acontecendo. 

Noronha (2019) afirma que “nem sempre esse conteúdo é resultado de um 

momento de intimidade e confiança compartilhado com alguém; em alguns casos, o crime 

é ato de hackers.” Muitas vezes buscam apenas uma aventura sexual momentânea por 

meio da internet, a partir daí os criminosos apresentam homens e mulheres lindas e jovens 

e seduzem o indivíduo que, quando descobre que caiu em um golpe, é tarde demais.  

Uma dessas vítimas é o John, em entrevista a BBC ele afirmou: Eu fui no 

Facebook e ela disse 'adicione-me no Skype', então eu a adicionei no Skype e ela disse: 

'Vamos fazer webcam e eu vou ficar nua para você. Ela disse que contaria à minha família 

e amigos, contaria à minha filha, contaria à minha esposa - você sabe, arruína sua vida, 

arruína sua família. Eu estava com muito medo - só o pensamento deles vendo isso era 

realmente aterrorizante (CRAWFORD, 2014). 
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Para o adolescente escocês Daniel Perry, 17 anos, o fim foi trágico. Ele pensava 

estar se comunicando com outra adolescente de sua idade, mas na verdade também era 

uma vítima da gangue das Filipinas especialista em crimes de sextorsão. Após receber 

mensagens com ameaças dos criminosos o jovem tirou a própria vida saltando da ponte 

Forth Road (CRAWFORD, 2014). Integrantes dessa gangue de Manila que chantagearam 

Daniel foram detidos pela Interpol na operação Strikeback.  

No Brasil um militar do exército foi vítima de sextorsão. Ele foi atraído para uma 

conversa no Facebook por uma suposta mulher e após trocas de fotografias íntimas passou 

a ser chantageado. Os suspeitos disseram que iriam divulgar as fotografias e acusá-lo de 

pedofilia caso ele não depositasse R$ 1 mil. O caso só foi descoberto porque, ao invés de 

pagar o dinheiro, o militar entregou uma espada que foi posta na internet para venda. Dois 

homens foram presos e confessaram, sendo o caso tratado como crime de extorsão, mas 

as características são de crimes de sextorsão (G1RR, 2019). 

Um servidor público de 58 anos também foi vítima de sextorsão. Após trocas de 

fotos e vídeos com uma mulher, passou a ser chantageado por uma quadrilha 

especializada fora do país. Pagou R$ 8 mil. De acordo com a matéria do Cidade Alerta 

Record que utilizou o termo "golpe do striptease", a quadrilha se diz da Costa do Marfin 

e, além do servidor público houve outras 20 vítimas em todo o Brasil. (Balanço Geral, 

2018). 

Como já exposto, o termo sextorsão e estupro virtual já é um termo estabelecido 

e a justiça trabalha na busca dos criminosos cibernéticos ou de pessoas que se utilizam 

desse delito para obter favores sexuais. Em comparação aos outros países, no Brasil ainda 

não é comum o termo sextorsão, nem tão pouco o estupro virtual. Os dois casos acima 

citados afirmam isso, no primeiro caso o crime foi tipificado apenas de extorsão, já o 

segundo, trata-se de uma quadrilha internacional o que já dificulta as investigações. Isto 

indica a fragilidade do ordenamento jurídico e de polícia especializada em crimes digitais.  

Muitos se valem da “liberdade” que a internet proporciona, do anonimato, para 

se aventurar e, ao cair em golpes dessa natureza, a vítima, por medo, vergonha ou 

sensação de insegurança, não denunciam as autoridades. De acordo com Eisenstein e 

Estefenon (2006) o problema está na inabilidade de discernir a verdade do que acontece 
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no mundo virtual, o que é verdadeiro ou falso. Como já exposto, as pessoas são 

ludibriadas com a possibilidade do encontro virtual, seduzidas pelo mistério do sexo 

imaginário livre de censuras (FIORELLI; MANGINI, 2017).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como visto no decorrer do trabalho, a abordagem do estupro virtual não possui 

ainda tipificação criminal no ordenamento jurídico brasileiro, bem como 

conceitualmente, terminologia reconhecida. Observa-se pelo caso da primeira prisão por 

estupro virtual no país que ainda geram entendimentos divergentes entre operadores do 

direito sobre esta conduta, visto que a corrente majoritária entende que o estupro só se 

caracteriza com contato físico, embora o STJ, em decisão já posta, reconheça que não 

necessariamente precisa de ato carnal físico para configurar estupro. As mudanças já vêm 

ocorrendo a passos lentos, de fato, no entanto, os delitos avançam em proporções bem 

maiores e mais rápidas que a justiça.  

O ordenamento jurídico tem ampliado e tipificado alguns crimes em função de 

alguns fatos buscando garantir os direitos fundamentais da pessoa, vítimas dessas novas 

modalidades criminais ocorridas em ambiente virtual. Os cibercrimes e, principalmente, 

os de natureza sexual já alcançam proporções incalculáveis em todo o mundo fazendo 

milhares de vítimas diariamente.    

A previsão legislativa não é suficiente para solucionar todos os problemas 

decorrentes da conduta criminosa no ambiente digital. A polícia também precisa de 

recursos, humanos e tecnológicos, para efetivar as investigações e restringir os crimes 

cibernéticos, sobretudo, os de cunho sexual como pornografia de vingança, cyberbullying, 

sextorsão, sexting, assédio virtual e outros garantindo a preservação da privacidade e 

intimidade da pessoa, além da preservação moral e da ética.  

É importante destacar que a discussão aqui apresentada é apenas um ensaio o 

qual concebe possibilidade de mais explanação sobre o assunto, não apenas a sextorsão, 

mas também a outros crimes cibernéticos que comprometem a saúde metal das pessoas. 

Os poderes públicos também necessitam de normatização para tais casos, campanhas 
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preventivas, tratamento psicológicos para as vítimas, reconhecimento de danos materiais, 

danos morais, dentre outras medidas.  

Vale ressaltar que o país precisa se adequar aos organismos internacionais de 

proteção aos direitos humanos, além de proceder a tipificação criminal do estupro virtual 

no Código Penal para que seja procedido com o combate e punição de tais atos.  
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RESUMO 

Consiste o presente artigo em trabalho interdisciplinar que tem como objetivo fazer uma 

relação entre a Sociedade de Consumo, a Felicidade e o Direito. Em princípio, analisa-se 

a conceituação da sociedade de consumo, relatando as mudanças advindas da 

modernidade líquida para as relações sociais. Depois, enfatiza-se as consequências de tal 

momento para a permanente insatisfação do ser humano, apontando o papel das redes 

sociais e da publicidade na obtenção da felicidade. Ato seguinte, foram apresentados três 

exemplos de mudança de paradigmas legais, como forma de comprovar que nem mesmo 

o Direito está livre de perder seu rigorismo conceitual. Com o fito de auxiliar na análise, 

para a metodologia utilizou-se de pesquisa bibliográfica e análise jurisprudencial, 

concluindo que novas ideologias, como o minimalismo, têm surgido para evidenciar os 

benefícios do consumo consciente e auxiliado na evolução das relações humanas em 

busca da felicidade. 

Palavras-chave: sociedade de consumo. felicidade. direito. 

 

ABSTRACT 

This article consists in an interdisciplinary work, that has as its main objective to make a 

relation between the consumer society, the happiness and the Law. At beginning, it has 

been considered the conception of the consumer society, reporting the changes coming 

from the liquid modernity to the social relationships. After that, it demonstrated the 

connection between the consequences of this actual period to the permanent 

dissatisfaction of the human being, pointing out the role of online social media and 

marketing to the pursuit of happiness. Then, three examples of legal paradigm shifts were 

presented, as a way to prove that not even the Law is free of losing its rigorism. With the 
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aim of to support this essay, it was used a methodology substantiated in bibliographic 

research and legal precedents analysis. Finally, it was concluded that new ideologies, as 

minimalism, have been emerged to emphasize the benefits of a conscious consumption 

and to support the evolution of human relations in the pursuit of happiness. 

Key-words: consumer society. happiness. law. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A qualquer indivíduo que vive nos dias de hoje é possível perceber que os 

sedutores novos hábitos da Sociedade de Consumo têm influenciado na Felicidade, e esta, 

por sua vez, aos poucos tem instigado o Direito a mudar sua tão propagada rigidez. 

Diferente dos tempos passados, onde os paradigmas que envolviam a 

convivência humana eram dotados de solidez e muito cedo as pessoas aprendiam os 

valores tradicionais estimados pela sociedade, a atual fase da modernidade foi 

corretamente intitulada como “líquida” pelo distinto sociólogo Bauman (2001), em razão 

da grande volatilidade que marca as novas relações sociais.  

A exposição dos indivíduos aos caprichos do mercado, que visa atrair cada dia 

mais pessoas a um consumo irrefletido, tem incentivado atitudes competitivas e rebaixado 

o sentimento de identificação como coletividade. Soma-se a isso o uso das redes sociais 

e a transformação da propaganda, que subliminarmente tem manipulado nosso corpo, 

mente e modo de viver. 

O intuito da publicidade é ampliar a insatisfação do ser humano, retirando-o 

sorrateiramente da posição de consumidor para item consumível, fazendo com que a hiper 

valorização dos bens materiais e a sua constante substituição por produtos mais novos, 

torne-se uma constante também nas relações humanas. 

Sendo o Direito uma fonte desaguadora de todos os conflitos interpessoais, acaba 

por também ser influenciado pela modernidade líquida e sua sociedade de consumo. 

Nesse sentido, será analisado nas linhas a seguir como o ordenamento jurídico tem se 

readequado para atender às expectativas de uma população moderna, que a única coisa 

que tem de permanente é seu infindável estado de transição. 
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2 A SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

A vida moderna impõe ao ser humano um estado de alerta para que esteja sempre 

atento às mudanças de paradigma, trazendo uma certa volatilidade em suas relações e o 

apreço pelo consumo desenfreado. A necessidade de correr contra o tempo e o medo de 

ficar para trás refletem na vida de cada indivíduo, e isso pode ocorrer tanto voluntária 

como inconscientemente. 

O Sociedade de Consumo é caracterizada pelo atual estado da modernidade onde 

o excesso de bens ofertados no mercado leva a uma publicidade cada dia mais agressiva 

e sedutora, fazendo com que o ser humano atrele o seu bem-estar ao atendimento das 

exigências intermináveis do sistema econômico e da própria comunidade na qual se 

encontra inserido. 

Um dos principais fatores que deu origem a isso foi a Revolução Industrial, que 

teve seu início na metade do século XVIII na Inglaterra. Com a expansão das indústrias, 

a mecanização do trabalho e a produção em série de bens, teve início a substituição dos 

produtos artesanais pelos itens servidos em massa. 

A posterior implementação do fordismo - com seu trabalho seriado e as famosas 

esteiras rolantes - não significou apenas um novo modo de organização racional do 

trabalho e da produção, mas também a constituição de um novo modo de vida (RIBEIRO, 

2015).  

Realmente houve uma grande mudança do ponto de vista técnico, mas o que 

melhor se analisará aqui será a transformação no aspecto ideológico: a produção em 

massa leva ao consumo em massa. Com o aumento do material produzido, haveria que se 

buscar um meio de dar vazão àquele quantitativo de bens, o que se implementou através 

da ilusão publicitária. 

A denominação “ilusão” não tem como objetivo denegrir o trabalho tão 

seriamente realizado pelos profissionais da área, mas intenta apontar a falsa ideia que é 

implantada na mente da pessoa comum de que ela precisa comprar determinado bem, 

quando, na maioria das vezes, vende-se um item supérfluo. 
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A confusão entre o que é realmente necessário e aquilo que é descartável deveria 

se desfazer na resposta a uma simples pergunta: “eu preciso disto para sobreviver?”. 

Ocorre que, muitas vezes o consumidor acredita que não terá tempo para fazer essa 

reflexão, pois a moda passa rápido, e não há nada mais absurdo nos dias atuais do que 

estar fora de moda! 

É muito cedo que se aprende na escola que um ano possui apenas quatro 

estações: outono, inverno, primavera e verão. Porém, ao que tudo indica, as grandes 

marcas não se atentam a esta divisão, pois é praticamente impossível seguir o infinito 

calendário de divulgação de suas coleções. 

Nessa mesma linha seguem os fornecedores de produtos eletrônicos, que fazem 

uso irrestrito da obsolescência programada. O referido termo conceitua a decisão do 

produtor de propositadamente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para 

consumo de forma que se torne obsoleto ou não-funcional em uma data já previamente 

designada, a fim de forçar o consumidor a comprar o seu novo lançamento. 

Desse modo, em “Vida Líquida” Bauman (2007b, p. 121) explica perfeitamente 

que: 

 

[...] ao contrário da promessa declarada (e amplamente aceita) dos 

comerciais, o consumismo não se refere à satisfação dos desejos, mas 

à incitação do desejo por outros desejos, sempre renovados – 

preferencialmente do tipo que não se pode, em princípio, saciar. [...]; 

para o mercado de consumo, um desejo satisfeito seria também o 

prenúncio de uma catástrofe iminente. O tipo de “consumidor ideal” 

que o mercado de consumo procura pode ser exemplificado por uma 

fábrica trabalhando a todo vapor 24 horas por dia, sete dias por semana, 

para garantir uma sucessão ininterrupta de desejos particulares de curta 

duração e altamente descartáveis. 

 

Poder-se-ia imaginar que a referida colocação somente faria sentido em um país 

desenvolvido, com consumidores com amplo acesso ao mercado e maior poder aquisitivo, 

mas tal pensamento é um engano. Com a globalização, a abertura das fronteiras, e o 

crescimento do e-commerce não existem mais limites à venda dos produtos. Afinal, quem 

nunca comprou ou não conhece quem tem feito compras online nos sites chineses? 
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Num planeta aberto à livre circulação de capital e mercadorias, nenhum lugar 

está tão distante que possa ser ignorado ou apto a ignorar a constante mudança que ocorre 

na forma como as pessoas têm vivido. As redes sociais estão aí para provar que o dia-a-

dia de uma pessoa comum pode ser visualizado por milhões de pessoas ao redor do 

mundo. 

Tratando sobre isso, fácil apreender que as redes sociais têm servido como um 

outdoor gigante. A nova forma de fazer publicidade já não encontra nenhuma separação 

com o corpo do indivíduo, pois a propaganda está nos cílios postiços colocados naquele 

centro de estética caríssimo, na foto tirada no espelho mostrando o celular de última 

geração, no vestido desenhado por aquele estilista famoso, na viagem para um destino 

exótico que só aquela agência de viagens tem, e assim por diante. 

Por essa razão que em “Tempos Líquidos” Bauman (2007a, p. 108) já dizia que 

o tempo flui e é imprescindível se manter no ritmo das ondas: “Se você não quer afundar, 

continue surfando, e isso significa mudar o guarda-roupa, a mobília, o papel de parede, a 

aparência, os hábitos – em suma, você mesmo – tão frequentemente quanto consiga”. 

Mas como ser feliz em uma sociedade que vive em uma incessante competição, 

onde nem os nossos corpos e sentimentos estão livres de serem subjugados e consumidos? 

 

3 A FELICIDADE NA MODERNIDADE 

 

A brevidade nas relações, que é marca registrada da modernidade, pode ser 

muito bem verificada com um hábito ensinado por Bill Gates. O magnata, que fundou a 

Microsoft e é exemplo de sucesso empresarial, tem como praxe impor um prazo máximo 

para a execução de suas tarefas cotidianas. 

Intitulada pela página eletrônica GQ Brasil como “O segredo dos 5 minutos”124, 

a técnica consiste em evidenciar que o tempo é o que há de mais valioso para um ser 

                                                 
124 Disponível em: <https://gq.globo.com/Prazeres/Poder/noticia/2017/11/o-segredo-dos-5-minutos-de-

bill-gates-vai-te-deixar-mais-produtivo.html> 
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humano, não podendo ser desperdiçado de modo algum. Por isso, idealiza como fantástica 

a conduta do empresário com o seguinte exemplo: 

 

Mesmo que pareça grosseiro, Gates sempre cronometra as suas 

reuniões. O método faz com que as pessoas não façam rodeios e 

proponham as suas ideias de forma direta. É possível que nem sempre 

ele consiga sair da sala no horário previsto, mas é certo que todos os 

envolvidos têm em mente que o tempo dele não pode ser desperdiçado. 

 

A prática acima narrada é um claro modelo da volatilidade das relações nos 

tempos atuais. A máxima “o tempo é ouro” nunca foi tão bem empregada, pois evidencia 

esta fase em que a sociedade corre em busca de seus sonhos com a mesma velocidade 

com que os bens perdem a sua suposta utilidade. 

A calma nos afazeres diários, a tranquilidade de uma refeição bem saboreada, a 

luta por um relacionamento duradouro e o prazer na quietude são situações que já não 

cabem na rotina de todas as pessoas. E, o pior, tendem a não ser mais valorizadas, posto 

que são contrapostas ao sucesso. E quem não quer ser - ou aparentar ser – bem-sucedido? 

A supressão dos prazeres ditos acima, em busca da efemeridade de realizações 

passageiras, tem influenciado no mais puro estado de espírito que o ser humano pode 

atingir: a felicidade! 

Esse sentimento tem sido alvo de tentativas de conceituação desde os filósofos 

naturalistas e é fácil perceber que até hoje não foi possível se chegar a um consenso. A 

opinião de que a felicidade não passa de uma emoção quase inalcançável e que sua base 

vai mudar de acordo com ideais variáveis de cada pessoa, perpetua a intangibilidade do 

conceito. 

Em “A Era da Loucura”, Foley (2011) mostra sua irritação quando o assunto 

discutido é a felicidade. Isso porque, a maioria propaga que apenas os substitutos daquela 

poderiam ser conquistados, tais como: sucesso, fama, riqueza, diversão e contentamento; 

enquanto que a mera menção à busca da felicidade poderia gerar um constrangimento, 

pois corre-se o risco dela se transformar no oposto, se duramente perseguida. 

Não diferente disso, Sewaybricker (2012) em sua dissertação do mestrado 

nomeada “A felicidade na sociedade contemporânea: contraste entre diferentes 
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perspectivas filosóficas e a Modernidade Líquida”, questiona a validade da criação de 

uma Fabric of Felicity. Esta geraria a padronização da felicidade como se feita através de 

uma simples fórmula, a fim de que os rigorosos padrões modernos fossem baixados, para 

que mais pessoas pudessem se considerar felizes. 

Assim, ao invés de manter os elevados critérios da felicidade e a dificuldade em 

alcançá-la, baixam-se esses padrões para que mais pessoas possam ser felizes. Apesar de 

soar um pouco absurdo e mecanizado, a solução se apresentaria bastante satisfatória para 

a maioria dos usuários das redes sociais. 

Afinal, é muito difícil se manter feliz usando transporte público e pagando contas 

que parecem durar mais que o próprio mês de salário, quando seu vizinho esbanja no 

instagram o último carro comprado, a viagem dos sonhos para um destino exótico, uma 

estética livre de retoques, e um romance digno de contos de fadas. 

Mas, se a felicidade não é sinônimo de dinheiro como explicar que a maioria dos 

objetos de desejo acima citados podem ser comprados? Porque, aparentemente, o ser 

humano foi feito para estar insatisfeito, e a publicidade atual tem feito seu papel para 

tentar preencher essa eterna insatisfação com a venda de bens materiais.  

A Teoria de Maslow aduz que as necessidades humanas estão arranjadas numa 

gradação que ele denominou de Hierarquia dos Motivos Humanos (HESKETH; COSTA, 

1980). Conforme seus estudos, uma necessidade é substituída pela seguinte mais forte na 

hierarquia, na medida em que começa a ser satisfeita. 

Assim, por ordem decrescente de premência, as necessidades estão classificadas 

em: fisiológicas, segurança, afiliação, autoestima e autorrealização. A necessidade 

fisiológica é, portanto, a mais forte, a mais básica e essencial, o que é fácil de se imaginar 

tendo-se em vista que quando uma pessoa precisa verdadeiramente ir ao banheiro e não 

pode, fica incapacitada de se concentrar em qualquer outra tarefa. 

Supridas as suas necessidades básicas o ser humano tende a ficar satisfeito, e a 

majoração de possibilidade de atender a essas precisões não o torna obrigatoriamente 

mais contente. Dito de outra forma, fazer 8 refeições ao dia não traz mais felicidade do 

que apenas 3, assim como possuir 5 casas não significa necessariamente ser mais feliz do 

que quem tem somente 1 lar. 
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Os relacionamentos amorosos também têm sido sacrificados nos tempos atuais 

de encontros virtuais. Atingidos pela necessidade de agilidade, as redes sociais têm sido 

o maior arcabouço para a busca do par ideal, pois lá o “cardápio” se encontra exposto, 

variado, e aberto ininterruptamente. 

Na obra “Amor Líquido”, Bauman (2004) explica de maneira clara: 

 

Diferentemente dos “relacionamentos reais” é fácil entrar e sair dos 

“relacionamentos virtuais”. Em comparação com a “coisa autêntica”, 

pesada, lenta e confusa, eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de 

usar, compreender e manusear. Entrevistado a respeito da crescente 

popularidade do namoro pela Internet, em detrimento dos bares para 

solteiros e das seções especializadas dos jornais e revistas, um jovem 

de 28 anos da Universidade de Bath apontou uma vantagem decisiva da 

relação eletrônica: “Sempre se pode apertar a tecla de deletar”. Grifo 

ausente no original 
 

A ideia acima esposada reflete um momento em que o ser humano confunde se 

é consumidor ou objeto consumível. O hábito de fazer compras e depois descartar os bens 

à espera das novidades do mercado também se reflete nas relações humanas, porque todo 

relacionamento necessita trabalho, atenção e dedicação; e isso leva tempo, que, 

lembremos, é sinônimo de dinheiro! 

Além disso, necessário apontar que com o advento das redes sociais o ser 

humano se tornou uma verdadeira propaganda de si mesmo. Veste-se melhor, viaja para 

locais que rendam boas fotos, treina a melhor posição para selfies, tudo com o objetivo 

de ganhar mais curtidas, se tornar popular e aumentar seu bem-estar. 

Mas será que esse aumento do poder de compra e a volatilidade de 

relacionamentos amorosos aumenta a felicidade? Tal questionamento surge ao mesmo 

tempo em que o Reino Unido cria, pela primeira vez na história, um Ministério da 

Solidão, para enfrentar o que a primeira-ministra britânica, Theresa May, descreveu como 

"a triste realidade da vida moderna", que afeta mais de 9 bilhões de europeus.125 

                                                 
125 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2018/01/17/reino-unido-

cria-ministerio-da-solidao.htm>  
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Não diferente disso, autores se debatem sobre qual seria o “mal do século”: a 

ansiedade ou a depressão. A primeira é tratada em obra do Doutor em Psicanálise Augusto 

Cury, conta com mais de 20 milhões de livros vendidos no Brasil126, e narra como a 

síndrome do pensamento acelerado tem destruído a mente de crianças a adultos. 

Já no que pertine à depressão, em 2009 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

apontou dados de que, nos próximos 20 anos, ela deve se tornar a doença mais comum 

do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo 

câncer e doenças cardíacas.127 

De qualquer modo, sendo a ansiedade ou a depressão a doença vitoriosa como 

“mal do século”, a verdade é que a mera indicação de ambos os males como impactantes 

na vida de milhões de pessoas, reflete que a modernidade não tem trazido tanta felicidade 

quanto as redes sociais parecem demonstrar. 

 

4 A INFLUÊNCIA DA MODERNIDADE SOBRE O DIREITO 

 

Como bem visto, a expressão “liquidez”, cunhada por Bauman, restou criada 

para fazer contraposição à solidez dos conceitos tradicionalmente empregados - e tão 

apreciados - anteriormente à esta fase da modernidade. A robustez dantes mencionada, 

traz o sentido figurado de uma época em que as ideias tinham maior durabilidade e 

resistência, inexistindo a volatilidade das mudanças de paradigmas tão frequentes hoje 

em dia. 

A discussão sobre a mudança de paradigmas que envolvem a sociedade moderna 

não se restringe à filosofia, psicologia ou sociologia. Há que se distinguir a repercussão 

de tais alterações na seara jurídica, e seus exemplos não são poucos. 

Até meados de 2005, existia no Código Penal a expressão “mulher honesta” para 

a configuração do delito de “Posse sexual mediante fraude”. Na redação antiga, o art. 215 

                                                 
126 Informação obtida na capa do próprio livro, podendo ser consultada no sítio eletrônico da Editora 

Saraiva: <https://www.saraiva.com.br/ansiedade-como-enfrentar-o-mal-do-seculo-a-sindrome-do-

pensamento-acelerado-6278664.html>  
127 Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/09/090902_depressao_oms_cq>  
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punia a conduta de: "Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude"128. 

Então, adveio a Lei nº 11.106129 retirando o termo “honesta” do referido dispositivo. 

Significa que não existem mais mulheres honestas a serem protegidas? 

Certamente não foi esse o pensamento do legislador. Pelo contrário, a alteração legislativa 

tem como objetivo proteger absolutamente todo e qualquer ser humano a manter sua 

integridade física e sexual. Prova disso é que em 2009, adveio a Lei nº 12.015, alterando 

o nome do crime para “Violação sexual mediante fraude”, e trazendo a seguinte redação: 

“Art. 215.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante 

fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da 

vítima:130”. 

A retirada do adjetivo “honesta”, e a posterior modificação da vítima que tinha 

que ser exclusivamente uma mulher para “alguém”, corrobora o escopo da norma em 

proteger qualquer ser humano. Ademais, confirma a ideia de que no momento atual em 

que vivemos não faz mais nenhum sentido perder tempo divagando sobre as qualidades 

necessárias a uma pessoa, para que lhe seja garantido o mínimo de proteção pelas políticas 

públicas. 

É que a expressão “mulher honesta” era tecnicamente classificada como um 

elemento normativo do tipo, ou seja, um requisito para que o crime se configurasse, mas 

cuja significado não era definido pela lei, cabendo aos doutrinadores e à jurisprudência 

fazê-lo. Quando colocada na norma, que, lembre-se, data de 1940, a posição da mulher 

na sociedade era totalmente diferente dos tempos hodiernos. 

Atualmente, seria praticamente impossível para a aplicabilidade da norma 

aguardar a realização de um consenso para se averiguar qual comportamento feminino se 

enquadraria como honesto. A abrangência do conceito é imensa, as formas de pensar são 

diversas, os valores culturais são inúmeros, e não há a menor possibilidade de se acreditar 

                                                 
128 A redação original do Código Penal de 1940 poderá ser melhor visualizada no sítio eletrônico: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-

publicacaooriginal-1-pe.html>. 
129 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm> 
130 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2> 
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que mesmo com essa gama de opções, elas ainda serão as mesmas no interregno do ano 

que vem. 

A mudança nos paradigmas não tem influenciado apenas a área legislativa. 

Segundo explicado no capítulo anterior, a liquidez também atingiu o amor e como 

consequência disso, torna-se mais buscado nos cartórios do país o instrumento do 

“Contrato de Namoro”. 

O Contrato de Namoro consiste em documento assinado por ambas as partes de 

um relacionamento, no qual os envolvidos assumem a condição de namorados, mas sem 

intenção, por ora, de constituir família ou dividir seus bens. Seu surgimento é o resultado 

de um temor atualmente muito comum, o de ter seu namoro confundido com uma união 

estável (FREITAS; ROSENVALD, 2017). 

Isso porque, hoje a diferença entre namoro e união estável é muito tênue, e esta 

é mais uma prova de que já não existem mais conceitos sólidos aptos a evidenciar o que 

realmente constitui um namoro. Independentemente do tempo de união, namorados fazem 

viagens românticas, dormem juntos e, eventualmente, compram bens, logo, nada mais 

natural do que quererem resguardar suas propriedades individuais e o Direito se amoldar 

à nova realidade. 

Nesta cultura consumista, que favorece o produto pronto para uso imediato, o 

prazer passageiro, a satisfação instantânea, garantias de seguro total e devolução do 

dinheiro, a promessa de aprender a arte de amar é a oferta de construir a experiência 

amorosa à semelhança de outras atos de mercancia, que fascinam e seduzem exibindo 

todas essas características positivas e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor 

e resultados sem esforço; o que, ao final, demonstra ser uma oferta falsa, enganosa, mas 

que se deseja ardentemente que seja verdadeira (BAUMAN, 2004). 

Ainda discutindo a provável queda do romantismo com o advento da 

modernidade líquida, necessário recordar recente matéria jornalística do Estadão 

relatando que “Mulher processa agência de encontros por não ter achado o homem dos 
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seus sonhos”131. A notícia veicula que a londrina requer o reembolso dos quase R$ 

60.000,00 gastos para contratação do serviço, bem como o pagamento de uma 

indenização por danos morais. 

Ora, fica até óbvio imaginar que numa sociedade de consumo onde pessoas são 

confundidas com mercadorias, se o pagador encomendou por um tipo específico de par 

ideal, este deve ser encontrado e fornecido a qualquer custo! Causa apreensão aguardar o 

momento em que os relacionamentos deixarão de ser pautados nas máximas “na saúde e 

na doença, na tristeza e na alegria”, para terem que vir com um certificado de felicidade 

garantida. 

E o cuidado não se encontra apenas no princípio da relação, pois recentes 

decisões têm admitido a colheita de provas em redes sociais para instruir os processos 

judiciais, principalmente aqueles que tratam sobre a infindável briga pela divisão de bens 

que comumente surge após o fim dos relacionamentos.  

Desse modo, vejamos a Decisão Monocrática expedida por Desembargador do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a seguir: 

 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos 

autos da ação n. 0301984-47.2017.8.24.0020, reduziu a verba 

alimentícia provisória para o importe de 10% dos rendimentos brutos 

do agravado, a ser descontado em folha (p. 136). [...] Cumpre assinalar 

que nas ações que versam sobre alimentos, a diminuição ou o aumento 

da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante 

precisam estar palpáveis antes de qualquer alteração 

no quantum alimentar. Por estarem os alimentos correlacionados à 

subsistência das partes, a alteração da decisão demanda a presença de 

elementos probatórios seguros, os quais estão verificados no presente 

momento processual. Quanto à possibilidade do agravado, é possível 

extrair dos documentos juntados com a réplica à contestação que o 

genitor possui situação financeira deveras cômoda, em que pese 

afirmar o contrário. Ora, segundo informações obtidas na rede 

social Facebook, o alimentante, que, em contestação, aduziu auferir 

renda de R$ 1.391,00 (p. 50), no início de 2017, ao contrair novo 

matrimônio, optou por incluir na comemoração cerimônia 

religiosa, ensaio fotográfico e recepção, o que, por certo, lhe custou 

considerável dispêndio (p. 71-73). Ainda, depreende-se de outras 

                                                 
131 Disponível em: <https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,mulher-processa-agencia-de-

encontros-por-nao-ter-achado-o-homem-dos-seus-sonhos,70002367470>  
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postagens que, em companhia da atual esposa, usufrui de diversos 

momentos de lazer, como viagens, jantares e comemorações (p. 95-

99).  Não se olvida que a companheira do agravado, proprietária de 

clínica estética (p. 70), certamente contribui para a renda da família, 

porém, de qualquer modo, parece-me claro, diante do estilo de vida do 

casal, que os rendimentos de L. B. não se restringem ao salário 

comprovado no processo. Em verdade, o fato de ela ser empresária 

apenas favorece a tese da agravante de que ele pode prover quantia 

maior ao sustento da menina sem que isso prejudique a subsistência de 

seus outros filhos. No tocante à necessidade da infante, verifico que sua 

genitora demonstrou despender, mensalmente, no mínimo, R$ 457,14, 

apenas a título de aulas de português (p. 78-83), medicamento para 

transtorno de déficit de atenção (RITALINA, p. 74), alimentação (p. 

84-85) e vestuário (p. 86-91). Isso sem contar os desembolsos referentes 

à outras questões de saúde e educação, transporte e lazer. Destarte, data 

venia, parece-me insuficiente, a priori, o valor fixado pelo Juízo a quo, 

de 10% dos rendimentos brutos do genitor (R$ 139,00), para fazer 

frente às despesas mais básicas de uma criança de 9 anos de idade, ainda 

que somada à contribuição da genitora. Presente, pois, a probabilidade 

de êxito da agravante neste particular. O periculum in mora, por sua 

vez, advém da própria natureza da demanda, sendo dispensáveis 

maiores digressões a respeito. Dessa forma, por ora, considero 

imperiosa a majoração dos alimentos devidos à agravante. Ante o 

exposto, admito o processamento do agravo e, nos termos do art. 1.019, 

I, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

recursal, para determinar o pagamento de alimentos à infante V. no 

montante de 20% dos rendimentos percebidos pelo agravado em seu 

novo emprego (p. 135), até o julgamento final do presente agravo pela 

Câmara especializada [...] (Agravo de Instrumento n. 4000993-

05.2018.8.24.0000, Criciúma/SC. Relator: Des. Helio David Vieira 

Figueira dos Santos. Órgão Julgador: Câmara Civil Especial. Julgado 

em: 26/01/2018) Grifo ausente no original 

 

No caso acima descrito a demandante pleiteava contra o pai de sua filha o 

aumento da pensão alimentícia, porém, o réu alegava que não mantinha uma boa situação 

financeira. Alegação, essa, afastada por provas colhidas de redes sociais nas quais se 

evidenciava a ostentação de uma vida bastante confortável. 

O esbanjamento de felicidade - seja ela verdadeira ou não - nas redes sociais 

pode trazer consequências negativas para outras searas da vida do indivíduo. São comuns 

as notícias de assaltantes que sabiam a data exata que o casal ia deixar a casa para viajar, 

de recomendações para não expor a rotina escolar de crianças haja vista o risco de 
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sequestros, bem como a divulgação desnecessária de placas de carros ou endereços 

completos. 

De toda a leitura, depreende-se que a busca pela felicidade em uma sociedade de 

consumo tende a trazer reflexos nas mais diversas áreas, dentre elas o Direito. Os juristas 

têm que se aproximar dos conceitos sociológicos a fim de garantir uma melhor prestação 

jurisdicional aos litigantes, do mesmo modo que o Poder Legislativo tem se dedicado a 

produzir inovações legislativas mais coerentes com a nova realidade. 

 

4 MODERNIDADE LÍQUIDA, A FELICIDADE E O DIREITO 

 

A relação entre a modernidade líquida, a felicidade e o Direito, conduz 

inevitavelmente à reflexão sobre o estudo do right of to pursuit the happiness – o direito 

à busca da felicidade – o qual tem como origem a Declaração de Direitos do Bom Povo 

da Virgínia (1775) e a Declaração da Independência dos Estados Unidos (1776), 

desbravadoras na consolidação dos direitos humanos. 

Um dos direitos mais antigos do povo americano; não é sequer mencionado na 

Constituição da República Federativa do Brasil. Visando corrigir tal lapso, o então 

senador Cristovam Buarque (PDT-DF) protocolou no Plenário do Senado a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) nº 19, a qual prevê a “busca da felicidade” como um direito 

de todo cidadão, a partir da garantia de todos os direitos essenciais. 

Rubin (2010, p. 47), em artigo que analisa a então denominada PEC da felicidade 

aduz: “encarada como uma forma de agregar os direitos sociais, já estabelecidos 

constitucionalmente, [...] coloca o novo texto, proposto pela MP da Felicidade, como um 

grande passo para a luta pelos direitos sociais, ainda negados, ao povo brasileiro”. 

No âmbito judicial, o direito à busca da felicidade já havia sido citado pelo 

Supremo Tribunal, mas foi sua indicação na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

4.277, a qual discutia a união homoafetiva e seu reconhecimento como instituto jurídico, 

que lhe garantiu maior visibilidade. A respeito desta, leia-se o voto do Ministro Relator: 
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Nesse contexto, o postulado constitucional da busca da felicidade, que 

decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o princípio da 

dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no 

processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, 

qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de 

neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa 

comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias 

individuais (ADI 4277, Relator(a):  Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, 

julgado em 05/05/2011, DJe-198 Divulg 13-10-2011 Public 14-10-

2011 Ement VOL-02607-03 PP-00341 RTJ VOL-00219-01 PP-00212). 

 

Infere-se que esta discussão, que teria tudo para ficar adstrita ao campo dos 

sentimentos mais íntimos de cada indivíduo, tem alcançado patamares inimagináveis no 

âmbito coletivo. A exemplo disso, o avanço do estudo sobre a “Ciência da felicidade”, 

encabeçada por pesquisadores da neurociência. 

A Felicidade foi inserida como disciplina na grade curricular da mais prestigiada 

universidade americana, Harvard, e é de amplo conhecimento que suas vagas são as mais 

rapidamente preenchidas. Aqui no Nordeste o pioneirismo ficou por conta da UFPE - 

Universidade Federal de Pernambuco, que também a inseriu em seu cronograma de 

estudos. 

Diante disso, questiona-se: até quando o Direito vai prolongar a eterna rixa entre 

a Razão e a Emoção? Quando, por fim, os juristas perceberão que a melhor compreensão 

das demais searas das Ciências Sociais auxiliará naquilo que é seu objetivo maior, a 

entrega de uma justiça digna aos ser humano jurisdicionado? 

Infelizmente ainda não existem muitas pesquisas envolvendo o tema que se 

discute aqui, o que repercute numa escassez de bibliografia e na ausência de dados a ele 

relacionados. Todavia, espera-se que uma maior interdisciplinaridade, como a encontrada 

no evento que ora se apresenta, auxilie no crescimento de nossa sociedade e no 

enriquecimento do conhecimento científico. 

 

6 METODOLOGIA 
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A pesquisa teve como marca distintiva um grande caráter interdisciplinar e se 

desenvolveu através de métodos tradicionais, como a discussão do conhecimento, revisão 

bibliográfica e interpretação de textos e julgados. 

Utilizou-se uma abordagem qualitativa, pois como aponta Minayo, o objeto das 

Ciências Sociais é essencialmente qualitativo. Para esta: “[...] esse tipo de abordagem 

aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas. um lado não 

perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2007, p. 22).   

Ainda, deu-se ênfase às obras sobre modernidade de Bauman, e no manejo 

desses métodos foi explorada a legislação pertinente ao tema (Constituição da República 

Federativa do Brasil e normas estrangeiras), além da pesquisa da jurisprudência dos 

Tribunais Superiores e de Tribunais Inferiores. 

A metodologia ora descrita, sem dúvida, constitui a melhor forma de alcançar o 

objetivo deste trabalho, dada a quase inexistência de estudos científicos nos termos ora 

propostos, servindo de relevante oportunidade para o campo acadêmico ofertar sua 

fundamental contribuição ao desenvolvimento das ciências sociais. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A fórmula para encontrar a felicidade sempre vai ser uma das aflições mais 

frequentes da mente humana, de modo que a temática vai ser eternamente questionada 

independente do tempo em que se viva. 

Ocorre que, nesta fase de modernidade líquida, onde não se permite ficar parado 

e tudo parece em constante e ininterrupto movimento, salta aos olhos o papel que o 

consumo tem assumido para a maioria das pessoas como fator principal para se encontrar 

a sensação de bem-estar. 

Compra-se desmedidamente e descarta-se ao lixo na mesma medida. O problema 

é que não se está falando aqui apenas de bens materiais, mas também dos padrões 

estéticos, das novas práticas alimentares miraculosas, do estilo de vida que instiga viagens 

com propósitos exclusivos a destinos de compras, e do próprio amor, com suas relações 

rápidas e descartáveis. 
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A sociedade de consumo não se preocupa com nossos corpos, nossa saúde, nossa 

cultura, nossas economias tampouco com nosso coração, quem dirá com o meio ambiente 

ou o trabalho escravo nas indústrias clandestinas. O sentimento de coletividade é algo 

raro e as pessoas tem ficado cada dia mais doentes por buscar um modelo de vida que é 

praticamente inalcançável, salvo nas redes sociais onde todo mundo é feliz! 

Em contramão a tudo isso, surgem novas ideologias pregando o consumo 

consciente e o fim da supremacia das coisas sobre as pessoas, tal como o Minimalismo. 

A vida dos minimalistas é alvo de um documentário132 vencedor de diversos prêmios, que 

mostra a base do pensamento de seus fundadores Joshua Fields Millburn e Ryan 

Nicodemus, e ensina como é possível viver com menos. 

O vídeo poderia ser considerado um ato de anarquia contra o capitalismo, mas 

na verdade tem feito sucesso porque não impede o consumo, apenas o conscientiza. Aliás, 

se bem considerado, o minimalismo hoje só é possível graças a um mercado que permite 

a substituição de diversos itens por outros de menor impacto, por exemplo, a substituição 

de inúmeros discos por um pendrive, o fim dos catálogos de telefone pela simples 

memória da agenda de seu celular, e a desnecessidade de se guardar mapas ante a 

facilidade de se ter um GPS. 

Nessa linha de raciocínio, existe uma frase muito famosa atribuída ao 

comediante Jim Carrey que diz: “I think everybody should get rich and famous and do 

everything they ever dreamed of so they can see that it’s not the answer”. Em uma 

tradução livre significa: Penso que todo mundo deveria se tornar rico e famoso e fazer 

tudo que sempre sonhou, assim poderia ver que essa não é a resposta. 

A abertura do mercado e a facilidade de acesso aos bens materiais é uma 

realidade muito bem-vinda aos nossos dias, mas se engana aquele que acredita que o 

hábito de comprar irrefletidamente vai preencher o vazio trazido pela ausência de outras 

realizações humanas. Se não fosse assim, não haveria uma alta taxa de suicídio entre os 

ricos. 

                                                 
132 “Minimalism: a documentary about the important things” pode ser assistido no serviço de transmissão 

online Netflix. 
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O ser humano é complexo e a felicidade está longe de ser rotulada em uma 

fórmula única, mas, até aqui, o que se averiguou é que a substituição das interações sociais 

pelo hábito de possuir e rapidamente descartar não parece ser caminho a se seguir. Por 

isso, apesar de não ser o objetivo deste trabalho, ficamos com o conselho mais simples, 

antigo e eficaz para a felicidade: deve-se amar as pessoas e usar as coisas, não o contrário. 
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RESUMO 

A busca por substâncias psicoativas é uma constante durante toda a história humana. A 

proibição do consumo e venda de algumas drogas é um fato recente. Isto aconteceu a 

partir de interesses de algumas classes dominantes, desvirtuado de bases empíricas sobre 

os efetivos danos dos entorpecentes proscritos. O proibicionismo tem se mostrado 

extremamente desgastante para a sociedade, uma vez que tem fortalecido o narcotráfico, 

pondo na gerência deste uma questão importante de saúde pública. Desta forma, este 

artigo busca identificar se a atual estratégia sobre drogas tem sido satisfatória para 

solucionar ou mitigar os problemas advindos do tráfico e consumo de drogas. 

Demonstrando, ainda, outras estratégias utilizadas e alguns avanços conquistados em sede 

judicial. A revisão bibliográfica foi o método adotado nesta pesquisa. 

Palavras-chave: proibicionismo. saúde pública. narcotráfico.     

 

ABSTRACT 

The search for psychoactive substances is a constant throughout human history. The ban 

on the consumption and sale of some drugs is a recent fact. This happened from the 

interests of some dominant classes, distorted on empirical grounds on the actual damages 

of outlaw narcotics. Prohibitionism has proved extremely draining for society, since it has 

strengthened drug trafficking, putting it in the management of this an important public 

health issue. In this way, this article seeks to identify if the current drug strategy has been 

satisfactory to solve or mitigate the problems arising from drug trafficking and 

consumption. Demonstrating, also, other strategies used and some advances obtained in 

judicial seat. The literature review was the method adopted in this research. 

Key-words: prohibitionism. public health. drug trafficking. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da civilização o homem procurou por substâncias recreativas 

(ANDRADE, 2015). Com isso, o utente de drogas não deve ser visto como uma aberração 

da sociedade. De maneira contrária, deve ser entendido o motivo pelo qual ele viu nesse 

caminho a melhor trajetória para curar os problemas de sua alma, para que assim possa-

se evitar que futuramente outros também ingressem nesse percurso. 

Apesar disso, todo o histórico de interação entre o ser humano e as substâncias 

psicoativas é negligenciado a partir do momento em que determinadas drogas passaram 

a ter sua produção e comercialização proibidas, especialmente com a criação da war on 

drugs. 

A guerra contra as drogas consiste numa política de tolerância zero que pretende 

exterminar o consumo através da criminalização abrangente dos usuários e exterminar o 

tráfico através do encarceramento em massa dos traficantes, desmaquinando o sistema 

produtivo dos psicoativos. 

Dessa forma, a atual política de criminalização das drogas, têm atitudes voltadas 

tão somente para o combate a oferta/demanda drogas, deixando de lado, na maioria das 

vezes, outras medidas que poderiam ser mais eficazes, dentre elas, a prevenção do uso 

inadequado ou a mitigação dos efeitos danosos. 

Num alinhamento totalmente oposto ao que se pretendia, o proibicionismo 

gerou, acima de tudo, os seguintes efeitos: crescimento de um enorme mercado negro  

criminoso e a estigmatização e marginalização dos usuários de drogas, que passaram a 

ser vistos como criminosos e foram excluídos da sociedade. 

Não existe a possibilidade efetiva de se viver em um mundo livre das  

substâncias psicoativas. No entanto, devem elas ser utilizadas da melhor maneira 

possível, de modo que os prejuízos sociais originados pelo uso problemático sejam 

mínimos. Cabendo aos governos, tratar os que não conseguem fazer o uso racional e 

moderado. 

Esse estudo será direcionado a mostrar se a criminalização das drogas é um 
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mecanismo hábil a solucionar os problemas causados pelo uso dessas substâncias, 

informando as principais características do proibicionismo, expressando, em seguida, os 

resultados auferidos. 

Após essa análise, será mostrado o viés das políticas de redução de danos, que 

consistem em um caminho divergente da política de war on drugs, em que alguns países 

europeus passaram a apostar em novas táticas, defendendo a redução da demanda como 

política preferencial, ao invés de repetirem as ações voltadas somente ao recrudescimento 

e a redução da oferta. Por fim, será analisado qual estratégia tem maior capacidade e 

potencial para diminuir os riscos e danos nos níveis individual e coletivo. 

Nessa investigação, examina-se o triunfo das políticas de redução de danos, 

aferindo se elas seriam ou não a melhor via para lidar com as questões relacionadas ao 

consumo de entorpecentes. 

Assim sendo, esta pesquisa se mostra relevante por tentar exibir ao corpo social 

as medidas que poderiam ser mais eficazes para a mitigação dos danos decorrentes do 

mau uso dos entorpecentes, tanto na seara financeira, como na seara da melhoria da 

qualidade de vida daqueles que não conseguem largar o vício. 

Além de ser um tema elementar, é também bastante atual, considerando-se que 

cada vez mais se amplia a discussão quanto aos resultados da política proibicionista. 

Dessa forma, mostrando o quão imprescindível é a descoberta de novos rumos  para lidar 

com o fenômeno do consumo de drogas. 

 

2 ORIGEM DA PROSCRIÇÃO  

 

A busca por algo que pudesse transportar para fora da realidade sempre existiu, 

em todas as partes do mundo, não só com as substâncias alucinógenas, mas também por 

meio dos remédios, música, cinema, jogos de videogame. 

As drogas são instrumentos, objetos, os quais podem ser bons ou ruins, um 

veneno ou um item terapêutico, a depender da dose. O uso problemático dos 

estupefacientes também acompanha o homem desde o início da sua interação com tais 

produtos. 
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São vários os motivos que levam o ser humano a buscar os estupefacientes: 

buscar o prazer efêmero, relaxamento, aliviar as tensões, para pertencer a um grupo, 

controlar o humor e o afeto, desinibir-se, dormir ou acordar, expandir a consciência, 

transgredir, entre outros (ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS..., 2018). Em 

realidade, o uso de drogas é um reflexo da subjetividade humana para buscar a alteração 

de si e dos estados de consciência. 

O consumo excessivo, e até mesmo autodestrutivo, dos produtos entorpecentes 

(e também de alimentos, roupas, entre outros), é uma modalidade de atitude generalizada 

nessa era do capitalismo, mostrando-se como uma objetificação humana dos valores 

financeiros do capital. 

 

Dentre os inúmeros fatores que acarretam o uso problemático, são estes 

os mais relevantes: vulnerabilidade social, falta de resiliência para 

enfrentar os problemas cotidianos, compulsividade para outros 

comportamentos, percepção de impotência para controlar a ingestão da 

substância, carência de afeto ou atenção, intolerância à passagem do 

tempo, isolamento por não se enquadrar dentro de um modo 

comportamental imposto pela sociedade (LABETE, 2008, p. 141-155). 

 

Eis que atrelados a motivos morais, políticos e médicos, surge o proibicionismo, 

como forma de reprimir o consumo e comercialização das drogas até então fora do campo 

regulatório estatal. Até o inicio do século XX havia um vazio jurídico quanto à 

regulamentação das substâncias psicoativas. 

Muito embora a proibição tenha se propagado por interesses dos países 

dominantes na política global, sua abrangência mundial se deu pela conjugação das 

conveniências das elites das diversas nações, que estavam almejando, dentre outros 

motivos, o controle social da população.  

A Igreja via no consumo de entorpecentes o motivo pelo qual fabricou-se a 

degradação moral das nações. Todavia, a verdadeira intenção dessa instituição era excluir 

qualquer forma de individualismo libertários apresentado pelo cidadão (TORCATO, 

2015).  

As drogas atualmente ilícitas, como a cannabis, sempre foram ligadas a 

populações subalternas, dessa forma, é fácil perceber que a proibição desse composto visa 
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a reprimenda a determinados segmentos étnicos (TORCATO, 2013).  

O crime do tráfico, em verdade, é um produto social fecundado pelas classes 

majoritárias com o fito de diminuir alguns setores da população considerados como 

potencialmente perigosos. É mais uma forma de segregação social de camadas 

marginalizadas da sociedade e de gerir as ilegalidades das classes dominadas. 

Assim, a diferença entre drogas lícitas e ilícitas não ocorreu com base em estudos 

empíricos/científicos da nocividade de cada substância. De modo contrário, foi por pura 

conveniência política e discriminação. As autoridades pretendiam, a partir dessa prática 

de dominação, assegurar um padrão de comportamento adequado a moral da elite.  

Por mais que se deseje um modelo comportamental para a sociedade, o Estado 

não pode impor esse padrão sob a ameaça de prisão, isso é uma afronta ao Estado 

Democrático de Direito. Esse tipo de prática é uma espécia de biopoder (ALVAREZ, 

2004): o poder que se exerce sobre o gerenciamento da vida em todos os seus aspectos.   

Este tipo de comando visa condicionar as maneiras pelas quais os indivíduos se 

governam, procurando maximizar as forças do dominado, tornando-o dócil, saudável e 

útil (TORCATO, 2015). O Estado, em realidade, a partir do proibcionismo, fita ampliar 

a intervenção sobre hábitos, para que isso lhe autofortaleça.  

As classes dominantes ficaram extremamente preocupadas com a evolução do 

consumo de psicoativos por parte da população, temendo que isso gerasse uma crise na 

produção e que o trabalhador ficassse indisciplinado (TORCATO, 2013). Dessa forma, o 

proibicionismo surge como uma maneira de punir hábitos indesejados e ampliar o 

domínio sobre etnias desqualificadas.  

Outro fator preponderante para a proscrição foi a articulação da classe médica 

para se tornar a detentora do monopólio terapêutico, isto é, o uso exclusivo da prescriçaõ 

de psicoativos. Esse grupo, especialmente os psiquiatras, criaram uma noção de que 

consumir drogas era uma patologia, estigmatizando o indivíduo que  fazia uso 

problemático como inapto a civilização (TORCATO, 2013).    

As drogas passaram a ser tidas como um grave problema de Estado, que 

necessitariam de uma resposta rápida das autoridades públicas. Isso aconteceu por 

diversas causas, e principalmente, pela emergência dos Estados Unidos da América 
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(EUA) como maior potência mundial. 

Nesse passo, em 1972, o então Presidente americano Richard Nixon, proclamou 

que as drogas eram o novo inimigo número um do país (ANDRADE, 2015. p. 90), de 

modo a apresentar o combate ao narcotráfico como questão de segurança nacional. A 

guerra às drogas almeja: reprimir a oferta dos países produtores, a procura dos países 

consumidores e a exportação nas fronteiras, portos e aeroportos. 

 

3 CONSEQUÊNCIAS LESIVAS DA ESTRATÉGIA PROIBICIONISTA E AS 

NOVAS POLÍTICAS 

 

Certo é que as metas do discurso proibicionista – erradicação da demanda e da 

produção das drogas ilícitas – jamais serão alcançadas, sobretudo, porque, por trás de tais 

politicas, existem inúmeros outros interesses. 

O modo como se vem sendo abordado o combate às drogas, em verdade, tem 

agredido diversos princípios e direitos fundamentais estampados na Constituição Federal, 

dentre eles: princípios da isonomia, proporcionalidade, intimidade e vida privada; e o 

direito saúde, a autodeterminação, a não-culpabilidade. 

Quando se está em um Estado Constitucional, deve sempre haver a vigilância 

para que o indivíduo não sofra demasiadamente, além do que o indispensável para a 

proteção do interesse coletivo. Dessa forma, se for encontrada outra medida menos lesiva 

ao cidadão, aquela que está em vigor deverá ser substituída. 

Um Estado Democrático não deveria adentrar na intimidade e nas opções 

pessoais de seus administrados, não deve haver intervenções políticas na vida social, 

principalmente, se suas condutas não agredirem os direitos de terceiros. Cada ser é dono 

de sua saúde moral, física e intelectual, podendo usá-las da maneira que quiser, desde que 

não prejudiquem outrem.  

Destarte, a utilização lúdica de drogas de baixo potencial ofensivo, como a 

maconha, traduz-se como um elemento de afirmação da identidade. O Estado não pode 

ferir este direito, de modo oposto, tem de protege-lo. Não pode haver a imposição de um 

único padrão de vida saudável. 
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Sobre isso, salienta Alice Bianchini (2002, p.33) “Pelo menos do ponto de vista 

do direito criminal, a todos os homens assiste o inalienável direito de irem para o inferno 

à sua própria maneira, contanto que não lesem diretamente [ao alheio]”. 

Com efeito, o mais correto seria que houvesse consumidores responsáveis e bem 

informados, de modo a não afetar a execução de outras tarefas em sociedade e a não 

consumir de forma que outros sejam obrigados a participar involuntariamente. Todavia, 

com o atual modelo proibicionista, o consumo seguro – em todos os sentidos – não é 

possibilitado. 

Como consequência disso, tratar a matéria por meio do direito penal transformou 

os usuários de drogas em criminosos, acarretando num incremento exponencial da 

população carcerária. Houve uma mudança drástica de mero consumidor para 

delinquente, de modo que a aplicação da lei varia conforme a classe social.  

Outro dano social advindo da guerra às drogas é a criação de territórios nos  quais 

o direito pode ser ignorado, verdadeiros locais de exceção, que são as favelas e as 

periferias brasileiras. Com o objetivo de combater o crime, o Estado se torna o promotor 

da violência e da sensação de impunidade e insegurança (TORCATO, 2011). Como disse 

Einstein: nada é mais destrutivo ao respeito do governo e da lei do que a aprovação de 

normas que não podem ser impostas (ANDRADE, 2016). 

Nesses locais, o tráfico se instalou de maneira tão impregnada que é ele quem 

determina o estilo de vida para a maioria dos jovens, que não têm acesso ao ensino público 

de qualidade e estão privados de quase todos os direitos que se atribui à existência 

humana.  

Sobre o poder do narcotráfico aduz Hamilton: O narcotráfico movimenta 

trezentos bilhões de libras esterlinas ao ano, cerca de um por cento da economia global, 

sendo a segunda maior atividade econômica do mundo – atrás apenas da indústria 

petrolífera (ANDRADE, 2016). 

Assim, parece que há uma verdadeira instalação de uma guerra civil que permite 

a matança de categorias de cidadãos que, por alguma razão, não estão integrados ao 

sistema político e a sociedade tradicional (LABETE, 2008; BOKANY, 2015). 

De certo, não são as drogas que produzem a violência, de forma contrária, ela é 
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produzida pelas atividades econômicas de produção e distribuição daquelas substâncias 

que foram qualificadas de ilícitas. Com a proibição, a droga associou-se a arma, de modo 

que o tráfico de armas está atado ao tráfico de drogas.  

A relação do homem com as drogas nunca foi violenta, o que introduziu a 

violência nessa relação foi a criminalização e a opção de combate pelo modelo bélico 

(CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA , 2011). Quanto maior for a repressão, 

maiores serão os riscos e as possibilidades de ganho com a atividade criminosa 

(TORCATO, 2015).  

Em virtude do total fracasso da criminalização, a Comissão Latino-Americana 

sobre Drogas e Democracia (BOKANY, 2015) reconheceu que essa é uma guerra perdida. 

E outra não poderia ser a conclusão, basta ver que o Estado está perdendo seu próprio 

território para as facções criminosas.  

Qual o sentido, então, em manter uma guerra perdida? O fim da proibição, 

certamente, atenuará a violência no país, diminuirá a corrupção em todas as esferas do 

poder e propiciará um melhor atendimento público aos usuários. 

Para Ribeiro (2012), o único resultado positivo do proibicionismo foi a 

comprovação de que a criminalização de uma conduta não inibe a sua prática, sobretudo, 

se boa parte da população a aceita; e que não há um modelo padrão de controle a ser 

adotado mundialmente, pois cada país tem suas peculiaridades. 

Sobre o encarceramento em massa, assevera Andrade (2016): Existem dois 

milhões de pessoas presas por delitos relacionados às drogas, o que representa um quarto 

da população carcerária, sem que a demanda e a oferta de substâncias ilícitas tenham 

sofrido qualquer decréscimo. A maioria dos encarcerados são pequenos traficantes, que 

não estão diretamente vinculados à qualquer atividade violenta. 

Assim, a criminalização de certas condutas não é uma solução para a mitigação 

dos males sociais. O controle deve ser feito por meio de políticas públicas que garantam 

os direitos fundamentais, e não o seu enfraquecimento. 

A proibição subordina a saúde coletiva quanto ao financiamento e planejamento, 

fazendo com que a questão das drogas seja tratada como ligada a área criminal, denegando 



 

798 

os fundamentos preventivos da saúde pública (artigo 196 da Constituição Federal)133. 

O direcionamento prioritário nas ações repressivas dificulta o acesso dos 

usuários ao tratamento perante a saúde pública. A insistência em ações ineficazes de 

repressão canalizam-se como desperdício de dinheiro público, que poderiam estar 

apontados para ações voltadas à redução dos danos relacionados com as drogas134. 

É tarefa estatal preparar seu aparato de saúde, assistência e educação para 

assegurar aos adictos o direito de receberem tratamentos físicos e psicológicos, o que é 

incompatível com a criminalização. É essencial que as políticas de drogas promovam os 

direitos humanos, cultura, esporte, lazer, o combate à pobreza e tenham ações voltadas à 

geração de trabalho digno à população. 

Desse modo, o Estado como garantidor da assistência à saúde de seus 

administrados, e levando-se em consideração que a dignidade humana é um dos 

fundamentos da República, tem a obrigação de promover políticas públicas a fim de 

recuperar aqueles que estão perdidos no mundo dos entorpecentes. 

Nessa perspectiva, surge a política de redução de danos, consistente num 

conjunto de práticas que tem o propósito de mitigar os efeitos negativos associados ao 

consumo de substâncias psicoativas, sem, necessariamente, implicar que a pessoa deixe 

de usar drogas. 

Antes de pensar na redução do consumo, em ponto de partida, é visado conter as 

consequências adversas individuais e sociais do uso de drogas ilícitas e lícitas. Em outros 

dizeres, o foco é nas causas dos riscos e nas consequências negativas, mirando manter os 

usuários vivos e protegidos de danos irreparáveis. 

Essas políticas são mais eficientes para tutelar à saúde pública do que a coerção 

penal, pois além de alcançarem resultados mais favoráveis, são menos custosas ao 

aparelho estatal e aos direitos fundamentais. São centradas no sujeito, com foco na 

promoção da saúde e cidadania dos utentes, respeitando o enunciado de que a saúde é um 

                                                 
133 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.   
134 Idem. Princípio da proporcionalidade e a guerra contra as drogas. 2. ed. Natal: OWL, 2015. p. 97.   
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direito de todos. 

A Associação Internacional de Redução de Danos vem asseverando que se não 

é possível livrar o mundo das drogas, é melhor aprender a conviver com elas e ensinar as 

pessoas a usar essas substâncias com o máximo de segurança possível (GORGULHO, 

2004). 

Não precisa ser perito no assunto para entender que algo está errado quando uma 

lei é desrespeitada por muitas pessoas, diariamente, onde quer que ela exista. As drogas 

são ruins, nenhum vício é bom, mas a guerra às drogas é pior. É preciso experimentar 

outro caminho. 

As práticas reducionistas têm dado certo onde são adotadas. Evidentemente, os 

resultados não são imediatos, mas podem ser percebidos num lapso temporal 

relativamente curto. 

Em conclusão, depreende-se que é ilusório tentar a instalação de um mundo sem 

drogas. Por isso, planos que tenham esse intento estarão predestinados ao insucesso. 

Melhor do que punir, é tratar, cuidar das pessoas que não conseguem fazer a ingestão 

moderada e responsável de estupefacientes. 

O proibicionismo dificulta a instalação desse modelo acolhedor, porque além de 

afastar o usuário, consome os investimentos que deveriam ser destinados a tutela da saúde 

pública. Por esses motivos, o ultrapassado modelo proibicionista deve ser superado pelas 

políticas de redução de danos. 

Outra consequência nefasta da tática de repressão é que impede que alguns 

psicoativos com propriedades terapêuticas, sobretudo a cannabis, sejam utilizados para 

conter o sofrimento (e até mesmo salvar vidas) de portadores de algumas doenças, como 

a depressão, epilepsia, hérnia de disco, dentre outras.  

Os pacientes têm acionado a justiça, e têm alcançado êxito, para conseguir 

usufruir de um tratamento a partir das propriedades medicinais da cannabis, quando não 

respondem ao tratamento convencional. Destacando-se que essas intervenções 

medicamentosas inovadoras têm dado certo aos que aderiram (ESTAVA..., 2019; 

JUSTIÇA..., 2019; IMPORTAÇÃO..., 2019).  

Sendo assim, manter todos os psicoativos com cultivo e alienação proibidos, em 
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todos os aspectos, até para uso terapêutico, é um atraso prejudicial a saúde de inúmerias 

famílias. O Estado como fomentador dos direitos fundamentais não pode atrapalhar a 

existência digna de seus cidadãos. 

 

4 METODOLOGIA 

 

No que diz respeito as técnicas e métodos de pesquisa adotados, quanto à forma 

de abordagem, foi utilizada a pesquisa qualitativa, buscando-se compreender 

comportamentos individuais, sociais e governamentais, o que possibilitou a indicação de 

um caminho para resolver o problema. 

Quanto aos objetivos perseguidos, foi uma pesquisa descritiva. Com relação aos 

procedimentos técnicos, teve vez a pesquisa bibliográfica, já que foram consultados 

materiais já publicados, tais como, livros, artigos, legislação. O método empregado foi o 

dedutivo.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

A resolução dos problemas dos entorpecentes não pode ser conduzido por 

soluções éticas e financeiras. Muito embora, todos os psicoativos representem riscos à 

saude e a segurança pública, o Estado, como garantidor dos direitos sociais básicos, deve 

garantir sua plena fruição, sem ferir a autonomia individual.  

Aumentar a repressão não é o caminho. Atuação policial arbitrária diante de 

classes marginalizadas não será a solução. Não há relação entre o aumento da rigidez da 

lei e a diminuição do consumo. Superlotar as prisões não diminuirá o consumo nem a 

criminalidade, de outro modo, provocará reincidência e fabricará delinquentes. É mais 

viável exterminar o narcotráfico do que insistir em combatê-lo.  

À vista disso, é indispensável mudar os rumos das políticas públicas quanto a 

esta questão. Deve haver uma passagem de um estado penal para um estado social, dando 

um basta no desperdício de dinheiro público que ocorre quando se persiste em combater 

aos traficantes no modelo atual.  
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Deve ser deixado de lado esse programa que só serve para o controle da pobreza 

urbana. É neste ponto em que frisa-se a indagaçao feita no título deste trabalho: a guerra 

às drogas, considerando que permitem a exclusão de setores marginalizado do convívio 

em sociedade e possibilita o mercado negro para vários outros crimes, é uma opção 

consciente da classe política ou é uma ingenuidade? 

Indepente da resposta dada a este questionamento, é preciso buscar novos rumos 

e debater o tema até que se encontre outras alternativas, respostas adequadas. Adotando 

estratégias bem sucedidas de outros países, ajustando tais planos a complexidade do 

quadro brasileiro.   

A nova política tem de ser direcionada para prevenir o vício, cuidar do usuário e 

reduzir os danos. Neste caminhar, o Brasil tem avançado em alguns pontos. O avanço 

pode ser aferido nas decisões dos Tribunais, como já consignado anteriormente, que 

permitem a importação e o cultivo de cannabis para fins medicianais.  

Outro progresso consiste na proposta da Nova Lei de Drogas  enviada à Camara 

dos Deputados em 07/02/2019, a qual reduz a subjetvidade do enquandramento, pelo 

julgador, como traficante ou usuário. Houve a descriminalização da aquisição, posse, 

armazenamento, guarda, transporte ou compartilhamento de entorpecentes para uso 

pessoal. O mesmo projeto, prevê diretrizes para políticas públicas de prevenção ao uso 

problemático de entorpecentes e de redução de danos (ANTEPROJETO DE LEI, 2019).  

Posto isso, nitidamente, parcela do corpo social percebeu que as táticas 

proibicionistas não estão funcionando, e que por este motivo, é necessário encontrar 

novas estratégias que sejam eficazes para reduzir os danos à saúde e a segurança pública.  
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RESUMO 

Assumindo o posto de protagonistas infantis da nova era digital, os youtubers mirins 

passam a ser objeto de preocupação entre os especialistas por despertarem inúmeras 

implicações sociais e jurídicas. Suscitando o debate sobre a regulamentação da 

publicidade infantil no Brasil, especificamente nas plataformas digitais, onde há uma 

maior dificuldade de controle diante da informalidade do conteúdo e facilidade do seu 

acesso, a existência desse fenômeno digital merece atenção e tutela perante as autoridades 

legais e responsáveis. Assim, este trabalho irá demonstrar a publicidade disfarçada 

presente na cultura digital infantil e o seu caráter abusivo, diante da condição peculiar da 

criança como pessoa em desenvolvimento e detentora de uma proteção integral que deve 

ir além das forças de ordem econômica. 

Palavras-chave: criança. youtube. publicidade.  

 

ABSTRACT 

Assuming the position of children’s protagonists in the new digital age, the young 

youtubers become a subject of concern among the experts for awakening innumerable 

social and legal implications. Raising the debate on the regulation of children’s 

advertising in Brazil, specifically on digital plataforms, where there is greater dfficulty in 

controlling the informality of contente ande ase of acess, the existence of this digital 

phenomenon desserves protection before legal and responsible authorities. Thus, this 

work will demonstrate the disguised advertising presente in the children’s digital culture 
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and it’s abusive character, given the peculiar condition of the child as developing person 

and the holder of a comprehensive protection thath must go beyond economic forces. 

Keywords: child. youtube. advertising. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a expansão das mídias digitais, a criança além de expectadora, como era 

nas mídias tradicionais, passou a ser também produtora de conteúdo, resultando no 

fenômeno dos youtubers mirins, as novas celebridades do público infantil. Diante disso, 

as empresas as utilizam como instrumentos para divulgar os seus produtos na internet, os 

transformando em “cabides” publicitários, o que levanta várias problemáticas acerca dos 

riscos aos direitos das crianças. 

A partir desse fenômeno digital, o trabalho terá como objetivo analisar os seus 

impactos na vida das crianças expectadoras, bem como na vida das que estão sendo 

gravadas, diante da escassa problematização social dada ao tema, bem como do 

crescimento exponencial de tal fenômeno e seus riscos ao desenvolvimento dos sujeitos 

envolvidos. Paralelamente, também tem como objetivo discutir a eficácia da 

regulamentação da publicidade infantil no Brasil, com o surgimento desses novos meios 

de veiculação da publicidade, que são as plataformas digitais, e em especial, o YouTube. 

 Levantam-se, portanto, novos desafios para o legislador brasileiro e, bem como 

para a sociedade: Como controlar e regulamentar a publicidade infantil nas novas 

tecnologias de informação, diante de ferramentas comunicacionais tão dinâmicas? E 

ainda: como resolver essa questão e, ao mesmo tempo, garantir um ambiente digital com 

respeito à liberdade de expressão e assegurar o direito das crianças a uma infância 

saudável, livre das pressões consumistas? Nessa construção de espaços que dá-lhes 

autonomia e influência, os seus direitos são colocados em risco, porquanto tais espaços 

são de difícil controle da família e do Estado.   

No presente estudo foi utilizado o método dedutivo, pois se parte de uma 

compreensão geral para se chegar à compreensões específicas, ou seja, as conclusões 

finais ficam ligadas à lógica das premissas estabelecidas. A pesquisa classifica-se como 
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exploratória, uma vez que visa a análise e interpretação de determinados fatos de forma 

a identificar como estes interferem na dinâmica de um meio social para com os sujeitos 

que o permeiam, estabelecendo possíveis relações de causa e efeito. No tocante aos 

objetivos inerentes à pesquisa, será seguido por um plano de caráter explicativo, tendo 

em vista que será buscada a interpretação de um fenômeno por meio de suas causas e 

consequências, ou seja, caminhará na raiz do problema, identificando os fatores que 

contribuem na ocorrência do fenômeno a ser estudado (GIL, 2002, p.17).  

Quanto à abordagem, esta será qualitativa, uma vez que irá buscar examinar o 

fenômeno por meio de sua natureza, compreendendo as informações coletadas de uma 

maneira globalizada e inter-relacionada com variados fatores e contextos (MONTEIRO; 

MEZZAROBA, 2009, p. 110). Por fim, utiliza-se a técnica de pesquisa bibliográfica e 

documental, a qual tem por base documentos jurídicos, como sentenças, acórdãos e de 

pareceres, além de documentos de áreas afins, tal qual a Psicopedagogia, Comunicação 

Social e Marketing. 

 

2 A SOCIEDADE DE CONSUMO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O culto ao consumo, representa, atualmente, um dos fatores da condição 

humana. O filósofo Bauman (2001, p.96-97), observa que há uma confusão do que se 

deseja e do que se necessita, havendo, portanto, a construção de desejos travestidos de 

necessidades insaciáveis. Além disso, o autor pontua que as práticas de consumo 

funcionam como modeladoras da identidade dos indivíduos, de modo que estes ao 

interagirem com os produtos, revelam à sociedade os seus gostos pessoais, tornando a 

mercadoria como elemento de expressão da sua personalidade. 

Para Barbosa (2004, p. 53), o qual dialoga com o pensamento de Bauman, “a 

atividade fundamental do consumo não é a seleção, a compra ou o uso dos produtos, 

mas a procura do prazer imaginativo a que a imagem do produto se empresta”. Ou seja, 

o que move o consumo não é necessariamente a utilidade do bem, mas a projeção 

imagética que ele promove no imaginário humano, de um prazer em experimentar uma 

felicidade liquida esboçada em um objeto.  
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Em complemento, Campbell (2006) afirma que o prazer do consumo está 

ligado na vontade do consumidor em vivenciar uma emoção por meio dele, tanto pela 

via sensorial, como pela via imaginária, quando por exemplo, uma criança que adquire 

as maçãs da “Turma da Mônica”, assim o faz não somente para extirpar a sua fome, 

mas para sentir-se adentrada no mundo lúdico dos personagens. 

Não somente como identificadores do indivíduo, os produtos também 

exploram a estratificação da sociedade. Ou seja, funcionam como uma fermenta de 

autoafirmação social, no qual, de acordo com o seu valor, insere o indivíduo em uma 

posição social, podendo ser de prestígio ou de exclusão (BAUDRILLAD, 2008, p. 72). 

São por essas razões que o debate acerca do aliciamento comercial faz-se necessário, 

os quais afetam os direitos fundamentais dos consumidores com técnicas cada vez mais 

perspicazes para estabelecer uma comunicação sedutora. 

Com o advento das novas tecnologias, a sociedade de consumo passou a se 

organizar também em espaços coletivos de compartilhamento de conteúdo 

instantâneo, as quais são chamadas de mídias sociais. Bauman (2008, p.147) analisa 

que o espaço virtual abre a chancela para os indivíduos afirmarem suas identidades 

“fantasiadas” e alcançarem aceitação, em um modelo de espetacularização da 

exposição da vida privada. Alterando, assim, o modo de sociabilização dos indivíduos, 

as tecnologias de informação também aperfeiçoaram a lógica do processo produtivo e 

de competitividade de mercado. 

Para o sucesso comercial de uma empresa, sabe-se que é necessário ela 

conhecer intimamente o consumidor-alvo, estabelecendo com ele um vínculo 

comunicativo e nada melhor do que construir essa relação por meio das mídias sociais, 

onde os indivíduos revelam seus gostos e seus modos de vida (MARTINS, 2010). 

Assim sendo, tal interatividade proporcionada pelo ciberespaço modificou a 

configuração do relacionamento entre empresa e os seus consumidores, onde aquela 

capta as “necessidades” destes e os oferece as “soluções” de modo mais eficiente do 

que na comunicação tradicional. 

A partir dessa ideia, as empresas passaram a investir em pessoas como objetos 

de publicidade, especificamente, aquelas que nas mídias sociais possuem uma grande 
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interação com os internautas, chamadas de “influenciadores digitais”. Esses sujeitos 

conquistaram autoridade perante as redes, ditando moda, valores e comportamentos, o 

que os colocou na mira das empresas como auxiliadores no processo de decisão de 

compra dos consumidores/expectadores de todas as faixas etárias. 

 

3 A “HIPERVULNERABILIDADE” DA CRIANÇA-CONSUMIDORA. 

 

Para compreender a posição da criança dentro das relações consumeristas, é 

importante ressaltar que essa inserção originou-se da modificação da estrutura 

familiar. Após a entrada da mulher no mercado de trabalho, os filhos sofreram com a 

ausência emocional dos pais ora suprida por produtos, o que as fez com que ganhassem 

certa autonomia e poder de fala nas decisões familiares, especialmente no que se diz 

respeito ao consumo (MALDONADO, 1977). 

Diante disso, as empresas colocaram a criança como foco de suas vendas, 

beneficiando-se do poder de persuasão que esta passou a ter dentro do seio familiar e 

a sua facilidade de ser persuadida pela publicidade. Conforme expõe Costa (2014, 

p.25), os estímulos inibitórios do cérebro, responsáveis por controlar os impulsos, 

apenas começam a se maturar a partir dos 16 anos. Esses sujeitos não possuem a 

cognição suficiente para absorver, compreender e interpretar o teor de uma mensagem 

publicitária, não sabendo, muitas vezes, diferenciar a fantasia da realidade. 

Cientes da deficiência de julgamento e experiência da criança, os 

fornecedores e agências de publicidade utilizam-se de tal vulnerabilidade para acentuar 

as técnicas de marketing comercial, utilizando de artefatos que incentivam o 

imaginário infantil, como personagens de desenho animado entre outros símbolos 

lúdicos. Além disso, buscam fidelizar a criança à marca, no ritmo em que esta vira 

objeto compulsivo de desejo e afirmadora da identidade e posição do sujeito no seu 

meio social.  

Dentro das relações de consumo, a criança pode sim ser considerada 

consumidora, apesar de não adquirir diretamente o produto, de acordo com o parágrafo 

único do art. 2º e o art. 29 do CDC, onde traz o conceito do “consumidor por 
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equiparação”. Segundo Cláudia Lima Marques (2000, p. 81), “formou-se uma rede 

protetiva àquele que se encontra em situação de vulnerabilidade, pouco relevando que 

não haja relação estrita de consumo”.  

Assim, encontram-se tutelados pelo CDC não somente os consumidores 

adquirentes, como também todas as vítimas da relação de consumo. Indo mais a fundo, 

as crianças se inserem no grupo de consumidores “hipervulneráveis”, que são aqueles 

que encontram-se em uma situação de vulnerabilidade mais acentuada em relação ao 

consumidor em geral, por decorrência de sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, conforme preconiza o ECA.      

 

4 O YOUTUBER MIRIM E A PUBLICIDADE ABUSIVA  

 

Segundo uma pesquisa realizada por Correia (2016), de aproximadamente 

230 canais infantis presentes no YouTube, 61 eram de youtubers mirins. Criado em 

2005 e comprado pela Google em 2016, a plataforma consolidou uma cultura digital 

interativa, onde permite o compartilhamento de vídeos entre internautas. Silva e 

Tessarolo (2016, p.19), analisam que o atual fascínio da criança pela plataforma dá-se 

pelo incentivo ao desenvolvimento do seu imaginário, quando esta possui a liberdade 

de expressar os seus desejos e impressões do universo lúdico com seus semelhantes. 

Percebe-se, então, a modulação de uma infância a partir da construção de novas 

sociabilidades, na qual a criança torna-se protagonista de sua própria linguagem e 

cultura, ocupando um território em rede de acesso global. 

Atualmente, na era dos influenciadores digitais como peças chaves do 

mercado de consumo, as crianças também passaram a ocupar posições de destaque na 

rede como produtoras de conteúdo. Assim, os fornecedores e agências de publicidade 

viram nesses ídolos infantis uma oportunidade para se inserir dentro do universo da 

criança potencialmente consumidora, pois nada mais persuasivo e eloquente para o 

público-alvo do que ver o perfil e ouvir a linguagem do seu semelhante, em um cenário 

realista: um quarto de uma criança comum.   
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Dentre os temas mais frequentes incluídos em seus vídeos diários, como 

brincadeiras, desafios e tutoriais, há a presença marcante do elemento comercial como 

a divulgação de marcas e produtos. Nesse contexto, pode-se observar duas implicações 

legais: a violação dos direitos da criança que está assistindo, ludibriada por 

publicidades abusivas que se aproveitam da sua deficiência de julgamento e violação 

dos direitos da criança youtuber, a qual sofrerá os efeitos de uma superexposição e de 

uma rotina comercial (HENRIQUES, 2018). 

Esse fenômeno levanta a questão dos riscos da publicidade infantil à saúde das 

crianças, tais quais se destacam a obesidade, os transtornos psicológicos, a adultização 

precoce e o enfraquecimento da autoridade familiar. No decorrer desta pesquisa, foi 

feito um levantamento dos vídeos de youtubers mirins com maior audiência na rede e 

notou-se que os conteúdos observados acentuavam os referidos problemas. O tipo mais 

preocupante, do ponto de vista protetivo à criança-consumidora, é o que o youtuber 

abre presentes enviados de empresas, dentro de inúmeras e grandes caixas, praticando 

a técnica de unboxing (ALMEIDA, 2016, p.172)135, seguida de um review (ALMEIDA, 

2016, p.172).136, conforme o trecho sonoro retirado de um vídeo da youtuber mirim 

Júlia Silva: 

 

Vamos abrir outra caixa! Que caixa imensa! O que será que tem aqui 

dentro? É um carrinho para a Baby Alive. Depois eu vou mostrar ele 

com muito mais detalhes para vocês. A surpresa da empresa é: 

“tantantan” (mostra um “gitf card”). Gente, eu fiz parceria com o 

site TOY.com.br e quem está inscrito no meu canal, terá desconto 

no site (grifo nosso). Aqui na descrição do vídeo vai ter um link 

exclusivo e ao clicar, irá direto para o site, ganhando desconto 

(YOUTUBE, 2015). 

 

                                                 
135 Prática em que o youtuber abre uma caixa, pacote ou embalagem, de forma lenta e com suspense, 

retirando o produto na frente das câmeras (ALMEIDA, 2016, p.172). 
136 Apresentação virtual detalhada de um produto, expondo todas as suas funcionalidades e características 

(ALMEIDA, 2016, p.172). 
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Nesse contexto, observa-se a presença do mershandising (DIAS, 2010, p. 64)137 

infantil, prática proibida na legislação brasileira.  Ora, a criança expectadora não tem 

ciência de que tal conteúdo se trata de uma publicidade, nem se sabe até que ponto a 

youtuber mirim exprimiu espontaneidade e verdade sobre as informações daquele 

produto. Também se pode notar que a empresa trata a criança expectadora como uma 

consumidora adulta, quando a youtuber incentiva o acesso ao site de comércio 

eletrônico da loja.  

Tais técnicas de marketing utilizadas pelas empresas estão pautadas na 

curiosidade da criança em descobrir o que há dentro da caixa e no prazer que ela sente 

em ver sua semelhante abrindo-a. Essa sensação é explicada pela Teoria dos 

Neurônios-Espelhos do pesquisador Lindstron (2009), onde ele explica que tais 

neurônios sofrem ativação quando alguém que está no seu campo de visão realiza algo 

capaz de despertar no sujeito observador as mesmas sensações sentidas por aquele.  

 

4.1 A SUPEREXPOSIÇÃO E O TRABALHO INFANTIL ARTÍSTICO 

 

A medida que grandes marcas contatam os youtubers mirins para estes 

fazerem a divulgação de seus produtos, mais audiência e reconhecimento ganha o seu 

canal pelos demais internautas, dentro de um contexto de valorização do consumo. 

Geralmente, os vídeos se passam em um ambiente doméstico, mostrando espaços 

íntimos, como o quarto ou o banheiro, o que se pode inferir pela ocorrência, gerados 

pela sua superexposição, de uma violação ao princípio da privacidade e proteção a 

imagem da criança, normatizados no art. 100, V, do ECA. 

Além disso, a criança youtuber pode sofrer ofensas negativas e julgamentos sobre 

seu modo de ser, por meio dos likes e comentários, uma vez exposta a uma janela de acesso 

ilimitado para o mundo inteiro. Acrescentando, a psicóloga infantil Ana Flávia 

Fernandes (2018) explica que: “A criança entra num personagem, a fim de atender a 

                                                 
137 Prática publicitária onde é inseridos produtos em filmes, seriados, vídeos ou em qualquer outro programa 

de entretenimento, expondo a marca ou fatores de identificação de forma sutil, o que dificulta a captação 

do consumidor de que trata-se de uma publicidade. (DIAS, 2010, p. 64). 
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expectativa da família e os likes dos amigos e, no fim, corresponder a padrões de corpo, 

comportamento, consumo. Isso pode prejudicar o desenvolvimento da identidade e 

essas expectativas sobre o seu desempenho ideal pode provocar ansiedade, angústia, 

frustração social que pode repercutir na vida adulta e outros transtornos”.  

 Assumindo um compromisso em promover uma propaganda que atenda às 

expectativas dos anunciantes, bem como em fornecer conteúdo divertido de qualidade 

aos seus seguidores mirins, o youtuber mirim se insere em uma rotina comercial, 

muitas vezes diária. Postar vídeos abrindo presentes com frequência, criar histórias, 

cenários e enredos, bem como participar de encontros com os fãs promovidos pelas 

empresas, são uns dos exemplos das tarefas desse sujeito, rotina que pode interferir no 

seu desempenho escolar, no lazer e na sua convivência familiar, tornando até a arte de 

brincar artificial.  

Poderia essa atividade se caracterizar como trabalho infantil artístico? 

Especialistas discutem essa possibilidade. A pesquisadora da USP - Universidade de 

São Paulo, Sandra Cavalcante (2018), problematiza o fato de que a maioria dessas 

crianças monetizam os seus canais por meio dos anúncios publicitários mostrados 

antes da exibição dos vídeos, sendo o cálculo realizado conforme a sua audiência e 

números de vezes em que o anúncio é clicado na plataforma.  

Ela aponta que esse fato pode levar os pais a investirem nessa carreira para o 

seu filho, tendo em vista a atividade lucrativa, sem a preocupação de filtrar o conteúdo 

e controlar o tempo e os esforços que a criança gasta nessas atividades. Um exemplo 

de que essa indústria é real está no fato de já existirem cursos de formação para 

youtubers mirins, onde é ensinado técnicas de filmagem, roteiro e edição, como por 

exemplo, o da “Escola Happy Code”.  Percebe-se que tanto a família, como o mercado 

já está visualizando essa atividade, que deveria ser apenas espontânea e inocente, como 

uma carreira profissional, a depender da dimensão popular do canal da criança. 

Mesmo assim, para que seja configurado o trabalho infantil artístico, não 

necessariamente precisa haver a contrapartida econômica por parte da criança, mas o 

lucro daquele que está se beneficiando deste trabalho, podendo a contrapartida da 

criança ser em produtos ou em oportunidade de exposição da imagem 
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(CAVALCANTE, 2018). A Convenção nº 138 da OIT, em seu art. 8º, trata da idade 

mínima para o trabalho, autorizando que a criança trabalhe no ramo artístico, mesmo 

abaixo da idade mínima, todavia, sendo necessária a autorização judicial específica 

para aquela atividade. O ECA, em seu art. 149, inciso II, leciona que compete à 

autoridade judiciária autorizar, mediante alvará, a participação da criança em 

espetáculos públicos e seus ensaios, o que dá para aplicar, por analogia, ao trabalho 

artístico infantil. 

Diante disso, cabe ao Ministério Público iniciar investigações sobre os casos, 

devendo a responsabilidade recair tanto sobre a autoridade familiar, que permite e 

auxilia seus filhos nessa atividade, quanto à atuação abusiva das empresas, apesar de 

ser de difícil constatação a existência da negociação comercial, dado o caráter informal 

dos vídeos postados pelos youtubers mirins. 

 

4.2 OS TERMOS DE SERVIÇO E A POLÍTICA DE SEGURANÇA DO YOUTUBE.  

 

O YouTube é uma das plataformas digitais que mais lucra com publicidade, 

com investimentos milionários, sendo de 13 anos a idade mínima para gerenciar o seu 

próprio canal. Através do Google Adsense, o usuário permite os anúncios que serão 

exibidos nos seus vídeos, bem como escolhe o público a que quer atingir, lucrando 

com isso a depender da audiência. Todavia, para o usuário monetizar o seu canal, ele 

precisa ser maior de 18 anos, ou seja, para uma criança ganhar dinheiro com anúncios 

em seus vídeos, ela precisa criar uma conta no Google em nome de seus pais ou 

responsáveis (YOUTUBE, 2018).  

Percebendo o sucesso da plataforma ao público infantil, a Google criou em 

2016 o YouTube Kids com o objetivo de permitir um maior controle dos pais sobre o 

conteúdo assistido, fornecendo ferramentas como bloqueio de vídeos, restrição de 

acesso e desativação de pesquisa. No “Guia para os Pais”, é informado que os anúncios 

pagos, os quais ocorrem antes, durante e após a exibição dos vídeos, serão 

identificados e seguirão a política de publicidade da plataforma, onde não permite a 
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presença de categorias como alimentos e bebidas, controladas por um sistema de 

algoritmo.  

Todavia, quando o anúncio estiver contido dentro do vídeo, ou seja, 

apresentado pelo próprio youtuber, ele estará fora do controle da política de 

publicidade (YOUTUBE, 2018). Ou seja, o YouTube se isenta de qualquer 

responsabilidade quanto ao filtro de publicidade contida dentro dos vídeos 

pertencentes aos canais infantis. Caso os pais achem inapropriados, eles podem 

bloquear o acesso de tais vídeos pelos filhos.  

 

5 OS ENTRAVES LEGISLATIVOS DA PUBLICIDADE INFANTIL NO 

BRASIL 

 

O controle da publicidade infantil no Brasil é regulamentado pelo sistema 

misto, contendo assim a esfera legal e a esfera auto-regulamentar, sendo este último 

protagonizado pelo Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária – 

CONAR. O órgão institui diretrizes a serem seguidas pelas empresas signatárias, as 

quais em caso de desobediência, sofrerão punições na forma de advertência ou 

sustação da publicidade. Sua atuação é baseada no Código Brasileiro de Auto-

Regulamentação Publicitária - CBARP, o qual proíbe, em seu art. 37, o emprego de 

crianças como modelos para vocalizar apelo direto ao consumo de produto ou serviço, 

bem como o merchandising infantil (CBARP, 2016). 

Todavia, é baixa a credibilidade de controle e coibição de práticas abusivas 

por parte desse órgão. Isto porque dentre os componentes do Conselho de Ética do 

órgão, responsável por fiscalizar e julgar os descumprimentos ao CBARP, a maioria 

representa as empresas de publicidade ou anunciantes, o que dá ao órgão um caráter 

corporativista (PASQUALOTT, AZAMBUJA, 2014, p.102). Também importa 

destacar que a associação ao CONAR não é obrigatória e somente as empresas 

associadas estarão submetidas ao seu controle, o que torna ainda mais difícil a 

efetividade das normas éticas do CBARP. 
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Partindo para a esfera do controle externo normativo, a publicidade infantil 

encontra barreiras nos dispositivos constitucionais. Em seu art. 5º, inciso XXXII, a 

defesa do consumidor é estabelecida como direito fundamental e o art. 70, V, coloca a 

ordem econômica na responsabilidade de observar a defesa do consumidor. Já em seu 

art. 227, a CF/88 inaugura uma nova era de proteção integral dos direitos da criança e 

do adolescente, reconhecendo esses sujeitos como pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento e detentores de prioridade absoluta, além de elencar a 

responsabilidade solidária entre o Estado, família e sociedade na guarda e proteção dos 

direitos desses sujeitos vulneráveis. 

O ECA não estabelece regulação específica, porém em seu art. 71 prevê o 

“direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e 

serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” 

(BRASIL, 1990). O art. 76 determina que os agentes de comunicação, como rádio e 

TV, “somente exibirão no sentido de que, no horário recomendado ao público infanto-

juvenil, somente serão exibidos programas com finalidades educativas, artísticas, 

culturais e informativas” (BRASIL, 1990).  Sendo assim, todos os produtos e serviços 

ofertados as crianças, bem como o entretenimento à ela destinado, devem respeitar a 

sua condição de imaturidade física, moral e psicológica, em todos os meios de 

comunicação, ora vista a rádio e a TV estarem em um rol exemplificativo.  

O Código de Defesa do Consumidor - CDC veda qualquer tipo de publicidade 

abusiva. Segundo Cláudia Lima Marques (2014), “a publicidade abusiva é, em resumo, 

a publicidade antiética, que fere a vulnerabilidade do consumidor, que fere valores 

sociais e que fere a própria sociedade como um todo”. Especificamente em relação ao 

público infantil, o art. 37, §2º do CDC veda a veiculação da publicidade que se 

aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança.  

Diante do exposto, nota-se que não há uma regulamentação legal específica 

para a publicidade infantil. Partindo desse fato, o Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CONANDA publicou, no ano de 2014, a Resolução n.º 

163, a qual elenca critérios exemplificativos para a caracterização da abusividade de 

qualquer comunicação mercadológica voltada para a criança de até 12 anos de idade, 
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independentemente do suporte, da mídia ou do meio utilizado. Todavia, tendo em vista 

o seu caráter restritivo, a Resolução desagradou o setor comercial, onde alegou este 

haver censura à liberdade de expressão publicitária. Além disso, suscitou o 

questionamento sobre constitucionalidade da norma, alegando a incompetência do 

órgão para definir critérios de interpretação da definição legal de publicidade e de 

práticas abusivas (MIRAGEM, 2014). 

De início, compete esclarecer que o art. 2º, I, da Lei 8.242/91, confere ao 

órgão a competência para editar normas gerais da política nacional de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente, que encontrem amparo constitucional. Quanto à 

colisão de direitos fundamentais, qual seja, a liberdade de expressão publicitária e a 

proteção integral da criança, as limitações à atividade publicitária não são excessivas, 

em relação aos fins que busca atingir, uma vez utilizado o princípio da 

proporcionalidade (MIRAGEM, 2014, p. 41).  

Primeiramente, a atividade publicitária, nuclear do mercado de consumo, não 

pode ser mecanismo da lesão a direitos fundamentais, pois a própria CF/88 limita esse 

direito quando há a possibilidade de colisão com outros direitos, como a saúde, meio 

ambiente (art. 70), bem como determinou que a ordem econômica possui a obrigação 

de observar o princípio de defesa do consumidor (art. 170, V). (BRASIL, 1988). Sabe-

se que Estado pode, com a intenção de realizar seu dever de tutelar os direitos 

fundamentais, limitar excessivamente outros direitos e liberdades, o que é chamado de 

proibição do excesso (SILVA, 2002, p. 23).  

Por outro lado, Miragem (2014, p. 42) traz à baila que ao passo que o Estado 

pode utilizar-se da proporcionalidade para proibir o excesso, também pode utilizá-la 

para proteger titulares de direitos fundamentais contra a omissão ou a ação insuficiente 

dos poderes estatais na consecução deste objetivo, o que se dá o nome de proibição da 

insuficiência. Neste sentido, deixar a aplicação dessas normas à mercê da interpretação 

do julgador, levando em conta apenas as circunstâncias do caso concreto, significa 

fomentar a possibilidade de que as decisões que daí resulte, possam ser consideradas 

como excessivas ou arbitrárias, gerando uma insegurança jurídica. 



 

818 

Quanto à legislação que aborda o meio de comunicação digital e que se aplica 

ao problema, tem-se o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14). Em seu art. 29, é 

responsabilidade do poder público, juntamente com os provedores de conexão e de 

aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações 

sobre o uso dos programas de computador previstos para as crianças e adolescentes, 

definindo boas práticas para a inclusão digital (BRASIL, 2014). Isso reforça o papel 

da sociedade em estar consciente em promover uma educação digital as crianças, 

aplicando-se no caso das expectadoras e produtoras de conteúdo. 

Todavia, em seu art. 19, o legislador desresponsabilizou o provedor de 

aplicações de internet do controle prévio acerca do conteúdo postado pelos seus 

usuários, devendo ser responsabilizado apenas se, após ordem judicial específica, não 

cumprir com a determinação de tornar o conteúdo indisponível na rede (BRASIL, 

2014). Sendo assim, torna-se difícil o controle preventivo da publicidade infantil 

abusiva dentro da própria plataforma do YouTube. 

Quanto aos projetos de lei, foram encontrados 11 referentes a publicidade 

infantil. Dentre eles, apenas 6 tratam da comunicação comercial na televisão e 

radiodifusão, enquanto os outros abordam a proibição da venda casada. Constatou-se 

a inexistência de projeto de lei que fizesse referência aos meios de comunicação 

digitais, ao passo que cresce constantemente o movimento migratório da publicidade 

infantil para as novas tecnologias de informação e comunicação. 

Em 2016, a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACOM) promoveu uma 

pesquisa com o objetivo de analisar as estratégias efeitos nocivos do marketing 

infantil. Dentre as sugestões apresentadas ao Estado para sustar ou controlar o 

problema, tem-se a elaboração de um projeto de lei federal, a qual, diferente da 

resolução, possui coercibilidade e caráter sancionador, que venha estabelecer critérios 

objetivos para a comunicação mercadológica direcionada à criança, com a participação 

ativa das autoridades responsáveis (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2016, 

p. 234).  

 

6 AÇÕES JUDICIAIS E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA  
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Em março de 2016 a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu   

como abusiva, e, portanto, ilegal a publicidade dirigida às crianças durante a campanha 

"É Hora de Shrek” da marca Bauducco. Todavia, em decisão ideologicamente 

contrária, o TJ-SP proferiu a não abusividade do kit “McLanche Feliz”, um produto 

que congrega lanches e brinquedos perante o público infantil, onde o julgador expôs 

que a responsabilidade parental em educar os filhos não pode ser absorvida como um 

todo pelo Estado, além de ter considerada a Resolução nº 163/14 do CONANDA 

inaplicável em sua literalidade (BRASIL, 2018). 

Data vênia, o que extrai-se da decisão do desembargador é um total 

desrespeito a doutrina da proteção integral, numa tentativa de eximir completamente 

o Estado da sua responsabilidade constitucional de garantir os direitos dos infantes 

frente ao que é considerado abusivo (art. 37, §2º do CDC). Além de que, ao considerar 

a impossibilidade de interpretar a resolução literalmente, é o mesmo que concluir pela 

sua inaplicação no geral, tendo em vista que obstrui a sua própria finalidade de 

especificar as normas de caráter aberto. 

Quanto a publicidade infantil digital, esse é um assunto mais delicado nos 

tribunais, tendo em vista o envolvimento de um provedor intermediário nessa relação, 

isento de responsabilidades, como a plataforma digital YouTube, bem como de um 

segundo intermediário, o youtuber mirim, os quais possuem o direito à liberdade de 

expressão na rede e produzem seu conteúdo informalmente, com a ajuda dos pais. Tais 

razões tornam mais difícil a comprovação da contratação dessas crianças por empresas 

para a divulgação de produtos, motivo pela qual os casos ainda se encontram na fase 

de inquérito. 

Em fevereiro de 2017, o Instituto Alana enviou uma representação ao MPSP, 

para que se instaurasse uma investigação contra a empresa Mattel, em virtude da 

divulgação da promoção “Você Youtuber – Escola Monster High” no canal da 

youtuber mirim Júlia Silva, com o intuito de promover sua marca e os produtos da 

linha Monster High. Aberto o inquérito civil, a Mattel manifestou-se afirmando que 

Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo, “ignora totalmente que 
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a educação das crianças cabe à família e aos responsáveis legais”, bem como que a 

“publicidade ajuda apenas na divulgação, não exercendo qualquer poder imperativo 

ou efeito nefasto” (INSTITUTO ALANA, 2017).  

Na seara judicial, tem-se a ação civil pública instaurada pelo MPF em 

setembro de 2016, contra a empresa Google Brasil internet Ltda, onde requereu a 

disponibilização de um aviso de forma legível e chamativa, na página inicial do 

YouTube ou em todos vídeos postados, no sentido de que é proibida/abusiva a 

veiculação de merchandising ou promoção de produtos e serviço protagonizados por 

crianças ou a elas dirigida; inclua na página de denúncia de conteúdo impróprio um 

item relativo à proibição/abusividade da veiculação de merchandising ou promoção de 

produtos e serviços protagonizados por crianças ou a elas dirigida (BRASIL, 2016). 

Pois bem, o julgador reconheceu a abusividade da prática merchandising em 

publicidade direcionada ao público infantil, fundamentando-se na Resolução nº 163/14 

do CONANDA, todavia, aduziu que não fica clara a existência de publicidade nos 

vídeos dada a natureza informal do seu conteúdo e considerando a impossibilidade de 

apuração, de plano, da existência de pagamento ou retribuição similar pela “colocação 

do produto”. Sobre a responsabilidade da Google no filtro da publicidade, o qual 

levanta o questionamento sobre a obrigatoriedade do provedor do aplicativo criar 

ferramentas de denúncia específicas quanto a publicidade dissimulada dirigida as 

crianças, bem como inserir anúncios com proibição expressa desse tipo de publicidade 

em sua interface, decidiu pela sua improcedência, com base no art. 19 e 20 do Marco 

Civil da Internet  (BRASIL, 2016). 

Sendo assim, o julgado interpretou que empresas provedoras de aplicações 

digitais não possuem a responsabilidade de ter o controle prévio sobre o conteúdo 

postado pelos seus usuários e, consequentemente, não tem o dever legal de adicionar 

avisos e ferramentas de denúncia além daquelas que, dentro da sua discricionariedade 

como empresa privada, resolver estabelecer como política de atuação (BRASIL, 

2016). 

Data vênia, no que diz respeito ao controle prévio parental, o art. 29 e 

parágrafo único da Lei nº 12.965/2014, aduzem que deve ter participação mútua do 
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Estado e do provedor do aplicativo digital na consecução dos princípios estabelecidos 

pela referida lei e pelo ECA. Entretanto, como não houve uma regulamentação 

específica da publicidade no Marco Civil da Internet, e também nem há no ECA, a 

hermenêutica legislativa, de fato, admite uma intepretação não específica por parte do 

julgador. 

Recentemente, em janeiro de 2019, baseado nas investigações do inquérito civil 

sobre a referida campanha publicitária da Mattel, o MP-SP deu entrada em uma ação civil 

pública contra a Google Inc., requerendo indisponibilidade no YouTube de determinados 

vídeos de sete youtubers mirins, onde eles aparecem como promotores de venda para as 

empresas, além de requerer também a proibição da monetização dos vídeos com 

propaganda infantil. Em nota, a maioria das empresas investigadas negaram a sua 

participação e negociação com o canal dos infantes (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019). 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto, inegavelmente, conclui-se que a criança vem sendo 

alvo constante da publicidade que a iguala como se adultos fossem na relação de 

consumo. No meio digital, especificamente no YouTube, os efeitos possuem duas 

frentes: para as crianças que produzem o conteúdo publicitário e para as que assistem. 

Essa problemática passa despercebida pela maioria da sociedade, com escasso debate 

crítico, tendo em vista a naturalização da publicidade infantil no Brasil, do culto ao 

consumo e da permissividade excessiva e falta de controle parental sobre as crianças 

no universo digital.  

Assim, deve haver investigações incisivas sobre a atividade do youtuber 

mirim, ou seja, averiguar se há uma exploração econômica por parte da família, e 

consequentemente a configuração de trabalho infantil artístico, o qual deve seguir o 

procedimento legal de autorização judicial, sob pena de ser considerada uma atividade 

ilegal e os pais serem acionados na justiça como responsáveis pela exposição 

comercial da criança. Afinal, além de nãos ser racional, é improvável que haja a 

contenção total da existência de tal fenômeno digital, mas dá para controlar a atividade 
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e coibir práticas que violem os direitos constitucionais dos infantes, garantindo um 

espaço virtual saudável para as crianças exercerem a sua liberdade de criação e 

expressão. 

Todavia, o Ministério Púbico, diante de tantas outras competências, não 

possui condições de realizar eficazmente o controle e fiscalização da publicidade 

dirigida ao público infantil, não acompanhando o ritmo da velocidade de produção dos 

apelos publicitários abusivos em que são bombardeadas as crianças por outras 

crianças. Além disso, deparam-se com o entrave do dinamismo das mídias digitais, 

com a informalidade dos vídeos, com as falhas regulamentares, com uma 

jurisprudência não tão favorável e com o escasso apoio da sociedade e das famílias. 

Quanto a regulamentação da publicidade infantil, concluiu-se pela sua falha 

e necessidade de inúmeros ajustes. A autorregulamentação é corporativista e tem 

apenas caráter recomendatório. A legislação existente sobre o tema apresenta-se de 

modo genérico, abrindo espaço para que os Tribunais emitam decisões conflitantes 

entre si, gerando insegurança jurídica sobre uma questão que envolve sujeitos de 

direitos que gozam, constitucionalmente, de prioridade absoluta. O dispositivo mais 

evoluído no assunto que o trata de modo específico, qual seja, a Resolução nº 163/14 

do CONANDA, não é lei e por isso, não possui o poder sancionatório, abrindo margem 

para as empresas abusarem na publicidade infantil, além de não possuir aplicabilidade 

efetiva na jurisprudência, como já fora demonstrado.  

Por tais razões, a regulamentação da publicidade infantil por meio de uma lei 

federal específica é fundamental para a sua fiscalização e controle, uma vez que é 

preciso que haja uma especificação da abusividade deste tipo de publicidade, 

direcionada tanto nos meios tradicionais como nos meios digitais de comunicação, 

com medidas sancionatórias em caso de descumprimento por parte dos fornecedores e 

agências publicitárias. Além disso, também se faz necessário determinar aos 

provedores de aplicações digitais a inserção em sua interface sobre a proibição de 

merchandising infantil, bem como na página de denúncia aos pais, pois no YouTube 

não há uma classificação etária, nem menos uma vedação a publicidade disfarçada à 

criança no seu sistema de algoritmo. 
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Para isso, como um dos responsáveis solidários pela tutela dos direitos 

infantis, o Estado deve investir em políticas públicas, como a realização de campanhas 

e divulgação em outdoors, de conscientização das nocividades da publicidade infantil 

e das atividades realizadas em excesso pelo youtuber mirim, explorando a importância 

do acompanhamento de pais ou responsáveis no acesso seguro de suas crianças às 

plataformas digitais, bem como controlando o que eles produzem e assistem na rede. 

Não somente a família, mas a participação da sociedade em “abraçar” essa causa é 

fundamental para efetivação das normas que garantam os direitos dos infantes frente 

aos abusos publicitários e econômicos. 
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RESUMO 

O presente estudo buscou analisar a possibilidade do Imposto sobre Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) contribuir com a preservação e proteção ao meio 

ambiente. Inicialmente, foi registrado o cenário atual do meio ambiente, enfatizando a 

emissão de poluentes veiculares. Em seguida, foram verificadas as funções dos tributos, 

averiguando as possibilidades da tributação ambiental. Ao final, o IPVA foi abordado sob 

seus aspectos gerais, analisando as possíveis situações e medidas em que o imposto 

poderia se ajustar aos fins ambientais. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio 

dos ensinamentos doutrinários e da legislação vigente em direito constitucional e 

tributário. Diante do estudo, constatou-se que por intermédio de incentivos e benefícios 

fiscais referentes ao IPVA pode-se estimular o desenvolvimento socioeconômico e a 

sustentabilidade ambiental, tendo em vista a sua função extrafiscal. Por meio de redução 

de alíquotas, descontos no recolhimento do imposto e isenções tributárias, o Estado 

poderá induzir comportamentos sociais ambientalmente adequados, a fim de restaurar os 

danos ambientais ocorridos pela emissão dos poluentes veiculares, promovendo a 

preservação e proteção ambiental. 

Palavras-chave: tributação. proteção ao meio ambiente. sustentabilidade. 
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The present study sought to analyze the possibility of the Motor Vehicle Property Tax 

(IPVA) to contribute to the preservation and protection of the environment. Initially, the 

current scenario of the environment was registered, emphasizing the emission of 

vehicular pollutants. Next, the functions of the taxes were verified, ascertaining the 

possibilities of environmental taxation. In the end, IPVA was approached in its general 

aspects, analyzing the possible situations and measures in which the tax could adjust to 

the environmental ends. A bibliographical research was carried out through doctrinal 

teachings and the current legislation in constitutional and tax law. In the face of the study, 

it was found that through incentives and tax benefits related to IPVA, socio-economic 

development and environmental sustainability can be stimulated in view of their extra-

fiscal role. By reducing tax rates, tax rebates and tax exemptions, the State could induce 

environmentally appropriate social behaviors in order to restore the environmental 

damages caused by the emission of vehicular pollutants, promoting environmental 

preservation and protection. 

Keywords: taxation. protection of the environment. sustainability. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sob a égide da Constituição Federal de 1967, pela Emenda Constitucional nº 27 

de 1985, restou atribuída aos Estados e ao Distrito Federal (DF), a competência tributária 

para instituir imposto sobre “Propriedade de Veículos Automotores”, sujeitando-se a 

todos os princípios constitucionais do Sistema Tributário Nacional. 

Atualmente, tal previsão encontra-se no artigo 155, III, da Carta Magna. O 

Código Tributário Nacional não faz qualquer menção sobre o Imposto sobre Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA). Com isso, conforme dispõe o artigo 24, § 3º, CF, o 

Supremo Tribunal Federal entende que os Estados, incluindo o Distrito Federal, possuem 

competência legislativa plena. 

A finalidade deste tributo é predominantemente fiscal, ou seja, seu objetivo 

principal é arrecadar recursos financeiros para o erário público estadual. Entretanto, 

poderá ter uma função extrafiscal, se, ao aderir à previsão do inciso II, § 6º, do art. 155 
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da CF, a lei ordinária estadual diferenciar as alíquotas com o intuito de regular 

determinados setores da economia, interferindo assim, no domínio econômico. 

Urge destacar que uma das prioridades da sociedade atual é a preocupação com 

a proteção e o melhoramento do meio ambiente. Dentre as consequências do 

desenvolvimento econômico-social, a deterioração do meio ambiente proporcionou uma 

reflexão da sociedade e das organizações mundiais, alertando quanto à necessidade de se 

buscar estratégias para a preservação dos recursos naturais sem que exista um retrocesso 

na economia. 

É cediço que a crise ambiental é universal. Não precisa ter conhecimentos 

técnicos para entender a situação emergencial em que passa o meio ambiente. Os danos 

causados pela ação humana são diversos e alguns destes são irreversíveis. Neste 

momento, o objetivo é minimizar estes prejuízos e evitar a degradação ambiental futura. 

Pesquisas apontam que os veículos automotores são responsáveis por grande 

parte da poluição atmosférica, principalmente nos grandes centros urbanos. Devido à 

emissão de vários gases poluentes que são prejudiciais ao entorno natural, faz-se 

necessário que o Estado e a sociedade encontrem instrumentos que possam garantir a 

conservação do meio ambiente, favorecendo o desenvolvimento sustentável 

(INSTITUTO UNIBANCO, 2018). 

Destarte, surgiu a necessidade de investigar se os tributos poderão ser utilizados 

como instrumentos econômicos aptos à proteção do meio ambiente, em especial, o 

Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), tendo em vista o grande 

percentual de poluição atmosférica causada por estes veículos. 

Para tanto, o presente artigo será dividido em 04 (quatro) partes. Inicialmente, 

será registrado o cenário atual do meio ambiente, enfatizando a emissão de poluentes 

veiculares. Em seguida, verificar-se-á a diferença existente entre a função fiscal e 

extrafiscal dos tributos, averiguando as possibilidades da tributação com fins ambientais. 

Na terceira parte do trabalho, o IPVA será abordado sob seus aspectos gerais, inclusive a 

possibilidade de assumir a função extrafiscal. Por último, analisar-se-á a possibilidade do 

IPVA contribuir com a proteção e preservação do meio ambiente.  
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Para o desenvolvimento deste estudo será utilizada a metodologia da pesquisa 

documental e bibliográfica, baseando-se em diversos conceitos doutrinários e opiniões 

existentes sobre o tema, além da imprescindível contribuição da legislação vigente e 

demais normas presentes no Ordenamento Jurídico pátrio. 

Apesar de ser um tema relativamente novo e de não estar incluído no sistema 

constitucional brasileiro, a tributação ambiental tem se mostrado um assunto bastante 

relevante no cenário atual. 

Por isso, este trabalho propõe uma análise sobre uma das estratégias que 

possibilitem que o Estado e a sociedade contribuam de forma direta, em conjunto, para a 

preservação ambiental, uma vez que todos desejam e têm o direito de usufruir de um meio 

ambiente equilibrado ecologicamente. 

 

2 DO MEIO AMBIENTE 

 

De início, faz-se necessário conceituar ‘meio ambiente’ como sendo o lugar onde 

se manifesta a vida, o que inclui tanto os seres vivos quanto os seres não vivos que 

contribuem para que a vida ocorra (FARIAS , 2014). 

O artigo 3º, I, da Lei 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, entende por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas (BRASIL, 1981). 

Apesar da lei supracitada ter o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana (art. 2º, caput, Lei 6.938/81), o Estado não tem conseguido 

muito abrandar os males da degradação ambiental. 

Sempre existiu uma estreita relação entre os seres humanos e a natureza ao longo 

da história. O meio ambiente permite a obtenção de recursos para a produção de alimentos 

e de outros bens de consumos, tendo em vista que oferece a matéria e a energia necessária 
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para tanto, assim como também, o entorno natural proporciona um bom desenvolvimento 

psicossocial do ser humano (MONTERO, 2014). 

O nobre professor Montero (2014, p.38) aponta: 

 

O homem tem ao mesmo tempo uma relação de autonomia e de 

dependência com o meio natural. O homem participa do entorno natural 

do qual faz parte, e dentro dele constrói um núcleo sociocultural que 

está capacitado para a autorregulação. A autonomia e a capacidade de 

organização do ser humano permitem, de certa maneira, que ele possa 

fechar-se ao seu entorno natural para dominá-lo e adaptá-lo às suas 

necessidades. No entanto, de forma paralela, o homem deve estar atento 

e aberto ao seu entorno natural, uma vez que depende ontológica, 

existencial e funcionalmente do meio ambiente que lhe provê os meios 

para a sua subsistência. Nesse sentido, o homem depende do meio 

natural na medida em que precise dele para a sua saúde física e mental, 

para o desenvolvimento da sua personalidade e para manter e melhorar 

as condições que determinam a sua qualidade de vida. 

 

Não restam dúvidas da importância e da imprescindibilidade do meio ambiente 

para a vida dos seres humanos. Contudo, as atividades realizadas especialmente pelo 

homem ao longo do tempo, certamente, têm provocado e continuam provocando alguns 

danos ao meio ambiente. 

 

2.1 OS AGRAVOS DECORRENTES DA EMISSÃO DE POLUENTES VEICULARES 

 

Estudos mostram que com o advento da Revolução Industrial, iniciou-se o sério 

comprometimento da relação de equilíbrio ambiental. A poluição gerada pelas atividades 

humanas antigamente localizava-se em áreas específicas e facilmente eram absorvidas, 

tendo em vista que era basicamente de origem orgânica. Porém, com a Revolução 

Industrial surgiram diversas substâncias e materiais que não existiam na natureza e que 

por muitas vezes não conseguem ser depurados e nem reutilizados pelos sistemas 

naturais, prejudicando assim o meio ambiente (BARBIERI, 2007). 

O crescimento populacional e o aumento das necessidades de consumo 

contribuíram diretamente para o surgimento de novas indústrias, em diversas áreas de 
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atuação para o desenvolvimento de uma variedade de produtos que, por muitas vezes, não 

se preocuparam com a degradação do meio ambiente natural. 

Um dos maiores danos causados ao meio ambiente decorre da poluição 

atmosférica. Este processo inicia-se na emissão dos poluentes por fontes, que tanto podem 

ser naturais, como os vulcões; quanto por fontes produzidas pelo homem, como os 

veículos automotores e as atividades industriais (AZUAGA, 2000). 

Embora haja diversas fontes de poluição atmosférica, serão enfatizadas nesta 

pesquisa as fontes móveis, que têm como principal poluente os veículos automotores. 

Denise Azuaga afirma que: 

 

As fontes veiculares de poluição atmosférica, além de serem as mais 

importantes, aumentando sua contribuição relativa em cidades menos 

industrializadas, são as de mais difícil controle, devido a sua grande 

dispersão. Os veículos automotores têm tido uma participação ativa no 

crescimento acelerado da poluição, principalmente no Brasil que 

privilegia o transporte rodoviário (AZUAGA, 2000, p.15). 

 

Alguns transportes motorizados, que funcionam com base na queima de 

combustíveis fósseis são responsáveis diretos pela emissão de vários poluentes nocivos à 

saúde, degradando o meio ambiente urbano, com destaque para o monóxido de carbono 

(CO), os hidrocarbonetos (HC), os materiais particulados, os óxidos de nitrogênio (NOx) 

e os óxidos de enxofre (SOx) (CARVALHO, 2011). 

Diversos são os efeitos causados pelos poluentes veiculares sobre ao meio 

ambiente, o que interfere diretamente na saúde humana, ocasionando diversas doenças 

cardiorrespiratórias, por exemplo. A poluição do ar afeta também a segurança no tráfego, 

devido à baixa visibilidade nas estradas; a vegetação e às culturas agrícolas em geral, em 

decorrência dos efeitos danosos causados principalmente pelo ozônio e os oxidantes 

fotoquímicos, entre outros (AZUAGA, 2000). 

Diante dessa situação, deve-se buscar o equilíbrio, por meio de uma 

conscientização ecológica, preservando o meio ambiente para que no futuro se possa ter 

uma vida digna e mais saudável. Para a pós-doutora em Direito Fiscal, Denise Lucena 

Cavalcante, “esta nova forma de viver terá influência em todos os setores da vida humana, 
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e o Direito tem que chegar rápido para regular, promover e incentivar as novas condutas 

(CAVALCANTE, 2012, p.19). 

Uma das áreas de grande utilidade nessa empreitada em busca da minimização 

dos prejuízos ambientais decorrentes de fatos pretéritos do ser humano é o Direito 

Tributário. De acordo com a Cavalcante (2012), por meio de instrumentos fiscais é 

possível interferir diretamente em diversos setores socioeconômicos, veja-se: 

 

Os instrumentos fiscais ambientais contemporâneos, que vão desde a 

cobrança da poluição emitida à concessão de incentivos fiscais, no caso 

de condutas ambientalmente corretas, estão se disseminando neste 

momento e fortalecendo a definição e os contornos da tributação 

ambiental (p.100).  [...] 

Em virtude da necessidade de medidas urgentes para a proteção do meio 

ambiente e, em consequência, para a segurança da própria humanidade, 

os instrumentos econômicos expressos em políticas fiscais são de 

grande valia, podendo o Estado ir muito além da arrecadação de 

tributos, direcionando suas políticas públicas para o adequado 

desenvolvimento socioeconômico das necessidades ambientais (p.121).  

 

Assim, é por meio da adoção de instrumentos econômicos e fiscais que as 

políticas de desenvolvimento sustentável são desenvolvidas efetivamente, e, com a 

contribuição da tecnologia os danos ao meio ambiente poderão ser minimizados, 

prevenidos ou até mesmo neutralizados (CAVALCANTE, 2017). 

 

3 DAS FUNÇÕES DOS TRIBUTOS 

 

Em sua atividade financeira, o Estado necessita arrecadar recursos materiais para 

administrar seus bens, manter sua estrutura e promover o bem comum ao cidadão, 

disponibilizando os serviços que lhe compete. 

Para tanto, o Estado tem duas formas de angariar esses recursos financeiros. Por 

um lado, explora seus próprios bens, e por outro, utilizando-se de sua soberania, impõe 

ao cidadão, mediante lei, a entrega compulsória de uma quantia em dinheiro para o custeio 

de algumas de suas atividades estatais, o denominado “poder de tributar” do Estado. 
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Para o eminente tributarista Hugo de Brito Machado, o tributo visa “suprir os 

cofres públicos de recursos bastantes ao custeio das atividades estatais, no plano da 

arrecadação” (MACHADO, 2018, p.50). Complementando, o professor Eduardo Sabbag 

afirma que “a cobrança de tributos se mostra como uma inexorável forma de geração de 

receitas, permitindo que o Estado suporte as despesas necessárias à consecução de seus 

objetivos” (SABBAG, 2016, p.59). 

Mais do que uma relação de poder, a imposição tributária advinda da soberania 

estatal é dotada de juridicidade, tendo em vista que se faz necessária uma lei para que o 

tributo seja instituído. Pode se dizer, então, que há uma relação jurídica entre o Estado 

(sujeito ativo) e o cidadão-contribuinte (sujeito passivo). 

Embora a Constituição Federal de 1988 enumere as espécies de tributos, 

outorgue as competências tributárias e inaugure o limite ao poder de tributar, deixando 

claro sua finalidade arrecadatória, há a possibilidade de os tributos interferirem em 

determinadas situações sociais ou econômicas. 

Esse entendimento está implícito no Sistema Tributário Nacional, quando o 

artigo 151, I, do Texto Magno admite à União “[...] concessão de incentivos fiscais 

destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as 

diferentes regiões do País” (BRASIL, 1988). 

Destaque-se ainda que a doutrina atribuiu aos tributos as funções: fiscal, 

extrafiscal e parafiscal. O caráter de fiscalidade do tributo está ligado à sua função 

arrecadatória. Eis a principal finalidade dos tributos. A intenção é arrecadar, 

desvinculando-se de qualquer outra preocupação. Tal arrecadação tem por objeto manter 

todo o aparato estatal (JESUS et al., 2016). 

Quando o Estado não tem somente o intuito de angariar recursos financeiros por 

meio da imposição tributária, interferindo na ordem social-econômica, (...) estimulando 

atividades, setores econômicos ou regiões, desestimulando o consumo de certos bens e 

produzindo, finalmente, efeitos diversos na economia (JESUS et al., 2016), o tributo 

assume a função extrafiscal. 

Na parafiscalidade, apesar da finalidade arrecadatória, a lei tributária nomeia um 

sujeito ativo (credor) diferente daquele que criou o tributo, sendo que o produto da 
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arrecadação é destinado ao beneficiário nomeado. O renomado professor Ricardo 

Alexandre esclarece: 

 

Por óbvio, o beneficiário dos recursos sempre será uma instituição que 

desempenhe uma atividade tipicamente estatal (como no caso do INSS) 

ou de interesse do Estado, como os denominados serviços sociais 

autônomos (SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, SEST entre outros) 

(ALEXANDRE, 2014, p.8). 

 

Percebe-se que é um auxílio do Estado a essas pessoas jurídicas com fins 

predominantemente sociais, uma vez que possuem o direito subjetivo de arrecadar 

tributos e utilizá-lo como receita para promover seus objetivos específicos. 

Diante das funções atribuídas aos tributos, em especial a extrafiscal, veja-se a 

seguir algumas perspectivas sobre a tributação com fins ambientais, isto é, o tributo 

produzindo seus efeitos na proteção e preservação do meio ambiente. 

 

3.1 DO TRIBUTO COM FINS AMBIENTAIS 

 

Como alhures mencionado, os tributos assumem uma função extrafiscal quando 

possuem outra finalidade que não seja apenas a de arrecadar recursos financeiros para os 

cofres públicos. 

É imperioso destacar que as duas finalidades, fiscal e extrafiscal, não são 

antagônicas. As duas estão presentes em todos os tributos, em maior ou menor medida. 

Paulo de Barros explica: 

 

Há tributos que se prestam, admiravelmente, para a introdução de 

expedientes extrafiscais. Outros, no entanto, inclinam-se mais ao setor 

da fiscalidade. Não existe, porém, entidade tributária que possa se dizer 

pura, no sentido de realizar tão só a fiscalidade, ou, unicamente, a 

extrafiscalidade (CARVALHO, 2000, p.30). 

 

Desse modo, mesmo que o tributo tenha originalmente sua natureza fiscal, nada 

impede que em determinadas situações apresente sua função extrafiscal, como por 
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exemplo, quando desempenha um papel importante nas políticas públicas que visam à 

proteção do meio ambiente. 

Por meio da extrafiscalidade, a tributação ambiental é um instrumento que tem 

por finalidade imediata a indução de comportamentos ecologicamente comprometidos 

pelos agentes econômicos, e como finalidade mediata, a educação ambiental voltada para 

a conscientização dos produtores e consumidores, alterando os padrões atuais de consumo 

e quebrando com a lógica da irresponsabilidade organizada (AYDOS, 2010). 

De acordo com a doutrina, os tributos ambientais distinguem-se entre: tributos 

ambientais em sentido amplo ou impróprio, aqueles que utilizam técnicas fiscais 

(incentivos e benefícios fiscais) para estimular a proteção ambiental, ou seja, são os 

tributos tradicionais (predomina a função fiscal) que indiretamente contemplam 

problemas de caráter ambiental; e tributos ambientais em sentido estrito ou próprio, 

aqueles que tem predominantemente a função extrafiscal, na qual existe um vínculo entre 

sua estrutura e o impacto causado no meio ambiente, ou seja, aquele que estabelece 

diretamente um incentivo para a proteção e preservação ambiental (MONTERO, 2004). 

Noutro sentido, ao se tratar de um tributo que tenha como finalidade a proteção 

ambiental, a renomada professora Denise Lucena sugere que o mais adequado é utilizar 

a expressão tributo com fins ambientais, tendo em vista que: O que deve qualificar o 

tributo é a produção de seus efeitos na proteção ambiental e não simplesmente o seu fato 

gerador, ou a terminologia que se dê ou, ainda, a sua finalidade no momento de sua 

concepção (CAVALCANTE, 2012, p.179). 

Neste diapasão, observa-se que o mais importante é a defesa do meio ambiente, 

independentemente da função arrecadatória ou não arrecadatória. Toda e qualquer 

intenção que se tem em utilizar o tributo como meio de incentivo à proteção ambiental é 

válida. 

Por meio dos variados instrumentos econômicos, a tributação ambiental pode 

produzir seus efeitos por intermédio dos tributos, incentivos e benefícios fiscais, isenções, 

obrigações acessórias, enfim, de todos os meios fiscais capazes de induzir 

comportamentos ambientalmente adequados (função indutora); restaurar danos 

ambientais já ocorridos (função restauradora) e; redistribuir os custos ambientais das 
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atividades causadoras de danos (função redistributiva) (CAVALCANTE, 2012, p.176-

177). 

A partir dessas funções, diversos tributos poderão contribuir na relevante 

questão de proteção ao meio ambiente, como por exemplo, a concessão, por meio de lei, 

de 5% de desconto no IPTU  aos condomínios residenciais de Fortaleza-CE que 

reciclarem seu lixo (LEI COMPLEMENTAR..., 2009); a isenção do IPVA para veículos 

movidos a motor elétrico, autorizada mediante lei por sete Estados da Federação, 

incluindo o Rio Grande do Norte (LEI COMPLEMENTAR, 1996); a isenção do Imposto 

de Importação para veículos elétricos e movidos a célula de combustível138; entre outros. 

Não restam dúvidas de que os instrumentos fiscais, como por exemplo os 

tributos, poderão contribuir de forma significativa na luta pela preservação do meio 

ambiente, enaltecendo a tributação ambiental. 

 

4 DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

(IPVA) 

 

Da competência tributária estadual outorgada pela Constituição Federal de 1988 

(art. 155, III), o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tem como 

principal finalidade a arrecadação de recursos financeiros aos cofres públicos estaduais. 

Embora a Constituição Federal não tenha previsto expressamente os meios de 

transportes que serão tributados, fazendo referência apenas à presença do motor, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal139 afasta a inclusão de aeronaves e 

embarcações, restringindo o IPVA a veículos terrestres. 

                                                 
138 Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou a Resolução n° 97/2015. Disponível em: 

<http://legislacaoemgeral.blogspot.com.br/2015/10/camex-resolucao-n-972015-altera-lista.html>. Acesso 

em: 04  out. 2017 
139 RE 255.111-SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, 29.05.2002. 

(RE-255111); RE 134.509-AM, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, 

29.05.2002. (RE-134509). 

http://legislacaoemgeral.blogspot.com.br/2015/10/camex-resolucao-n-972015-altera-lista.html
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Como alhures mencionado, o Estado possui competência plena para legislar 

sobre o IPVA, respeitando, de forma razoável, o estipulado pela Constituição Federal. 

Assim sendo, cada Estado possui suas especificidades na legislação. 

Urge destacar que, ao se tratar do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores, toda vez que houver a referência “Estado”, deve-se estender para o Distrito 

Federal, uma vez que também é possuidor da competência tributária, como está 

devidamente expresso no caput do art. 155, CF. 

A hipótese de incidência do referido imposto é a propriedade do veículo 

automotor e, por consequência, o sujeito passivo é o seu proprietário, sendo considerado 

com tal, por presunção, aquele em cujo o nome esteja licenciado o veículo, comprovado 

pelo CRV -Certificado de Registro de Veículo. 

Como critério espacial tem a jurisdição do Estado em que o veículo se encontra 

registrado, e, como critério temporal, por ficção jurídica, o dia 1º de janeiro de cada ano. 

O momento do fato gerador do IPVA é previsto por cada Estado, mediante lei, como por 

exemplo: a data da primeira aquisição pelo consumidor, em se tratando de veículo novo; 

a data da arrematação, quando o veículo for adquirido em leilão; data de desembaraço 

aduaneiro, no caso de aquisição de veículo importado; entre outras situações. 

A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo, ou seja, o valor de venda 

no mercado, não incluindo elementos acessórios. Vale salientar que o estado de 

conservação do veículo é irrelevante, tendo em vista que o valor é baseado na tabela 

divulgada pelo Poder Executivo, considerando a marca, o modelo, a espécie e o ano de 

fabricação (JESUS, 2016). 

Quanto às alíquotas do referido imposto serão estabelecidas mediante lei 

ordinária estadual, com base no limite mínimo fixado pelo Senado Federal, podendo ser 

diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo, conforme preceitua o § 6º, I e II 

do art. 155 da Constituição Federal. 

Em relação ao lançamento do IPVA, leciona Alexandre: 
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A autoridade administrativa constitui crédito tributário ao IPVA 

utilizando-se das informações que constam no seu banco de dados 

relativos à propriedade de veículos automotores licenciados no Estado.  

Até o momento em que é notificado, o sujeito passivo não participa do 

procedimento de lançamentos, pois não elabora declarações nem 

antecipa quais quer valores. O imposto é, portanto, sujeito a lançamento 

de ofício (2017, p.739). 
 

Adverte Jesus et al. (2016), que a legislação específica de cada Estado poderá 

definir como ocorre esse lançamento, haja vista alguns Estados exigirem o IPVA via 

lançamento por homologação. 

Convém mencionar que, por força do art. 158, III, da Constituição Federal, 50% 

(cinquenta por cento) do produto do IPVA arrecadado pelo Estado deve ser destinado ao 

município em que for efetuado o licenciamento do veículo. 

Destaque-se que o Poder Executivo estadual poderá, por intermédio de lei, 

conceder isenções e descontos no IPVA aos cidadãos-contribuintes, de acordo com as 

finalidades específicas, podendo promover o bem-estar socioeconômico à população de 

modo geral, como será visto adiante, em relação à possibilidade de tributação com fins 

ambientais.  

 

4 DO IPVA AJUSTÁVEL AOS FINS AMBIENTAIS 

 

Como mencionado anteriormente, o IPVA é um tributo que tem originariamente 

a função fiscal, embora assuma o caráter extrafiscal quando vai além da finalidade de 

arrecadar recursos financeiros aos cofres do Estado. 

Seguindo a orientação da professora Denise Lucena, será tratado o IPVA como 

um imposto ajustável aos fins ambientais, tendo em vista suas finalidades de proteção ao 

meio ambiente por intermédio de redução de alíquotas, descontos no recolhimento do 

imposto e isenções tributárias. A relevância deste imposto para fomentar a diminuição 

dos gases poluentes emitidos pelos automotores é inegável.  

De acordo com um estudo realizado por Assumpção et al. (2017), os veículos 

automotores são responsáveis por 40% da poluição atmosférica nas grandes cidades, 

devido à emissão de óxido de nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono, dióxido de 
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enxofre, derivados de hidrocarbonetos e chumbo. E ainda complementa afirmando que 

dependendo do combustível utilizado, do tipo de motor, da sua regulagem, do estado de 

manutenção do veículo e do modo de dirigir, cada um destes poluentes é emitido em 

maior ou menor quantidade. 

Objetivando a redução e o controle da contaminação atmosférica e da emissão 

de ruído por fontes móveis (veículos automotores) o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA criou os Programas de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores: PROCONVE (automóveis, caminhões, ônibus e máquinas rodoviárias e 

agrícolas) e PROMOT (motocicletas e similares) fixando prazos, limites máximos de 

emissão e estabelecendo exigências tecnológicas para veículos automotores, nacionais e 

importados (PROCONVE, 2017). 

Diante dessa preocupação com o meio ambiente, alguns Estados concederam 

isenções a veículos híbridos ou que possuem motor elétrico, outros concederam 

descontos, como no caso de São Paulo que concedeu 50% (cinquenta por cento). O 

objetivo dessas ações é incentivar a adesão da população por uma frota que não polua o 

meio ambiente. 

No Brasil, existem diversos projetos com o objetivo supracitado, como por 

exemplo o IPVA VERDE, que consiste em um instrumento de compensação ambiental 

que privilegia com descontos no IPVA para veículos com baixa emissão de dióxido de 

carbono (CO2). 

O Deputado João Reinelli (PV) protocolou um projeto de lei na Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul, o qual chamou de “IPVA VERDE”, prevendo que 

motoristas que tenham veículos acima de 20 anos, isentos do imposto, voltem a pagá-lo. 

Segundo o autor desta proposta, os veículos antigos são os que emitem maior 

quantidade de gases poluentes na atmosfera em comparação aos modelos mais novos. Ele 

observa que um carro fabricado em 1995 e movido à gasolina libera no ar 15 (quinze) 

vezes mais gás carbônico do que um veículo com ano de fabricação 2009.  

Nesse sentido, o engenheiro e consultor de trânsito Mauri Panitz alerta que a 

isenção de impostos para carros velhos caracteriza assistencialismo perverso, que 
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estimula o crescimento de acidentes, de congestionamentos e da poluição ambiental 

(Projeto de Lei do IPVA VERDE, 2017). 

Infelizmente, a legislação de vários Estados isenta do IPVA os veículos 

automotores mais antigos, como por exemplo o Rio Grande do Norte (art. 8º, IV, Lei 

Estadual 6.967/96)140. Veja-se como a legislação estadual possui pontos controvertidos, 

no que tange a isenção do IPVA com fins ambientais.  

O inciso IV, do art. 8º, da lei estadual supracitada isenta do IPVA o proprietário 

de um veículo antigo, com mais de 10 (dez) anos de fabricação e com maior potencial de 

emissão de gases poluentes; já o inciso XI do mesmo dispositivo isenta do referido 

imposto o proprietário de um veículo movido por motor elétrico, considerado não 

poluente. 

Diante desta incoerência legislativa, percebe-se que os integrantes do Poder 

Legislativo, responsáveis pela elaboração das leis e representantes do povo, precisam 

aprofundar os estudos sobre a tributação ambiental a fim de que possam estabelecer 

medidas multilaterais em relação às regras voltadas à proteção do meio ambiente, 

utilizando para tanto, os diversos instrumentos fiscais dispostos no ordenamento jurídico-

tributário. 

Por todo o exposto, resta claro que há diversas situações em que o IPVA possa 

ser ajustado aos fins de proteção ambiental, tornando-se um “tributo ecológico”, sem 

perder a finalidade arrecadatória, uma vez que a sustentabilidade financeira pode se 

adequar perfeitamente à sustentabilidade ambiental.   

 

5 CONCLUSÕES 

 

De fato, vive-se uma crise ambiental. Diversas são as preocupações com a 

degradação do meio ambiente. Nesta pesquisa, constatou-se a influência da emissão de 

                                                 
140 Lei Nº 6967 de 30 de dezembro de 1996 que dispõe sobre o Imposto de Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA e dá outras providências.: Art. 8º São isentos do imposto: IV - os veículos rodoviários 

com mais de 10 (dez) anos de fabricação, contados a partir do primeiro mês do exercício seguinte ao do 

registro em órgão de trânsito no território nacional. Disponível em: 

<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=152475.> Acesso em: 04 out. 2017. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=152475
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poluentes veiculares na poluição atmosférica, tendo em vista os malefícios causados à 

vida planetária. 

Os estudos realizados demonstraram a importância da tributação ambiental, em 

especial, a responsabilidade fisco-ambiental que os entes tributantes devem assumir. Tal 

responsabilidade tem por finalidade abranger tanto as atividades arrecadatórias do Estado, 

como as programações orçamentárias de despesa, promovendo condutas que estimulem 

o desenvolvimento econômico sustentável. 

A possibilidade de atribuir outras finalidades aos tributos, como a de proteção 

do meio ambiente que foi analisada nesta pesquisa, confere a compreensão de que a 

tributação ambiental não preconiza uma nova espécie tributária, mas sim, uma 

reordenação do sistema tributário nacional, com medidas de sustentabilidade financeira 

que atuem em benefício da sustentabilidade ambiental. 

Por intermédio dos instrumentos fiscais, como tributos, incentivos ou benefícios 

fiscais, pode-se desenvolver diversas ações de estímulo à proteção do meio ambiente. No 

caso do IPVA, ora analisado, a redução do imposto e as isenções para aqueles 

proprietários que possuírem veículos automotores menos poluentes, estimulam ações 

preventivas como a revisão periódica dos motores, procedência do combustível utilizado, 

preferência por biocombustíveis, dentre outras ações que promovam a proteção e 

preservação do meio ambiente. 

Apesar de ter originalmente uma função fiscal (arrecadatória), o IPVA assume o 

caráter extrafiscal quando a redução de suas alíquotas e até mesmo isenções em 

determinadas situações passam a exercer importante influência em prol do meio 

ambiente. Isso ratifica a ideia de que as funções fiscal e extrafiscal de todo e qualquer 

imposto poderão ser exploradas simultaneamente, basta para tanto que o Poder Público 

se disponha a promover as respectivas estratégias.   
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RESUMO 

O presente estudo trata de uma das modalidades de participação do particular no processo 

penal público brasileiro, que é a figura do assistente à acusação, apresentando uma 

abordagem sistemática cujo plano de fundo é a Constituição Federal de 1988. Com o 

objetivo de discutir essa participação processual ativa à luz dos imperativos 

constitucionais, refletindo, sobretudo, em que medida estaria alinhada ou dissonante com 

a ordem constitucional vigente, partiu-se primeiramente de um recorte histórico sobre o 

dever-poder do ius puniendi, desde a vingança divina até o pensamento do 

neoconstitucionalismo, destacando a evolução histórica da vítima/ofendido nesse 

contexto. Por conseguinte, abordou-se os aspectos processuais da participação do 

particular na demanda acusatório-penal, discorrendo sobre o instituto da assistência à 

acusação. Superada essa explanação histórica e conceitual, o último tópico compõe-se de 

reflexões sobre a conformidade constitucional de tal instituto, identificando os 

verdadeiros resquícios da Era da Vingança Privada – totalmente incompatíveis com a 

visão garantista do processo penal inaugurada pela Carta Magna de 1988. 

Palavras-chave: direito processual penal. constituição federal de 1988. devido processo 

legal. particular. assistência à acusação. 

 

ABSTRACT 

The present study deals with one of the modalities of participation of the individual in the 

Brazilian public criminal procedure, which is the figure of the assistant to the prosecution, 

presenting a systematic approach whose background is the Federal Constitution of 1988. 

In order to discuss such procedural participation active in the light of constitutional 

imperatives, reflecting, above all, the extent to which it would be aligned or dissonant 
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with the prevailing constitutional order, it started from a historical cut in the duty of ius 

puniendi, from divine vengeance to neo-constitutionalism , highlighting the historical 

evolution of the victim / offended in this context. Consequently, the procedural aspects of 

the individual's participation in the accusatory-criminal complaint were discussed, 

discussing the prosecution service. Having overcome this historical and conceptual 

explanation, the last topic consists of reflections on the constitutional conformity of this 

institute, identifying the true remnants of the Age of Private Revenge - totally 

incompatible with the guarantor vision of the criminal process inaugurated by the 1988 

Constitution. 

Key-words: criminal procedural law. federal constitution of 1988. due legal process. 

private. assistance to prosecution. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Desde a Constituição Federal de 1988, sacramentou-se a visão garantista do 

processo penal, passando este a figurar entre as principais temáticas no aprofundamento 

das questões relativas às garantias individuais constitucionalmente encorpadas. 

Todavia, a previsão constitucional, per si, não satisfaz, suficientemente, a 

necessidade processual penal, principalmente porque, no ordenamento jurídico brasileiro, 

o CPP - Código de Processo Penal data de 1941, e o CP - Código Penal, por sua vez, de 

1940. Embora seja consumada e indiscutível a recepção constitucional de ambos os 

Diplomas Legais, imprescindível se faz a (re)análise, à luz dos imperativos 

constitucionais, da configuração processual penal vigente, atentando-se, sobretudo, para 

a promoção do necessário equilíbrio processual na seara criminal, da competência 

acusatória e de custos legis que se reveste o Estado, do caráter não retributivo do Direito 

Penal e da obsolescência de tipos penais, dada a configuração social contemporânea e o 

Direito Penal enquanto última ratio. 

O que se põe no seio da discussão jurídico-processual-penal, sempre sob o 

prisma da ordem constitucional, é a necessária (re)análise sobre a participação ativa do 

particular no processo penal público, atentando-se para as suas implicâncias e 
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(in)congruência com o raciocínio “lógico-constitucional”, que orienta toda a matéria 

processual penal. 

Nesse diapasão, Pacelli (2012) aponta para a premente necessidade de se 

(re)pensar na máxima estatização da seara penal/criminal, afastando, sempre que 

possível, para o cível, aquilo que envolva tão apenas direitos disponíveis.  

É, pois, nesse sentido que se vislumbra a primeira motivação para a realização 

desta pesquisa, uma vez que a sua proposta é exatamente contribuir para a construção de 

ação e processo penal essencialmente (e amplamente) estatizados, de forma que sejam 

tratadas na seara penal e processual penal questões de ordem pública, e não mais questões 

do campo individual e/ou meramente patrimoniais, adequando-se à ordem constitucional 

vigente. 

Bases filosóficas corroboram nesse sentido – segundo o pensamento 

Hegeliano (2000), o processo penal público tem sua justificação no caráter 

não retributivo do Direito Penal; Dutra (2006), ao estudar Habermas, diz que a teoria 

discursiva do Direito orienta para o reconhecimento do outro não só como destinatário, 

mas como produtor de toda regulação. Com efeito, o processo penal público se efetivaria 

embasado amplamente nos princípios constitucionais fundamentais, em uma estratégica 

de ponderação, no ponto em que a eficácia e a efetividade de um deles contribuam para a 

diminuição da eficácia e efetividade de outro.  

Nessa vertente, o legislador constituinte originário conferiu ao Ministério 

Público (MP), de forma privativa, o poder acusatório. Trata-se, a bem da verdade, de uma 

garantia com dois aspectos, pois, o caráter ministerial desse poder é, ao mesmo tempo, 

uma garantia tanto para o réu, que verá a sua acusação ser produzida por um órgão 

público, imparcial, cujo principal ideal é o zelo pela justiça e o cumprimento da Lei; 

quanto para a coletividade, que verá num órgão estatal a incumbência da acusação, a 

legitimidade pública e um custos legis, que se incumbe de tutelar pelas garantias e direitos 

fundamentais, bem como pela manutenção da ordem social. 

Todavia, ao lado de garantias constitucionais que visam, em suma, ao 

cumprimento do due process of law, o constituinte originário possibilitou a participação 

do particular no processo penal público, enquanto sujeito ativo, ao prever a ação penal 
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privada subsidiária da pública. Além disso, a legislação infraconstitucional, como o 

Código de Processo Penal, de 1941, recepcionado pela atual Carta Magna, prevê, em seu 

art. 268, mais uma modalidade de participação do particular no processo penal: a 

assistência à acusação, segundo a qual é permitido ao ofendido ou seu representante legal 

integrar o polo acusatório da demanda criminal.  

Portanto, com o escopo de discutir, à luz dos imperativos constitucionais, uma 

das formas processuais de participação ativa do particular/vítima no processo penal 

público, que se efetiva, dentre elas, pela assistência à acusação, analisando em que medida 

se alinha ou destoa do modelo constitucional vigente, o presente estudo se justifica, 

sobretudo, na importância da temática abordada. 

A presente pesquisa, de caráter bibliográfico, foi desenvolvida a partir de 

análises essencialmente doutrinárias e legais. Valendo-se de uma abordagem qualitativa 

do material teórico, a pesquisa teve como principal objeto de análise a ordem jurídica 

(constitucional e infraconstitucional) e seus apontamentos doutrinários. Nesses termos, 

caracterizou-se como uma pesquisa dogmática, destinada a sugerir novos caminhos diante 

de conflitos a partir de normas jurídicas estabelecidas, que, para tanto, fez uso dos 

métodos sistemático, sociológico e teleológico de interpretação. 

2 DA FIGURA PROCESSUAL DO ASSISTENTE À ACUSAÇÃO 

 

A figura processual do assistente à acusação, ou assistente do Ministério Público, 

está prevista no Código de Processo Penal, em seu capítulo IV, arts. 268 a 273. O 

tratamento legal o configurou como um eventual sujeito do processo procedido mediante 

ação pública, admitindo a sua habilitação em qualquer fase processual, desde que não 

tenha se verificado o trânsito em julgado da sentença, recebendo a causa no estado em 

que se achar (arts. 268-269, CPP). 

Não são todos os crimes que admitem a assistência à acusação. Essa é a 

interpretação majoritária que se faz do art. 268 do CPP, segundo o qual o assistente será 

o ofendido ou seu representante legal ou, na sua falta, o cônjuge, ascendente, descendente 

ou irmão (RANGEL, 2013; LIMA, 2012; TÁVORA; ALENCAR, 2013; PACELLI, 

2013). 
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Por óbvio, o CPP não admite a intervenção do corréu como assistente do MP no 

mesmo processo (art. 270). Ademais, o Parquet deverá ser sempre ouvido previamente a 

respeito do pedido de habilitação do assistente nos autos (art. 272, CPP), não cabendo 

recurso contra o despacho judicial que o admitir ou não, devendo constar dos autos o 

pedido e a decisão (art. 273, CPP).  

Contudo, não é despropositado mencionar que, alguns doutrinadores, a exemplo 

de Távora & Alencar (2013), embora reconhecendo não caber recurso contra a decisão 

sobre o pedido de habilitação do assistente, reconhecem o cabimento do remédio 

constitucional do Mandado de Segurança, desde que presentes os seus requisitos legais e 

constitucionais. 

Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às 

testemunhas, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Parquet, ou 

por ele próprio (art. 271, CPP). Quanto às provas por ele propostas, o juiz decidirá após 

ouvir o Ministério Público (§ 1o, art. 271, CPP). 

Em matéria processual penal recursal, o assistente poderá interpor recurso contra 

a sentença de impronúncia (art. 584, § 1o, CPP); contra a sentença que decretar a 

prescrição ou julgar por outro modo, extinta a punibilidade (art. 581, VIII, CPP); contra 

a sentença proferida no âmbito do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, quando não for 

interposta apelação pelo Ministério Público, no prazo legal, hipótese em que o assistente 

só poderá apelar supletivamente, ainda que não tenha se habilitado nos autos, cujo prazo 

será de 15 dias (se não habilitado) ou de 5 dias (se habilitado), contados do término do 

prazo do MP (art. 598, CPP); e, ainda, “contra a sentença condenatória, no intuito de 

majorar a pena imposta” (TÁVORA & ALENCAR, 2013, p. 535) – não havendo 

consenso na doutrina quanto à competência recursal do assistente. 

Em se tratando de Tribunal do Júri, "o assistente somente será admitido se tiver 

requerido sua habilitação até 5 (cinco) dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar" 

(art. 430, CPP); e, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a 

imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o assistente poderá requerer ao 

Tribunal "o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não 

existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas" (art. 427, CPP). 
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Morais (2013) faz uma importante abordagem quanto a atual interpretação que 

se deve dar à legitimidade para atuar como assistente à acusação: como dito, de acordo 

com o art. 268 do CPP, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta deste, as pessoas 

elencadas no art. 31, podem figurar como assistente à acusação. Assim, em caso de morte 

do ofendido ou de se haver declarada judicialmente a sua ausência, caberá ao cônjuge, 

ascendente, descendente ou irmão tal legitimidade.  

Contudo, a despeito da ausência do companheiro no rol de legitimados, merece 

reparo sistemático os dispositivos supra, vez que a Constituição Federal, em seu art. 226, 

§3º reconhece a união estável como entidade familiar. E, assim sendo, a interpretação do 

CPP à luz da Constituição Federal, sobretudo conjugando-se o princípio da igualdade e 

da dignidade da pessoa humana, impede qualquer diferenciação entre cônjuge e 

companheiro, impondo-se uma interpretação extensiva aos artigos 268 e 31 do Diploma 

de Processual Penal, a fim de adequá-los aos ditames constitucionais (MORAIS, 2013). 

Nessa esteira, impõe assinalar que, em virtude do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI 4277 e Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental - ADPF 132, tal entendimento também se aplica às uniões homoafetivas, 

reconhecidas pela Excelsa Corte como uniões idênticas às uniões entre pessoas de sexo 

oposto, e, portanto, merecedoras do tratamento idêntico (MORAIS, 2013). 

 

3 REFLEXÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO PARTICULAR NO PROCESSO 

PENAL POR MEIO DO INSTITUTO DA ASSISTÊNCIA À ACUSAÇÃO E SUA 

(DES)CONFORMIDADE CONSTITUCIONAL 

 

O assistente à acusação teria, nas palavras de Lopes Jr. (2009), natureza jurídica 

de parte contingente, secundária, cuja atividade processual é acessória àquela 

desenvolvida pelo Ministério Público, parte principal. Porém, de acordo com 

entendimento já sacramentado no STF, uma vez devidamente habilitado no processo, a 

sua intervenção é permitida, pois passa a integrar a relação processual, de modo que se a 

sua intimação for negligenciada, nulos serão os atos praticados posteriormente. 
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Eivado de resquícios da Era da Vingança Privada, o Código de Processo Penal 

Brasileiro traz permissivos processuais ao ofendido, mesmo não tendo ele se habilitado 

como assistente, é o caso dos arts. 159, §3 e 201, §2, em que, respectivamente, permite-

se ao ofendido formular quesitos e indicar assistente técnico, bem como ser comunicado 

dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de 

data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem-

na. Para Pacelli (2012), trata-se de um verdadeiro acompanhamento compulsório do 

processo, sendo que apenas as comunicações relativas à prisão é que seriam realmente 

necessárias, por questão de segurança e precaução. Entende-se que há uma defasagem na 

legislação penal, pois não é razoável submeter o ofendido a um acompanhamento para o 

qual não tenha revelado interesse. 

Uma questão intrigante que não passa desapercebida pelas discussões dos doutos 

doutrinadores é a motivação do ofendido – ou de seu representante legal – para se 

qualificar enquanto assistente à acusação. Dividindo-se a doutrina em duas principais 

correntes, quais sejam: aquela que defende o interesse patrimonial/econômico como 

justificativa do ingresso do assistente à acusação no polo acusatório; e outra vertente 

doutrinária, diga-se de passagem mais otimista, que defende ser a busca pela justiça e 

correta aplicação da Lei Penal o principal interesse que justifique a figura do assistente à 

acusação.  

Como um dos principais expoentes do pensamento economicista do instituto da 

assistência à acusação, Tourinho Filho (2009) argumenta que embora o termo coloque o 

ofendido numa posição acessória à acusação, o que, de fato, motiva a vítima é a questão 

patrimonial, vez que a sentença condenatória, quando passada em julgado, constitui título 

executivo, e, nos termos do art. 91, I do Código Penal, um de seus efeitos é justamente 

constituir a obrigação civil ex delicto, isto é, a responsabilidade de reparar o dano gerado 

pela prática delituosa. Sendo assim, para o referido autor, não teria o assistente a função 

de auxiliar a acusação, mas de preservar o seu interesse de ver o dano experimentado 

ressarcido/indenizado. 

Nesse sentido, os defensores dessa corrente doutrinária sustentam que a 

habilitação do assistente tem como requisito o experimento de danos. Assim, não se 
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admite a inserção processual do assistente quando este não tiver sofrido danos, sejam eles 

de natureza moral ou patrimonial, devendo, assim, figurar na posição de sujeito passivo 

do crime. Destarte, uma vez admitido, a sua atuação processual estaria estritamente 

adstrita à prática de atos que buscassem tutelar sua pretensão econômica/reparatória. 

A título de exemplo, tem-se as palavras de Bittencourt (1987), que sustentam a 

admissibilidade da intervenção processual da vítima condicionada a um interesse moral 

ou material próprio, sendo inadmissível que ingresse no processo apenas sob a motivação 

exclusiva de punição do ofensor/acusado. 

A segunda corrente sustenta o interesse público como motivação para a 

intervenção processual do assistente à acusação, que tem o dever de primar pela 

colaboração com a justiça pública (PACELLI, 2012). Para Fernandes (1995), não é só a 

obtenção de uma indenização que justifica a participação do ofendido ou seu 

representante legal no processo penal, mas a correta aplicação da justiça ao acusado, com 

vistas a zelar pelo próprio interesse social na reprovação e punição da conduta criminosa, 

colaborando com o Parquet na busca pela devida pena ao infrator, atentando-se para suas 

eventuais omissões ou desídias. Reforça o autor que parece equivocada a ideia de que a 

intervenção do assistente visa apenas à reparação patrimonial, pois, se assim fosse, após 

instaurar a ação civil de conhecimento, antes da prolação da sentença penal, o assistente 

não mais poderia intervir; de igual modo, caso renunciasse previamente à reparação civil. 

Ainda que assim procedesse, não há vedação legal que impeça à vítima ou seu 

representante legal de intervir no processo. 

Ziyade (1993) alerta que não é justo reduzir o interesse da vítima em participar 

do processo apenas à reparação econômica, pois, se assim o fosse, não haveria sentido a 

sua participação contra réus miseráveis ou nos crimes em que não há o experimento de 

dano cível. Em posicionamento semelhante, Greco Filho (2009) defende duas funções do 

assistente da acusação, uma de natureza específica – reparação civil – e outra de natureza 

ampla – auxílio à aplicação da lei penal. 

Impõe-se, assim, mais uma vez a reflexão de que as questões patrimoniais, 

embora decorrentes do crime, não podem servir de justificativa para a conversão do 

processo penal em um processo de natureza privada. O interesse da vítima de ver seu 
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dano reparado deve ser tutelado na seara cível, não sendo razoável que, sob a égide da 

Constituição Federal de 1988, ainda se mantenha a participação do ofendido no processo 

penal público, buscando a condenação do seu algoz, com o fito de reaver uma reposição 

patrimonial ou mesmo uma indenização. Até porque é importante destacar que a 

responsabilidade civil não decorre estritamente de uma condenação penal. São questões 

material e processual independentes, atentando-se ao efeito genérico da condenação penal 

em tornar certa a obrigação de indenizar o dano, fazendo coisa julgada no cível (art.91, I, 

do CPP). 

Nesse mesmo sentido, Silvério Júnior (2006) enxerga o assistente à acusação 

como vestígio do fenômeno da privatização do processo penal, que busca dar destaque à 

vítima, dando azo ao exercício da vingança. Ademais, oportunizar o atendimento de fins 

econômicos da vítima, ainda que meramente reparatórios, dentro do processo penal, seria 

deturpar sua finalidade primeira e constitucionalmente consagrada que é a tutela de 

direitos indisponíveis, fundamentais. O Direito Penal e Processual Penal são ramos do 

Direito Público que representam verdadeiros palcos de conflitos de direitos indisponíveis, 

não podendo se prestar a satisfazer interesses patrimoniais, pois assim haveria um 

desvirtuamento de seu objeto. 

Destaque-se que a atual Constituição trouxe o devido processo legal como uma 

garantia fundamental. Não é juridicamente aceito, por se revelar totalmente desconexo 

com tal garantia, que o ofendido possa integrar a relação processual penal enquanto 

assistente de acusação, vez que não há o mesmo tratamento legislativo para a defesa. 

Desconhece-se na legislação pátria a figura do “assistente à defesa”, evidenciando uma 

clara descompensação, desequilíbrio e desarmonia processuais, ferindo um dos corolários 

do devido processo penal que é a paridade de armas. 

Silvério Júnior (2006) corrobora com essa linha de raciocínio, ressaltando que, 

a partir da Lei Maior de 1988, que referendou o sistema acusatório, não se pode conceber 

que, a despeito das prerrogativas, da estrutura e da ampla capacitação, o órgão do 

Ministério Público necessite de auxílio, desaguando a assistência em flagrante 

desequilíbrio processual, vez que viola o princípio do contraditório, que exige a paridade 

de armas no processo penal. 
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Por conseguinte, Silvério Júnior (2006) acrescenta que seria ilógica a recepção 

do instituto da assistência à acusação pela Carta Magna de 1988, pois, do contrário, estaria 

o Estado reconhecendo sua própria incapacidade em promover a pretensão acusatória e 

punitiva. Em outras palavras, acreditar que tal instituto fora recepcionado pela 

Constituição seria conceber a ideia que ao Estado cabe admitir deficiências em seu 

próprio instrumento, deixando o Ministério Público sob a desconfiança de um precário, 

insuficiente e insatisfatório desempenho. Tal concepção viola, ainda, o princípio da 

autonomia funcional.  

A figura do assistente à acusação reforça o polo acusatório da relação processual 

penal, ficando o réu em clara desvantagem, tanto do ponto de vista da práxis processual 

quanto no plano das discussões argumentativas, vez que verá sua acusação ser produzida 

por um órgão estatal aparelhado – o Ministério Público, legítimo titular da ação – e, 

reforçada pelo assistente à acusação, movido por uma concepção sabidamente equivocada 

de caráter retributivo do Direito Penal, com várias prerrogativas processuais positivadas, 

dispostas no art. 271 do CPP. Não à toa que, na visão de Mirabete (2004), o assistente à 

acusação representa um “reforço da acusação pública”. 

Comungando com o supradito, Silvério Júnior (2006) argumenta que o instituto 

quebra a isonomia processual tendo em vista que confere ao polo ativo maior capacidade 

de produção de provas e defesa de suas teses. Defende, ainda, que admitir o assistente da 

acusação é supervalorizar o fim retributivo da pena, “viabilizando ao ofendido a 

possibilidade de legitimar, com a benção do Estado, os seus desejos de reparação e 

vingança, e o pior, com amparo da coisa julgada” (AZEVEDO, 2010, p. 78).  

Assim, embora prevaleça a ideia inconteste de que o jus puniendi é 

exclusivamente estatal, e, a sua aplicação não seja delegada ao particular/ofendido por ter 

se qualificado como assistente, terá ele atuação processual direcionada para esse fim – 

“punir”. A propósito, Pimentel defende que “o assistente, em nosso Direito Processual 

Penal, deva ter um legítimo interesse coligado à finalidade precípua da ação penal, isto é, 

deve estar ética e juridicamente vinculado ao poder-dever de punir que o Estado exerce 

através do processo penal” (1975, p. 14).  
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Data vênia, ouse-se discordar, pois, enquanto o Ministério Público tem o dever 

constitucional de guardar, ao menos em tese, seu compromisso com a Lei e com a Justiça, 

seria ingênuo acreditar que teria o ofendido, na qualidade de assistente acusatório, o 

mesmo compromisso ético, moral e legal, o que, por derradeiro, poderia sutilmente viciar 

a atuação do próprio Parquet. 

Lopes Jr. (2009) corrobora com esse pensamento, ao sustentar que a vítima não 

busca pela justiça, vez que esta não se resume à condenação, mas que participa do 

processo penal movida por um sentimento de vingança aliado ao interesse patrimonial. 

Assim, pugna pela extinção do instituto da assistência à acusação, pois acredita que esse 

sentimento de vingança que impulsiona o ofendido em nada contribui para um processo 

penal equilibrado e ético. Reforça, ainda, que o instituto sequer fora recepcionado pela 

Constituição Federal. 

Jorge (2005), por sua vez, posiciona-se a favor do instituto, afirmando ser justa 

a participação da vítima, pois teria ela o interesse de se manter informada sobre os 

desdobramentos processuais da acusação daquele que lhe ofendeu de algum modo. 

Contudo, data vênia, acredita-se que tal argumento não resiste a uma análise mais 

aprofundada. Ora, a publicidade do processo é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, 

sendo a exceção o sigilo processual. Assim, não se mostra razoável defender a 

participação do particular enquanto uma figura processual com várias prerrogativas, 

apenas com o fito de acompanhar o andamento da acusação. 

Bechara (2002), a seu turno, vale-se de uma interpretação analógica para sair em 

defesa da constitucionalidade da figura do assistente à acusação. Para o autor, se o 

constituinte originário previu como garantia fundamental a ação penal privada subsidiária 

da pública, é porque reconheceu a hipótese de desídia do Ministério Público. Sendo assim, 

a recepção constitucional do instituto se impõe, como ferramenta que também evita a 

desídia e a omissão do Parquet.  

Todavia, parece não ter sido essa a vontade do Constituinte originário, vez que 

deixou in albis qualquer tratamento constitucional ao instituto da assistência à acusação. 

Ademais, discorda-se, por oportuno, das preleções do autor, pois seria forçosa a 
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interpretação e extensiva, não coadunando com a famigerada ideia de Direito Penal 

mínimo, que se impõe no nosso ordenamento jurídico. 

Registre-se que alguns autores, a exemplo de Lopes Jr. (2009), posicionam-se 

pela inconstitucionalidade do instituto da assistência à acusação, a partir de uma leitura 

restritiva do art. 129, I da Constituição Federal, que diz ser de competência privativa do 

Ministério Público promover a ação penal pública, na forma da lei. Valendo-se da mesma 

linha argumentativa, Lima (2006) é mais uma voz que se levanta pela 

inconstitucionalidade do instituto. Para o autor, é indubitável que a Constituição 

expurgou, definitivamente, a assistência ao Parquet. 

Muito embora aqui se filie ao pensamento – mesmo que sabidamente ainda 

minoritário na Doutrina Jurídica e Jurisprudência pátrias – de que, pelo princípio da 

recepção, o instituto da assistência à acusação seria inconstitucional, não seria pelo 

caminho do art. 129, I da CRFB/88 que se sustentaria tal tese, vez que é privativa do 

Ministério Público a promoção da ação penal pública, e esta não é delegada ao assistente 

à acusação. Isto é, o assistente à acusação só integra no feito depois que a ação já tenha 

sido proposta e recebida. A ele não é reconhecido o direito de propor a ação.  

Todavia, a partir de uma interpretação sistemática e teleológica, como já 

amplamente apresentada acima, defende-se a não recepção da assistência à acusação, por 

entender que esta não se comunica com a ordem constitucional vigente, principalmente 

porque fere princípios constitucionais de suma importância – a exemplo do devido 

processo legal, do qual se extrai a ampla defesa, o contraditório, o equilíbrio processual 

e a paridade de armas. Fazendo empréstimo do termo usado por Lopes Jr. (2009), entende 

ser o assistente à acusação um instituto geneticamente problemático.  

Portanto, seria cediço restringir o interesse da vítima apenas à questão 

econômica ou apenas à tentativa de saciar um sentimento de vingança. É, sem dúvidas, 

na maioria das vezes uma motivação mista, em que a sede punitiva e o desejo pela 

condenação penal se sobrepõem.  

Ademais, ainda que justo seja o direito à indenização pelos danos sofridos, 

entende o autor que o processo penal não é o terreno adequado para tutelar tal questão. 

Principalmente porque corre-se o risco de que esse hibridismo de pretensões deságue em 
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condenações penais disfarçadas de absolvições fáticas, em que, nas palavras de Lopes Jr. 

(2009), penas irrisórias seriam fixadas pela prática de crimes insignificantes, apenas para 

que se restasse garantida a pretensão econômica do ofendido. 

Entrementes, qualquer que seja o interesse, não teria justificativa plausível para 

encaixar o instituto dentro da ordem constitucional vigente. Como Lopes Jr. (2009) 

argumenta, o assistente não está interessado em fazer “justiça”, para o assistente, justiça 

se confunde com condenação, o que é estritamente reprovável e inconcebível, até porque 

ninguém se habilita assistente para pedir absolvição.  

Sendo assim, a assistência à acusação guarda similitudes com a vingança 

privada, abre espaço para que o processo penal seja privatizado e conduzido à satisfação 

particular, além de, como já dito, provocar um sério desequilíbrio na relação processual. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Superada a análise da figura do assistente à acusação em sede de matéria 

processual penal, o presente estudo se propôs a refletir sobre essa participação sob a ótica 

constitucional, abordando a sua conformidade. Nesse sentido, percebeu-se que o Código 

de Processo Penal Brasileiro, que data da década de 40, reaproxima o ofendido da 

persecução penal, colocando-o em posição de destaque.  

Todavia, restou demonstrado que, com o advento da Lei Magna de 1988, essa 

participação deve ficar contornada, em observância aos ditames constitucionais, 

principalmente àqueles de natureza indisponível e de ordem fundamental. 

Destarte, a Constituição Federal de 1988 inaugurou um processo penal 

garantista, em que se sobreleva sua natureza pública, configurando-o eminentemente 

estatal, uma vez que o constituinte originário atribuiu ao Ministério Público, de forma 

privativa, a prerrogativa de propor a ação penal pública, sem, contudo, abrir arestas para 

a manutenção de institutos claramente privatizadores do Processo Penal, ainda presentes 

em seu Diploma Legal, como o assistente da acusação. 

Dentro da ordem jurídico-constitucional vigente, revela-se, pois, inadmissível a 

manutenção de institutos que flagrantemente violam princípios de grandeza 
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constitucional. Ora, uma vez que a Lei Maior sacramentou o devido processo legal como 

garantia fundamental (art. 5º, LIV), do qual é corolário o princípio da isonomia e do 

equilíbrio processuais, instituto como a assistência à acusação desequilibra a relação 

processual, mostrando-se claramente inconstitucional. Vez que destoa de princípios como 

o do Direito Penal mínimo, além de violar a garantia do acusado de ver a sua acusação 

ser produzida por um órgão imparcial, que guarda compromisso com a justiça e a 

observância da Lei. 

Tal instituto se revela, também, como verdadeiro vestígio da vingança privada, 

vez que o assistente atua, sobretudo, movido por um sentimento de vingança, em que a 

concepção de justiça confunde-se equivocadamente com a condenação do acusado. 

Ademais, o processo penal não se mostra campo adequado para tratar sobre razões de 

ordem meramente patrimonial, como se a manutenção de tais institutos encontrasse 

guarida na atuação da vítima com o intuito de garantir a fixação de indenização mínima. 

Em consonância, o instituto da assistência à acusação revela-se não recepcionado pela 

atual ordem constitucional. 
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RESUMO 

O presente trabalho se propõe a abordagem de alguns aspectos relacionados à 

incapacidade na ordem civil, em especial aos menores de 16 (dezesseis) anos, pautado na 

importância e observação quanto a análise da temática, e sua correlação quanto aos 

impactos no mercado de trabalho e na vida do jovem absolutamente incapaz através da 

Lei da Aprendizagem. Utilizando a metodologia bibliográfica, o que se permite a leitura 

de diversos escritos para o embasamento científico do que foi discorrido durante todo o 

trabalho. Por fim, a pesquisa expõe os pontos de construção da dignidade da pessoa 

humana do menor, os benefícios e as lacunas enquanto estado de direito para a melhoria 

de vidas. 

Palavras-chaves: Incapacidade Absoluta. Lei de nº 10.097/00. Código Civil.  

 

ABSTRACT 

The present study proposes to present some aspects related to disability in the civil order, 

especially those under 16 (sixteen) years old, based on the importance and observation 

regarding the analysis of the thematic, in which the correlation resides in the impacts on 

the labor market and his role in the life of this young apprentice through the Law of 

Learning. Using the bibliographic methodology, which allows the reading of several 

writings for the scientific basis of what was discussed throughout the work? Finally, the 

research exposes the points of construction of the human person's dignity of the child, the 

benefits and gaps as a state of law for the improvement of lives. 

Key-words: Absolute incapacity. Law 10,097 / 00. Civil Code. 
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1 INTRODUÇÃO 

Instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o atual Código Civil 

Brasileiro regula os direitos e as obrigações dos indivíduos em sociedade. Pode-se apontar 

como conceito do atual ordenamento, o conjunto de preceitos que determinam os direitos 

e os deveres das pessoas, dos bens e das suas relações no âmbito privado com base na 

Constituição Federal de 1988. 

A incapacidade absoluta está relacionada ao exercício pessoal dos atos da vida 

civil, absolutamente incapazes no ordenamento civil. Ainda sobre a incapacidade Maria 

Helena Diniz (1998 )relata que a consequência imediata dessa distinção reside no fato 

de que o menor absolutamente incapaz não pode praticar ato algum por si, de modo 

que é representado por seus pais ou responsáveis. 

A Lei nº 10.097 de 20 de dezembro de 2000, conhecida como Lei da 

Aprendizagem, regulamenta as contratações dos jovens entre 14 anos a 24 anos de 

idade, incentivando a entrada do jovem em processo de  aprendizagem no mercado de 

trabalho.  

A partir da leitura da legislação é possível encontrar algumas ressalvas no que 

diz respeito à carga horária diária de trabalho. A jornada de trabalho do aprendiz de no 

máximo 6 (seis) horas diárias, ficando vedado a prorrogação e a compensação de 

jornada, sendo possível chegar ao limite máximo de 8 (oito) horas diárias, desde que o 

aprendiz não tenha completado o ensino fundamental e se nelas forem computadas as 

horas destinadas à aprendizagem, conforme consta no art. 432 da Lei da Aprendizagem. 

A inscrição em curso de ensino profissionalizante e em atividades direcionadas 

a sua área de contratação. A formação técnica-profissional caracteriza-se por atividades 

teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva 

desenvolvidas no ambiente de trabalho. Inciso 4º, art. 428 da Lei da Aprendizagem. 

Conforme Alice Monteiro expõe: 

 

A validade do contrato de aprendizagem, à luz do § 1º do art. 428 da 

CLT, acrescentado pela Lei n. 10.097, de 2000, e pela Lei n. 11.788, de 

25.09.2008, pressupõe anotação na CTPS, matrícula e frequência do 
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aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio e inscrição 

em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de 

entidade qualificada em formação técnica profissional metódica 

(BARROS, 2011, p. 250). 

 

O Programa de aprendizagem técnico-profissional, segundo o Ministério do 

Trabalho e emprego é aquele que prevê a execução de atividades teóricas, sob a 

orientação pedagógica de entidade qualificada em formação técnico-profissional 

metódica e com atividades práticas coordenadas pelo empregador, observando os 

parâmetros na Portaria MTE nº 723, de 23 de abril de 2012.   

 Presente ainda Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), conforme o artigo 

69 que determina: 

 

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: 
I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 
II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 

 

A Lei da Aprendizagem proporciona garantias, ao mesmo tempo em que 

oportuniza o acesso do aprendiz ao mundo do trabalho, tudo em conformidade com a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).  

Com relação às garantias, tem- se a assinatura na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), recolhimento do Fundo de Garantia (FGTS), férias, décimo 

terceiro salário, com ressalva ao seguro desemprego, pois o entendimento é que, por 

possuir data de início e data final de contrato, o mesmo deve possuir o planejamento 

financeiro disponibilizado em capacitação teórica e prática. 

O presente estudo tem por objetivo a promoção da análise entre o instituto 

jurídico da incapacidade absoluta, previsto no Código Civil de 2002, e a Lei da 

Aprendizagem, que regulamenta a contratação de jovens entre os 14 anos até 15 anos e 

11 meses de idade. 

Desta forma, serão abordados os aspectos da personalidade e capacidade 

jurídica, mas precisamente a incapacidade absoluta, a contratação de jovens 

absolutamente incapazes e as consequências promovidas a partir deste processo. 
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2 CAPACIDADE CIVIL: A INCAPACIDADE ABSOLUTA 

 

Nos termos do art. 1º do Código Civil, em que trata da capacidade de direitos 

e deveres de todas as pessoas na ordem civil. Segundo Silvo Rodrigues, o direito civil 

desta forma relacionou a capacidade ao conceito da personalidade, pode-se dizer que a 

capacidade torna-se a medida dá personalidade, quando tipifica à alguns a capacidade 

plena e a outros, limitada.  

No atual ordenamento civil o entendimento adotado é no sentido de que todo o 

ser humano possui personalidade, porém o inicio da mesma só é possível a partir do 

nascimento com vida, resguardado ao nascituro seus direitos, consoante reza o art. 2º 

do Código Civil.  

Ainda segundo Pereira (2012, p. 222): 

 

Se ao ser humano, como sujeito de direito, fosse negada a capacidade 

genérica para adquiri-lo, a consequência seria o seu aniquilamento no 

mundo jurídico. Como toda pessoa tem capacidade, tem também a 

faculdade abstrata de gozar os seus direitos. 
 

Por ser inerente à pessoa ao adquirir direitos e obrigações na vida civil, a 

capacidade de gozo é a possibilidade de contrair direitos e obrigações na ordem civil, e a 

capacidade de fato é a possibilidade do exercício desses direitos. Ainda sobre o conceito 

de capacidade Freitas (1859), dispõe: 

 

O Direito Civil científico, e o Direito Civil legislado, consideraram a 

capacidade civil como regra geral, e a incapacidade como exceção. 

Fizeram consistir a capacidade civil das pessoas – na faculdade de se 

poderem obrigar por si mesmas, e sem o ministério, representação, ou 

autorização de outra –. E, sob este aspecto, tem unicamente designado 

os casos de exceção, fora dos quais ficava entendido que prevalece a 

regra geral (...) Em um Código Civil, portanto, e mesmo em um Livro 

de doutrina sobre este ramo do Direito, tratando-se da capacidade 

civil, isto é, das pessoas, – um dos elementos das relações jurídicas, 

no ponto de vista da capacidade civil; não há outras distinções ou 

divisões de pessoas a fazer, por maior que seja o número dos aspectos 
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possíveis, senão restritivamente aquelas que exprimirem um caso de 

incapacidade civil, – uma turma de pessoas incapazes (p.120-122). 

 

A capacidade de direito exprime a ideia de que todos a possuem a partir do seu 

nascimento no que concerne a capacidade de fato consideram a possibilidade de o 

indivíduo praticar determinados atos da vida civil, classificando, assim, a capacidade das 

pessoas naturais, levando em conta sua aptidão em compreender a realidade e 

complexidade da vida civil e dirigir seu próprio destino. 

Com a restrição de realizar determinados atos da vida civil, a incapacidade 

relativa, como apontada, restringe o exercício de alguns diretos e ao mesmo tempo 

permite o exercício de alguns atos, sendo a assistência condição de validade dos atos 

praticados pelo relativamente incapaz (art. 166, inciso I, do CC). 

Por fim, ao menor de 16 (dezesseis) anos, é necessária a representação por seus 

responsáveis para o acompanhamento de atividades na vida civil, caso não ocorra esta 

representação seus atos serão nulos (PEREIRA, 2012, p. 229). 

O legislador brasileiro entendeu que o menor de 16 anos não possui o necessário 

discernimento, pois, além da maturidade, ainda não recebeu da família nem da escola 

todas as informações necessárias para tomar decisões de grande relevância para sua vida, 

decisões essas que muitas vezes envolvem terceiros e que podem ser objeto de reparação 

de dano.(PEREIRA, 2012, p. 230). 

 

3 LEI DA APRENDIZAGEM 

 

A Lei de Aprendizagem dispõe sobre a faixa etária mínima de 14 (quatorze) e 

máxima de 24 (vinte e quatro) anos de idade, com exceção do deficiente que não possui 

restrição quanto à idade, bem como a escolaridade mínima do ensino fundamental, ensino 

médio ou conclusão da educação básica, como requisitos indispensáveis para a 

contratação.  

Para que o contrato de aprendizagem possua validade, o jovem deve estar ligado 

a um centro de integração, realizando assim a capacitação teórica em harmonia com a 
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capacitação prática (trabalho na empresa), ocorrendo, assim, uma formação profissional 

de forma paralela ao ensino regular. 

O Programa de Aprendizagem, baseado nos princípios do art. 7º do Decreto 

Federal nº 5.598/2005, que possibilita ao menor de 16 anos o ingresso no mercado de 

trabalho, por meio de um contrato especial, que traz benefícios como o acesso ao primeiro 

emprego e à contribuição previdenciária, que além de garantir os direitos que os 

assegurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) possuem, garante o tempo 

de contribuição, que serve para contabilização da aposentadoria por tempo de serviço. 

 A contratação do jovem através da Lei 10.097/00, que é realizada com 

fundamento no contrato de ordem especial, deve possuir prazos determinados, ter duração 

máxima de 02 (dois) anos e mínima de 11 (onze) meses, além da previsão de um 

calendário que expressem as datas específicas das atividades a serem realizadas. Deve ser 

destacado também que é proibido qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos 

de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, consoante 

sacramenta o art. 403 da Lei da Aprendizagem. 

Ao realizar a contratação, a empresa se compromete a assegurar ao aprendiz uma 

formação profissionalizante, de acordo com a área de contratação, a realização de 

atividades compatíveis com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Já o jovem 

se compromete a executar de maneira proativa e respeitosa, as tarefas para as quais foi 

contratado, assim com as atividades necessárias a essa formação nas instituições 

qualificadoras. 

O § 4º da mencionada Lei de nº 10.097/00 regulamenta sobre esta formação: 

 

§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo 

caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente 

organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no 

ambiente de trabalho. 

 

Ademais, é garantido a este jovem um salário mínimo/hora, hoje previsto no 

valor de R$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos), assim como o registro na 
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carteira de Trabalho e Previdência Social, com direito ao certificado de conclusão de 

curso (BRASIL, 2000).  

A capacitação teórica possui no mínimo, 488 (quatrocentas e oitenta e oito) 

horas, e no máximo 1840 (mil oitocentas e quarenta) horas, abrangendo curso 

profissionalizante concomitantemente com o exercício profissional do jovem aprendiz, 

fator importante para lhe proporcionar um desenvolvimento no mercado de trabalho, além 

de uma experiência profissional, o que, em regra, só lhe seria possível aos 16 (dezesseis) 

anos. Vejamos o que dispõe o art. 67 da legislação ora estudada: 

 

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 

trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental 

ou não-governamental, é vedado trabalho: 

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco 

horas do dia seguinte; 

II - perigoso, insalubre ou penoso; 

III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 

IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à 

escola. 

 

É de se verificar que a Lei da Aprendizagem tem fundamental relação com o 

principio da dignidade humana, preceito previsto na Carta Magna de 1988, pois o trabalho 

proporciona ao jovem, além do acesso ao emprego e a possibilidade de ajudar 

financeiramente sua família, a regulamentação do trabalho, que antes era realizado na 

informalidade e sem a observância de garantias mínimas, tais como carga horária 

proporcional e ambientes salubres. 

 

4 ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (ECA) 

 

Uma das preocupações do legislador quanto ao menor de 16 (dezesseis) anos 

está relacionada às condições de trabalho inadequadas a que muitos estão sujeitos.  

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) proíbe qualquer tipo de trabalho 

para menores de 14 (quatorze) anos de idade. Para aqueles que ultrapassaram essa idade 

ainda precisam ser representados até os 16 (dezesseis) anos, mas a lei abriu a possibilidade 
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do emprego para esses indivíduos, criando restrições no sentido de protege-los à 

exposição do trabalho insalubre, noturno, entre outros, de acordo com o que se observa 

com a leitura do art. 67 do Diploma Legal ora tratado, in verbis: 

 

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 

trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental 

ou não-governamental, é vedado trabalho: 

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco 

horas do dia seguinte; 

II - perigoso, insalubre ou penoso; 

III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 

IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à 

escola. 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego estabelece documentos que devem ser 

apresentados pelo interessado à vaga de jovem aprendiz, devendo ser apresentado horário 

de trabalho, duração do tempo em que o jovem estará sob contrato com a empresa, que 

poderá ser de 11 (onze) meses, que equivale a 488 horas, e 2 (dois) anos, que é equivalente 

a 1840 (mil oitocentas e quarenta) horas. 

Na busca de efetivar as normas estabelecidas em órgãos internacionais sobre 

direito do trabalho infantil, dos quais o Brasil faz parte, e da legislação nacional sobre 

esse assunto, o Ministério Público do Trabalho - MPT tem realizado intensa fiscalização 

e orientação. 

Segundo a Instrução Normativa nº 77, de 3 de junho de 2009. 

 

Art. 1º A atuação da inspeção do trabalho no combate ao trabalho 

infantil e proteção ao trabalhador adolescente rege-se pelos princípios 

e normas da Constituição Federal, de 05 de outubro 1988; da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 01 de maio de 1943; do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

 

A legislação que trata do trabalho do menor de 14 anos não está amparada apenas 

em leis infraconstitucionais e normas de órgãos internacionais, mas também na 

Constituição Federal da República, que regula o assunto em seu artigo 7º, inciso XXXIII, 

que foi inserido por meio da emenda constitucional 20/98, impedindo expressamente o 
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trabalho noturno, bem como o trabalho insalubre e perigoso para os menores de 16 

(dezesseis) anos. 

Ao menor de 16 (dezesseis) anos é possível ainda firmar recibos de pagamento, 

mas somente naquilo que não for necessário que o mesmo seja assistido.  

 

Art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. 

Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao 

menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis 

legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que 

lhe for devida. 

 

A legislação brasileira claramente buscou conferir ampla proteção ao menor 

aprendiz, buscando evitar que essa pessoa em formação intelectual, física e psicológica 

esteja exposta a determinadas situações que venham a prejudicar seu desenvolvimento 

como cidadão. Exemplo disso é o disposto na Consolidação das Leis Trabalhistas, que 

em seu artigo 404 proíbe o trabalho noturno, que compreende o período entre 22 e 5 horas 

da manhã. Vejamos: “Artigo 404 § 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo 

trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura 

o caráter educativo”. 

Ainda sobre a proteção do menor de 16 anos no âmbito trabalhista, merece ser 

destacado que é proibido ao aprendiz o exercício de atividades que exijam do mesmo 

esforço físico, repetidos ou não, a uma carga máxima de 25 quilos, no trabalho 

esporádico, e 20 quilos no trabalho de rotina, consoante dispõe o conteúdo do artigo 405, 

parágrafo 5° e do artigo 390 da Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Em quase 19 (dezenove) anos de criação da Lei da Aprendizagem a proteção e 

o resguardo à dignidade da pessoa humana do menor tem proporcionado ganhos 

consideráveis na erradicação do trabalho infantil, no incentivo do jovem a escola e a 

melhoria na qualificação profissional.  
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Segundo o documento Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude 

– ANTDJ141: 

 

Motivados pela necessidade de obter renda para subsistência própria 

e/ou da família, ou acesso aos bens impostos a todos pela sociedade do 

consumo, ou pela descrença nos estudos como propulsor de melhores 

condições de vida no futuro, considerando o agravante que muitas vezes 

a escola é mais entediante do que motivadora e criativa, não lhes é 

garantida a oportunidade ao trabalho decente, conceito explorado no 

documento Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude - 

ANTDJ1 que pode ser resumido em quatro pontos principais: 

• Mais e Melhor Educação. 

• Conciliação de Estudos, Trabalho e Vida Familiar. 

• Inserção Ativa e Digna no Mundo do Trabalho. 

• Diálogo Social. 

 

Desta forma é possível compreender a intencionalidade apresentada pela Lei da 

Aprendizagem, ao adotar alternativas que tentam resguardar aos jovens e adolescentes 

proteção contra trabalhos degradantes e incentivo financeiro a partir da renumeração  

estabelecida em contrato 

Na busca de garantir ao jovem o acesso ao primeiro emprego, o legislador criou 

através da Lei da Aprendizagem garantias para assegurá-lo proteção, educação e ambiente 

de trabalho compatível com sua idade, possibilitando aos menores de 16 (anos) anos a 

possibilidade de inserção no mercado de trabalho de maneira digna.  

 

5 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho é caracterizada 

segundo Gil (2002) como pesquisa teórica bibliográfica, desenvolvida a partir da 

caracterização em aprofundar o contexto e a interpretação das reflexões obtidas através 

de leitura em livros, artigos científicos publicados sobre o tema, além de possíveis 

decisões jurisprudências. 

                                                 
141Documento elaborado pelo Subcomitê instituído por força do Decreto Presidencial de de 

junho de 2009, que também criou um Comitê Executivo Interministerial responsável pela implementação 

da Agenda Nacional do Trabalho Decente de 2006, disponível em <http://portal.mte.gov.br>. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142014000200013#1a
http://portal.mte.gov.br/
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto em regra os menores de idade possuem restrições quanto a alguns 

atos da vida civil, os menores de 18 (dezoito) e maiores de 16 (dezesseis) possuem 

incapacidade relativa, e precisam ser assistidos, já os menos de 16 (dezesseis ) e maiores 

de 14 (quatorze) são absolutamente incapazes, isso faz obrigatória a representação para 

atos da vida civil, porém os aprendizes apesar de sua incapacidade absoluta, têm 

possibilidade de exercer alguns atos da vida civil, que não são possíveis aos que são 

menores de 16 (dezesseis) anos. 

Uma das características do menor aprendiz, é a possibilidade de ingressar no 

mercado de trabalho aos 14 (quatorze) anos de idade, e assumir alguns atos da vida civil 

como assinar recibos de pagamento, e firmar contrato de trabalho com o empregador, 

visto que podem assinar carteira de trabalho. 

O jovem que se torna aprendiz, além da garantia do salário mínimo, tem acesso 

a curso profissionalizante, que serve complemento a sua educação na escola, pois, a lei 

de aprendizagem busca garantir que o jovem que precisa trabalhar, conclua seus estudos. 

Visto que muitos entravam na atividade laboral de maneira informal, sem gozar 

de nenhuma proteção por parte do estado e dada a relevância da inserção dos jovens ao 

primeiro emprego, a própria constituição federal trouxe previsão sobre essa modalidade 

de trabalhador, garantindo aos mesmos proteção contra atividades incompatíveis a sua 

idade e o acesso ao emprego 

O estado brasileiro buscou regulamentar o trabalho do aprendiz, tentando 

proteger os mesmos dos prejuízos do trabalho informal, que os expunha a agentes 

insalubres, noturnos, e perigosos, entre outros, oferecendo assim uma possibilidade de 

garantia que esses jovens não serão retirados da escola, lhes propiciando melhores 

oportunidades futuras. 

A aprendizagem pode ser considerada como uma forma de garantir a dignidade 

da pessoa humana, pois, como dizia Benjamin Franklin, “o trabalho dignifica o homem” 

(apud FERNANDES, 2013. grifo próprio), e o jovem no mercado de trabalho é capaz de 
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compreender sua importância na sociedade, pois pode conseguir o reconhecimento por 

parte de seu empregador e seus familiares.  
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RESUMO 

O estudo a seguir versa sobre a parentalidade socioafetiva e a sua perfectibilização frente 

à edição do provimento n° 63/17, do Conselho Nacional de Justiça, que confere 

praticidade aos pais e filhos no que tange ao reconhecimento extrajudicial da referida 

paternidade, hoje reconhecida como filiação civil que não advém da origem 

consanguínea, conforme se depreende da leitura do art. 1.593 do Código Civil. Ao mesmo 

passo, discute-se acerca da extrajudicialidade do reconhecimento da paternidade 

socioafetiva, a fim de analisar o melhor interesse da criança e do adolescente. O artigo 

utiliza-se de pesquisas envolvendo os mais conceituados especialistas que se aventuraram 

pelo estudo da parentalidade socioafetiva. 

Palavras-chave:  paternidade. maternidade. socioafetividade. extrajudicialidade. 

 

ABSTRACT 

The following study deals with socio-affective parenting and its perfectibilization in the 

face of the edition of Provision No. 63/17, of the National Council of Justice, which 

confers practicality to parents and children regarding the extrajudicial recognition of said 

paternity, now recognized as civil filiation that does not come from the consanguineous 

origin, as can be seen from the reading of art. 1,593 of the Civil Code. At the same time, 

it discusses the extrajudiciality of the recognition of socio-affective paternity, in order to 

analyze the best interest of the child and the adolescent. The article uses research 
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involving the most respected experts who have ventured into the study of socio-affective 

parenting. 

Key-words: paternity. maternity. socio-activity. extrajudiciality. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O dia 14 de novembro de 2017 é o marco para o início das discussões acerca da 

paternidade socioafetiva reconhecida em Cartórios de Registro Civil. Foi nessa data que 

o Conselho Nacional de Justiça, a partir de um pedido de providências proposto pelo 

IBDFAM - Instituto Brasileiro de Direito de Família, editou o provimento n° 63, que 

possibilita, dentre outras questões atinentes aos modelos de certidão, o reconhecimento 

extrajudicial das relações que são geradas a partir de um vínculo de afetividade. 

As medidas buscaram desafogar o Poder Judiciário, que antes era o único 

“legitimado” para apreciação dos pedidos de reconhecimento da parentalidade 

socioafetiva, bem como da multiparentalidade, também possibilitado pelo provimento em 

comento. 

A pesquisa que se constrói se restringirá à abordagem trazida pelo provimento 

quanto à extrajudicialização da parentalidade socioafetiva, buscando, de maneira suscinta 

e objetiva, demonstrar quais são os tipos de parentesco existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, tendo em vista que as alterações de pensamento da sociedade 

possibilitaram uma enorme evolução da relação entre pai (mãe) e filho calcada no afeto, 

afetividade essa que serve de base para diversos princípios norteadores do direito de 

família brasileiro. 

O artigo demonstra, ainda, toda contextualização que envolveu a edição do 

referido provimento, mormente a partir de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, 

no Recurso Especial de n° 898.060, que alçou a paternidade socioafetiva ao mesmo 

patamar da relação de parentesco criada pelo vinculo consanguíneo, inclusive com 

repercussão geral.  

Ademais, em decorrência do provimento, observa-se que foram elencados 

requisitos a serem seguidos tanto pelas partes que pretendem reconhecer de forma 
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extrajudicial, como também pelas serventias registrais pelo Brasil, concedendo, 

notoriamente, protagonismo aos oficiais responsáveis pelo ato. 

 

2 PARENTESCO 

 

As relações de parentesco são aquelas que se estabelecem “entre pessoas que 

mantêm entre si um vínculo familiar, sobretudo de afetividade” (TARTUCE, 2018, p. 

415). Assim, o parentesco “é o liame que vincula as pessoas oriundas de uma ascendência 

comum (parentesco consanguíneo), ou jungidas quer pela transmissão do pátrio poder 

(parentesco civil) quer pelos efeitos do matrimônio (parentesco afim) (LIMONGI 

FRANÇA apud TARTUCE, 2018, p. 415). 

Importante frisar que do ponto de vista doutrinário, a partir dos diversos estudos 

realizados até os dias de hoje, o civilista e professor, Flávio Tartuce (2018), citando os 

conceitos de Rubens Limongi França e Maria Helena Diniz, afirma que o parentesco pode 

assumir três modalidades, quais sejam: a) o consanguíneo: relação de parentesco que se 

dá em razão do vínculo biológico (de sangue) entre pessoas, que advêm de um mesmo 

ascendente comum; b) por afinidade: relação que subsiste entre cônjuge ou companheiro 

e os parentes do outro cônjuge ou companheiro. Este tipo de relação encontra-se limitada, 

conforme depreende-se da análise do art. 1.595, §1°, do Código Civil, aos ascendentes, 

descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro;  e, ainda, aquele que se dá pelas 

c) relações civis: – tipo de relação que, de maneira sucinta, acontece quando não se 

constata a presença de parentesco por consanguinidade ou por afinidade (art. 1.593 do 

Código Civil). Buscando a compreensão do tema alhures, faz-se necessário a análise, em 

especial, das relações de parentesco criadas a partir das relações civis – residuais –, sem, 

de maneira óbvia, diminuir a importância dos outros tipos existentes. 

Notadamente, o parentesco civil sempre foi relacionado à adoção, porém, com o 

passar dos anos, houve a necessidade de se regularizar outras relações, como aquela 

advinda da reprodução assistida, bem como o fenômeno da paternidade ou parentalidade 

socioafetiva. 

Dessa forma, observa Maria Berenice Dias em seu livro: 
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O desenvolvimento das modernas técnicas de reprodução assistida 

ensejou a desbiologização da parentalidade, impondo o reconhecimento 

de outros vínculos de parentesco. Assim, parentesco civil é o que resulta 

de qualquer outra origem que não seja a biológica. Não há como deixar 

de reconhecer que a concepção decorrente de fecundação heteróloga 

(1.597 V) gera parentesco civil (DIAS, 2009, p. 317). 

 

Pontuam Stolze e Pamplona: 

 

Se o parentesco natural decorre da cognação, ou seja, do vínculo da 

consanguinidade, o denominado parentesco civil resulta da 

socioafetividade pura, como se dá no vínculo da filiação adotiva, no 

reconhecimento da paternidade ou maternidade não biológica calcada 

no afeto, na filiação oriunda da reprodução humana assistida (em face 

do pai ou da mãe não biológicos), enfim, em todas as outras situações 

em que o reconhecimento do vínculo familiar prescindiu da conexão  do 

sangue (STOLZE; PAMPLONA, 2017, p. 2017). 

 

Destarte, é possível se confirmar que a parentalidade socioafetiva 

encontra-se, nos dias atuais, considerada como relação de 

parentesco que advêm das relações civis, sobretudo, após a leitura 

dos Enunciados 103 e 256 do CFJ/STJ, das Jornadas de Direito Civil: 

 

103. O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de 

parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, 

a noção de que há também parentesco civil no vínculo parental 

proveniente quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga 

relativamente ao pai (ou mãe) que não contribuiu com seu material 

fecundante, quer da paternidade socioafetiva, fundada na posse do 

estado de filho.  

256. A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui 

modalidade de parentesco civil. 

 

Como estampado acima, a socioafetividade é, reconhecidamente, uma relação 

de parentesco existente dentro do ordenamento familiarista brasileiro. 

 

2.1 A AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES FAMILIARES 
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Para fins de melhor compreensão acerca da parentalidade socioafetiva, faz-se 

mister a análise da afetividade como um todo, estabelecendo as ideias que nortearão os 

limites e parâmetros do referido conceito. 

Rolf Madaleno conceitua o afeto como “a mola propulsora dos laços familiares 

e das relações interpessoais movidas pelo sentimento e pelo amor, para o fim e ao cabo 

dar sentido e dignidade à existência humana” (MADALENO, 2018, p. 99). Assim, a 

afetividade está presente em todos os tipos de parentesco existentes, variando, por 

motivos subjetivos, sua pujança e individualidade entre cada membro de uma 

determinada relação. 

O afeto, em sua essência, encontra-se calcado na liberdade inerente a cada 

indivíduo. Desse modo, as relações sociais são pautadas em sentimentos construídos ao 

longo da convivência, permitindo que cada ser humano, na sua individualidade, 

compartilhe feições com um determinado grupo, seja ele parente consanguíneo ou não. 

Nesse diapasão, as alterações na forma de pensamento da sociedade, bem como 

as diversas revoluções que se sucederam no tempo e no espaço, incitaram o processo 

legislativo na busca pela regulação das relações entre pessoas, resguardando e 

valorizando os diversos arranjos familiares que vieram a surgir. Essas alterações deram 

base para que a afetividade viesse a alicerçar os vínculos de parentesco.  

As mudanças nos padrões até então existentes passaram a compor a sociedade, 

permitindo que o legislador definisse os critérios que norteiam o vínculo parental. 

Buscando retirar as marcas do patriarcalismo, passou-se a valorizar as relações pautadas 

no afeto, sobrelevando uma ideia arcaica e religiosa que fundamentava, por exemplo, a 

diferenciação entre filhos “legítimos” ou bastardos. 

Destarte, verifica-se, pois, que a afetividade encontra-se posta como um 

sustentáculo basilar do Direito de Família, possibilitando o surgimento de outros 

princípios como a solidariedade familiar, igualdade entre cônjuges e filhos.142 

                                                 
142 A constituição de 1988 não reconheceu somente o casamento como entidade familiar, possibilitando, 

também, esse status jurídico aos companheiros que convivem em união estável, a família monoparental 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes, conforme depreende-se da leitura do art. 226 e 

parágrafos da Constituição Federal. 
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Pois bem, de forma sintética, é possível deduzir que a paternidade socioafetiva 

acaba por se constituir no momento em que, mesmo não nutrindo vínculo genético, pais 

e filhos constroem sentimento de afetividade, embasado na convivência familiar 

(TARTUCE, 2018). Em razão desse surgimento, o Estado adquire a necessidade de 

regulação dessa problemática. O famoso ditado popular entoado pelos cidadãos 

brasileiros, “pai é aquele que cria”, contribui para sedimentação da parentalidade 

embasada na afetividade. 

Nesse sentido Marcos Costa Salomão (2018) ressalta que o reconhecimento da 

paternidade acontece de maneira livre, espontânea, incondicional e irrevogável, em um 

ato de afeto, na decisão de tornar-se pai e exercer essa função na vida de outrem. Logo, o 

reconhecimento marca a vida do indivíduo, pois sua ausência acaba muitas vezes por 

gerar consequências que se estendem por toda vida, interferindo no desenvolvimento de 

sua personalidade. 

Conforme explicitado e demonstrado acima (Tópico 2), a paternidade 

socioafetiva encontra-se, nos dias de hoje, embasada na expressão outra “origem”, 

aludida no art. 1.593 do Código Civil: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte 

de consanguinidade ou outra origem”. Assim, resta claro que a socioafetividade surge 

como relação de parentesco não advinda do vínculo biológico. 

Em razão desse reconhecimento, surge o questionamento: como reconhecer, de 

maneira prática, o vínculo de socioafetividade entre pais e filhos? 

 

3 PROVIMENTO N. 63/2017 E AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE LEVARAM A SUA 

EDIÇÃO 

 

Antes da regulamentação pelo CNJ, a concretização do vínculo socioafetivo 

dependia da propositura de uma demanda judicial, não havendo, pois, possibilidade de 

sua realização de maneira extrajudicial. Resta claro, pois, que a paternidade socioafetiva 

ainda encontrava muralhas a serem enfrentadas para sua afirmação. Porém, após alguns 

estados brasileiros publicarem normas para o reconhecimento da filiação socioafetiva 

(dentre eles, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Santa Catarina, Amazonas e Rio Grande do 
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Sul), bem como do pedido de providência realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito 

de Família (IBDFAM)143, o Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário, 

veio sanar essa celeuma, editando o Provimento n° 63, em 14 de Novembro de 2017, que 

simboliza a conquista de um avanço no processo de “desburocratização” do 

reconhecimento de maneira extrajudicial da socioafetividade. 

Importante ressaltar que o regulamento geral da Corregedoria Nacional de 

Justiça, em seu art. 3°, XI, concede atribuição ao Corregedor Nacional de Justiça para: 

 

Editar recomendações, atos regulamentares, provimentos, instruções, 

orientações e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das 

atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, 

bem como dos demais órgãos correicionais (CNJ, 2009). 

 

Dessa maneira, resta legitimado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 

edição do devido provimento estudado. 

O decisum proferido no Pedido de Providências n° 0002653-77.2015.2.00.0000, 

cujo Relator foi o Ministro João Otávio de Noronha, preceitua que “O Código Civil, em 

especial, o Direito de Família foi construído e alterado tendo como base as disposições e 

princípios que emanam da Constituição Cidadã e que se irradiam indissociavelmente por 

toda a legislação infraconstitucional”. A decisão foi embasada nos princípios da igualdade 

entre os filhos, do maior interesse da criança e do adolescente, da dignidade da pessoa 

humana, e, principalmente, no princípio da afetividade, que, segundo o próprio Ministro 

Relator “vem, pois, se traduzindo como um verdadeiro corolário do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana”. 

O provimento em análise, segundo o diretor nacional do Instituto Nacional de 

Direito de Família (IBDFAM), Ricardo Calderón, foi editado em momento oportuno, 

afirmando que: 

 

O Provimento acolhe um Pedido de Providências do próprio IBDFAM, 

no qual o Instituto demandava a unificação nacional da possibilidade de 

                                                 
143 O pedido de providências realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) requeria 

ao Conselho Nacional de Justiça a regulamentação de registro civil de paternidade socioafetiva diante dos 

oficiais de registro civil do Brasil. 



 

884 

reconhecimento da filiação socioafetiva diretamente nos cartórios de 

Registro Civil. Esta normativa consagra acolhimento extrajudicial do 

princípio da afetividade, de modo que é possível dizer que ele chega 

aos balcões dos cartórios. O fato de permitir que as filiações 

socioafetivas sejam consagradas diretamente nos ofícios registradores, 

sem necessidade de ação judicial, é mais um evento representativo do 

fenômeno da extrajudicialização que estamos vivendo no Direito 

brasileiro (2017). 
 

Na  mesma linha se posicionou a oficiala de Registro Civil e membro do 

IBDFAM, Márcia Fidelis Lima: 

 

Como toda situação fática, a falta de um documento formal que 

comprove a relação, causa dificuldades para o convívio, mormente 

quando se trata de menor, que precisa de assistência/representação. O 

filho socioafetivo (de fato) é tratado diferente na escola porque o pai 

que vai na reunião de pais e nas festas da escola não consta ou não é o 

mesmo que está mencionado em seus documentos. O pai/mãe 

socioafetivo, que despende ao filho todo o amor, todo o cuidado, todos 

os deveres que às vezes nem o pai/mãe registral o faz, fica impedido de 

exercer, de direito, prerrogativas do Poder Familiar. Situações simples 

como: assinar contrato na escola, autorização de passeios escolares, 

protocolos de correspondências endereçadas ao filho menor, viagem 

sozinho com o filho (que depende da autorização de quem detém o 

Poder Familiar), todas essas situações fáticas, quando enfrentadas por 

um adulto (como na União Estável), já criam grande constrangimento e 

sofrimento. Quando se trata de criança ou adolescente a situação requer 

maior cuidado e se agrava ainda mais, podendo criar consequências que 

refletirão na vida adulta desse menor (2017). 

 

Isto posto, é possível deduzir que o provimento foi pensado como instrumento 

necessário para regulação de maneira mais prática da parentalidade pautada na 

afetividade, não estabelecida, segundo noção de Rolf Madaleno (2018), a partir do 

parentesco advindo do nascimento, mas sim no querer, na vontade de ser pai, sedimentado 

no afeto. A partir da existência de regulamentações por parte das Corregedorias de alguns 

estados brasileiros acerca da problemática, o CNJ observou a necessidade de uma 

regulamentação de caráter e abrangência nacional, garantindo assim  maior “segurança 

jurídica à paternidade e maternidade socioafetiva estabelecidas” (FRANCO; 

EHRHARDT JUNIOR, 2018, p. 227).  



 

885 

Dessa forma, ressalte-se que o provimento, de maneira clara, resguardou a 

possibilidade da maternidade socioafetiva nos mesmos padrões da paternidade. 

Ademais, além de todo estudo realizado e da existência das regulamentações 

citadas acima, o ato do Conselho Nacional de Justiça baseou-se no Acordão proferido 

pelo STF no Recurso Extraordinário n° 898.060144, que, em apreciação ao tema n° 622 

da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não 

em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante 

baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. O referido decisum, a 

partir da análise do standard jurídico da afetividade, alçou a filiação socioafetiva ao 

mesmo patamar de reconhecimento daquela originada do vínculo biológico, conferindo 

                                                 
144 Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Direito Civil e Constitucional. 

Conflito entre paternidades socioafetiva e biológica. Paradigma do casamento. Superação pela Constituição 

de 1988. Eixo central do Direito de Família: deslocamento para o plano constitucional. Sobreprincípio da 

dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB). Superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das 

famílias. Direito à busca da felicidade. Princípio constitucional implícito. Indivíduo como centro do 

ordenamento jurídico-político.  

[...] 10. A compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela normativa a todas as 

formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento 

ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela afetividade. 11. A evolução 

científica responsável pela popularização do exame de DNA conduziu ao reforço de importância do critério 

biológico, tanto para fins de filiação quanto para concretizar o direito fundamental à busca da identidade 

genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser. 12. A afetividade enquanto critério, 

por sua vez, gozava de aplicação por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916 para evitar 

situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de filho, e consequentemente o vínculo 

parental, em favor daquele utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como filho pelo pai 

(tractatio) e gozasse do reconhecimento da sua condição de descendente pela comunidade (reputatio). 13. 

A paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da Constituição, na perspectiva da 

dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos 

de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência 

biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o melhor interesse do 

descendente for o reconhecimento jurídico de ambos. 14. A pluriparentalidade, no Direito Comparado, 

pode ser exemplificada pelo conceito de “dupla paternidade” (dual paternity), construído pela Suprema 

Corte do Estado da Louisiana, EUA, desde a década de 1980 para atender, ao mesmo tempo, ao melhor 

interesse da criança e ao direito do genitor à declaração da paternidade. Doutrina. 15. Os arranjos familiares 

alheios à regulação estatal, por omissão, não podem restar ao desabrigo da proteção a situações de 

pluriparentalidade, por isso que merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de direito, os 

vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover a mais completa e adequada tutela aos 

sujeitos envolvidos, ante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da 

paternidade responsável (art. 226, § 7º). 16. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, fixando-se 

a seguinte tese jurídica para aplicação a casos semelhantes: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não 

em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem 

biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. 
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igualdade, bem como possibilitou a existência da pluriparentalidade ou 

multiparentalidade, 

 

4 ESPECIFICIDADES DO PROVIMENTO QUANTO À PATERNIDADE 

SOCIOAFETIVA  

 

Antes de tudo, importante ressaltar que o provimento editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça não se limitou a regular as relações de parentalidade definidas pela 

afetividade, como também instituiu modelos unificados de certidões de nascimento e de 

óbito, firmando, ainda, os meios para registro dos filhos havidos por reprodução assistida. 

O reconhecimento da paternidade socioafetiva passou, com o advento da edição 

do provimento n° 63 do CNJ, a poder ser realizado de maneira extrajudicial e voluntária 

nos Cartórios de Registro Civil, devendo-se observar as exigências de caráter objetivo, 

preceituadas no art. 10 e seguintes do referido provimento, cujo conteúdo segue abaixo 

para fins de análise: 

 

Art. 10. O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade 

socioafetiva de pessoa de qualquer idade será autorizado perante os 

oficiais de registro civil das pessoas naturais. 

§ 1º O reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será 

irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial, nas 

hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação. 

§ 2º Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade 

socioafetiva de filho os maiores de dezoito anos de idade, 

independentemente do estado civil. 

§ 3º Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva 

os irmãos entre si nem os ascendentes. 

§ 4º O pretenso pai ou mãe será pelo menos dezesseis anos mais velho 

que o filho a ser reconhecido. 

Art. 11. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva 

será processado perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, 

ainda que diverso daquele em que foi lavrado o assento, mediante a 

exibição de documento oficial de identificação com foto do requerente 

e da certidão de nascimento do filho, ambos em original e cópia, sem 

constar do traslado menção à origem da filiação. 

§ 1º O registrador deverá proceder à minuciosa verificação da 

identidade do requerente, mediante coleta, em termo próprio, por 

escrito particular, conforme modelo constante do Anexo VI, de sua 
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qualificação e assinatura, além de proceder à rigorosa conferência dos 

documentos pessoais. 

§ 2º O registrador, ao conferir o original, manterá em arquivo cópia de 

documento de identificação do requerente, juntamente com o termo 

assinado. 

§ 3º Constarão do termo, além dos dados do requerente, os dados do 

campo FILIAÇÃO e do filho que constam no registro, devendo o 

registrador colher a assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso 

este seja menor. 

§ 4º Se o filho for maior de doze anos, o reconhecimento da paternidade 

ou maternidade socioafetiva exigirá seu consentimento. 

§ 5º A coleta da anuência tanto do pai quanto da mãe e do filho maior 

de doze anos deverá ser feita pessoalmente perante o oficial de registro 

civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado. 

§ 6º Na falta da mãe ou do pai do menor, na impossibilidade de 

manifestação válida destes ou do filho, quando exigido, o caso será 

apresentado ao juiz competente nos termos da legislação local. 

§ 7º Serão observadas as regras da tomada de decisão apoiada quando 

o procedimento envolver a participação de pessoa com deficiência 

(Capítulo III do Título IV do Livro IV do Código Civil). 

§ 8º O reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva 

poderá ocorrer por meio de documento público ou particular de 

disposição de última vontade, desde que seguidos os demais trâmites 

previstos neste provimento. 

Art. 12. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, 

simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, 

o registrador fundamentará a recusa, não praticará o ato e encaminhará 

o pedido ao juiz competente nos termos da legislação local. 

Art. 13. A discussão judicial sobre o reconhecimento da paternidade ou 

de   procedimento de adoção obstará o reconhecimento da filiação pela 

sistemática estabelecida neste provimento. 

Parágrafo único. O requerente deverá declarar o desconhecimento da 

existência de processo judicial em que se discuta a filiação do 

reconhecendo, sob pena de incorrer em ilícito civil e penal. 

Art. 14. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva 

somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o 

registro de mais de dois pais e de duas mães no campo FILIAÇÃO no 

assento de nascimento.  

Art. 15. O reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não 

obstaculizará a discussão judicial sobre a verdade biológica (CNJ, 2017). 

 

Notoriamente, há uma busca pela simplificação do processo de reconhecimento 

da parentalidade fundada na posse de estado de filho, concedendo, assim, um desafogo 
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ao Judiciário, bem como retirando cada vez mais as intervenções do Estado nas relações 

familiares. 

Entretanto, é necessário reafirmar a necessidade de que esteja presente um 

vínculo socioafetivo consolidado,  que venha sendo construído de maneira fática por um 

tempo que possibilite  a existência da relação. Aqui, a estabilidade da relação socioafetiva 

é essencial para sua configuração, como bem pontua Ricardo Calderón: 

 

É importante frisar que os vínculos afetivos apenas se tornam aptos a 

produzir efeitos jurídicos quando presentes em longo espaço de tempo, 

o que exige anos de comprovada convivência, o que indicará a presença 

da estabilidade, requisito essencial para que possa ser considerado 

como passível de consubstanciar algum liame filial. Sem esta 

demonstração, da longa durabilidade da respectiva relação afetiva, não 

é possível se falar de socioafetividade para fins de registro de filiação. 

Este sentido é reconhecido pela doutrina e jurisprudência que tratam do 

tema, no direito de família brasileiro, de modo que não pode ser 

ignorado (CALDERÓN; TOAZZA, 2019). 
 

Nesse sentido, é dever do registrador colher os documentos necessários para que 

reste configurado a relação de socioafetividade que pretendem reconhecer. 

Existem muitos questionamentos acerca das semelhanças entre o 

reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva e o processo de adoção. 

Todavia, importante destacar que são completamente diferentes em sua essência, tendo 

em vista que no reconhecimento, diferentemente da adoção, o vinculo é criado com o 

relacionamento de anos, encontrando-se alicerçado. Além disso, o que acontece na 

ligação socioafetiva é a inclusão de um novo pai, um novo ascendente. A adoção se difere, 

ao passo que: 

 

Primeiramente precisa ser rompido o vínculo com o ascendente 

registral, ou seja, ele precisa ser destituído do poder parental, para que 

depois possa ocorrer a adoção. 

[...] 

Esta compreensão permite distinguir situações e demonstra que não se 

cuidará de adoções no cartório de registro civil, pois isto é (e continuará 

sendo) de competência exclusiva do Poder Judiciário (CALDERÓN; 

TOAZZA, 2019). 
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Prosseguindo, verifica-se que o provimento confere legitimidade aos pais e 

filhos socioafetivos para se dirigirem ao Cartório de Registro Civil (mesmo que em local 

distinto de onde se encontra o registro de nascimento) e realizarem de maneira prática o 

reconhecimento. O art. 10, §1° do supracitado provimento ainda traz a observância de 

que uma vez realizado, somente poderá ser desconstituído por uma decisão judicial, 

conferindo caráter irrevogável ao ato. 

O reconhecimento poderá ser feito pelos maiores de dezoito anos de idade, pouco 

importando seu estado civil, desde que não sejam irmãos entre si ou ascendentes. Deverá, 

ainda, existir uma diferença igual ou superior a 16 anos de idade entre aquele que requer 

a paternidade e o reconhecido. 

Tratando-se de reconhecimento de filho maior de 12 anos, o provimento 

determina que este deverá consentir para o ato, o que se assemelha ao processo de adoção 

judicial, conforme depreende-se da leitura do art. 28, §2° da lei 8.069/1990, Estatuto da 

Criança e do Adolescente: 

 

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, 

tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou 

adolescente, nos termos desta Lei. 

[...] 

§2º Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário 

seu consentimento, colhido em audiência. (BRASIL, 1990, n.p). 

 

Caso o pretenso filho seja menor de 12 anos de idade, o provimento, em seu art. 

11, §3º e §5º, prevê a necessidade da coleta da concordância do pai e da mãe do pretenso 

reconhecido, abrindo espaço para o surgimento da multiparentalidade, possibilitando 

constar do registro de nascimento, dois pais ou duas mães, sendo um biológico e outro 

reconhecido por vinculo de socioafetividade. 

Para o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro João Otávio Noronha, sem a 

observância de requisitos formais poderia abrir a possibilidade para banalização do 

reconhecimento, havendo a regularização de fraudes, sequestros e o comércio de crianças. 

À vista disso, o art. 12 do referido provimento reafirmou a necessidade de que a 

configuração do estado de posse do filho não poderá está revestida de falsidade, fraude, 
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má-fé, vicio de vontade ou simulação, podendo o registrador negar-se a realizar o 

reconhecimento de forma fundamentada e encaminhar o pedido ao juiz corregedor 

competente nos termos da legislação local. 

O provimento ainda assevera a necessidade de não haver, judicialmente, 

demandas discutindo o reconhecimento da paternidade ou o procedimento de adoção, 

consoante o art. 13. Nestes casos, assim como naqueles de suspeita de vício, deverá o 

oficial registrador encaminhar o pedido ao juiz competente. 

O termo de reconhecimento, malgrado as confusões existentes no provimento145, 

deverá assumir a forma de documento público, seguindo os devidos trâmites, com a 

identificação daqueles presentes no ato e a devida assinatura do registrador. 

 

5 CONDIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ninguém pode negar o fato da socioafetividade encontrar-se, nos dias de hoje, 

consolidada como uma forma de parentesco civil. 

Destarte, o provimento veio regular uma situação que acontece de fato todos os 

dias no Brasil, onde pais e filhos constroem uma relação de afeto e relacionam-se como 

se corressem por suas veias o mesmo sangue, a mesma linhagem. Nesse sentido, o 

provimento editado pelo Conselho Nacional de Justiça é um avanço pois permite que as 

filiações socioafetivas sejam reconhecidas de forma extrajudicial, de forma mais rápida e 

com menores custos (CALDERÓN; TOAZZA, 2019). 

Outrossim, reconheceu a possibilidade da existência da multiparentalidade, que 

possibilita o reconhecimento de filho, mesmo existindo pai e mãe registrados. 

De fato, já se fora o tempo onde o vínculo consanguíneo era o único meio de 

reconhecimento do parentesco no Brasil. Hoje a afetividade tem composto os arranjos 

familiares dos mais diversos tipos, não havendo mais que se falar em sobreposição do 

                                                 
145 O Provimento causa confusão na cabeça do leitor ao ponto que não fixa a natureza do documento, pois 

ora se fala em “escrito particular” (art. 11, §1º), ora em “documento público” (art. 11, §8º), ora se fala em 

“particular de disposição de última vontade” (art. 11, §8°). 
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vínculo biológico sobre o afetivo, principalmente após o decisum do Supremo Tribunal 

Federal citado varias vezes no decorrer da pesquisa. 

Na visão de Tartuce, (2018, n.p) “a unificação e a facilitação promovidas pelas 

novas regras demonstram uma sensibilidade para a atual realidade social e uma tentativa 

de "desjudicializar" muitas dessas situações”, devendo-se, claramente, prezar pela 

observância da segurança jurídica imposta pelo ordenamento brasileiro. 

Destarte, tendo em vista a possibilidade do estabelecimento da filiação 

socioafetiva, necessário se faz que se regule a forma pela qual será feita em Cartório, de 

maneira mais simples, assentando as bases que deverão ser seguidas, pois, como elucida 

o Ministro Corregedor João Otávio de Noronha, os provimentos editados pelos Tribunais 

de Justiça de alguns estados brasileiros, sem que haja uma orientação geral, pode gerar 

dúvidas e ameaçar a segurança jurídica dos reconhecimentos de paternidade socioafetiva 

realizados pelos Oficiais dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas. 

Resta claro que com o provimento as relações criadas a partir do vínculo 

socioafetivo chegarão até as os Cartórios, de forma extrajudicial, demonstrando o avanço 

e as conquistas alcançadas por aqueles que já exercem a paternidade socioafetiva 

concretamente, todos os dias. 

Essa facilitação alcançada pelo reconhecimento extrajudicial, por buscar 

regularizar relações fáticas que se constroem durante os anos, acaba por almejar a 

concretização dos princípios do melhor interesse da criança e da igualdade entre filhos, 

sendo assim, dotados de constitucionalidade (CALDERÓN; TOAZZA, 2019) 

Dessa maneira, o risco na ocorrência de vícios ou de fraudes, não pode barrar 

que o vinculo socioafetivo de milhares de pessoas no país, seja, de fato, reconhecido.  
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RESUMO 

O presente artigo científico possui como tema uma das formas mais repugnantes de 

negação da condição humana feminina, qual seja o tráfico de mulheres para exploração 

sexual. Por meio de um levantamento histórico da prática do tráfico de pessoas em âmbito 

global, analisando-se suas principais características e apresentando os aspectos relevantes 

acerca da exploração sexual, o trabalho em foco traz uma análise dos mais significativos 

obstáculos existentes no enfrentamento penal do tráfico pela legislação e políticas 

públicas brasileiras, a fim de apresentar possíveis alternativas a serem aplicadas pelos 

agentes políticos, sociedade civil e organizações não governamentais. Deste modo, 

considerando que todo o problema social de elevada magnitude somente possui condições 

de superar obstáculos por meio de esforço global, esta pesquisa teórica bibliográfica e 

exploratória, utilizando os métodos tipológico e histórico, contribui na repercussão social 

e jurídica do tema, bem como para o alcance de resultados satisfatórios na prevenção e 

combate do tráfico destacado. 

Palavras-chave: tráfico. prevenção. combate. legislação. 

 

ABSTRACT 

This scientific article analyzes one of the most revolting manners of denying the women’s 

human condition, which is the trafficking in women for sexual exploitation. By means of 

the historical survey concerning practice of human trafficking globally, its main features 

and presentation of relevant aspects relating to sexual exploitation, this work presents an 

analysis of the most significant obstacles in the combating of trafficking through Brazilian 

legislation, national public policies and international treatment, aiming at presenting 
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possible alternatives to be applied by politicians, civil society and non-governmental 

organizations. Thereby, considering that every social problem of high significance is only 

able to overcome obstacles with global effort, this theoretical, bibliographical and 

exploratory research, using the typological and historical methods, contributes to the 

social and legal repercussion of the theme, as well as for obtaining satisfactory results in 

preventing and combating this trafficking.  

Keywords: trafficking. prevention. combate. legislation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Correspondente a uma das mais graves violações aos direitos humanos, o tráfico 

de pessoas é a terceira atividade comercial ilícita mais lucrativa do mundo, gerando um 

lucro anual que circunda 32 bilhões de dólares, abaixo apenas do tráfico de entorpecentes 

e contrabando de armas. 

Dada a sua elevada importância social, pesquisas científicas dentro da área 

jurídica têm sido realizadas nos últimos anos objetivando a identificação dos motivos 

pelos quais as medidas de prevenção e combate ao tráfico de pessoas não logram êxito 

significativo em suas metas.  

Neste prisma, tendo em vista que a figura feminina sofre constantemente os 

efeitos de uma visão mercantil do seu corpo e desvalorização histórica dos seus direitos 

fundamentais, merece destaque o fato de que a mulher corresponde a uma das principais 

vítimas do tráfico de pessoas com a finalidade de exploração sexual. Tal situação decorre 

da cultura patriarcal ainda remanescente na sociedade atual e é considerada uma das 

principais causas para que a mulher seja vítima de práticas delituosas as quais atentam 

diretamente contra a sua intimidade humana, como por exemplo, a exploração sexual. 

Assim, ao passo em que este artigo científico busca solução para a problemática, 

no que diz respeito à identificação das possíveis medidas a serem aplicadas para a 

superação dos obstáculos no enfrentamento do tráfico em comento, cumpre destacar que 

o objetivo geral da pesquisa é analisar os principais obstáculos presentes neste combate e 

prevenção em âmbito nacional. Para tanto, será apresentada a atuação por parte dos 
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Estados, organizações não governamentais e sociedade. 

Deste modo, o primeiro capítulo corresponde a um levantamento histórico e 

definição do tráfico de pessoas, mais especificamente do setor social correspondente às 

mulheres. No segundo capítulo, será elaborada uma análise da exploração sexual, 

modalidades e o perfil da mulher vitimada pelo tráfico. Posteriormente, no último 

capítulo, serão analisados os meios de enfrentamento no Brasil, bem como os seus mais 

diversos obstáculos. Ao final, serão apresentadas medidas cabíveis para superar tais 

empecilhos e alcançar resultados satisfatórios na diminuição dos elevados índices de 

mulheres traficadas para exploração sexual, bem como uma futura erradicação deste 

crime.  

Para alcance desta finalidade, o estudo em foco consta de pesquisa teórica 

bibliográfica e exploratória realizada no período de agosto a dezembro de 2013 e nos 

meses de março e abril de 2019, na qual foram utilizados os métodos tipológico e 

histórico, partindo-se da coleta de textos referentes aos Direitos Humanos e abordando-

se especificamente o tema referente ao tráfico de pessoas, bem como os que aludem a 

uma análise geral da exploração sexual das mulheres.  

Diante de tais considerações iniciais, é visível a relevância, atualidade e destaque 

social que guarnecem o presente tema. De forma estruturada e apresentando os principais 

obstáculos ao combate e prevenção do tráfico em foco, o presente artigo proporciona 

considerável importância para o meio científico e contribuição no processo de formação 

das convicções individuais enquanto seres humanos e sociais. 

 

2 TRÁFICO DE MULHERES E SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A escravidão humana corresponde a fenômeno existente desde os primórdios da 

humanidade, atestando, pois, que a redução do ser humano a mero objeto de 

comercialização não figura como prática recente na sociedade. 

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

(mais conhecido por Convenção de Palermo), por meio do Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 
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Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, 

promulgado no Brasil pelo Decreto n. 5.017, de 12 de março de 2004, correspondente a 

um dos principais documentos internacionais no tocante ao combate e prevenção do 

tráfico de pessoas, traz em seu artigo 3, "a", a definição desta modalidade de tráfico, qual 

seja: 

 

A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, 

a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo 

à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à 

fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de 

vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios 

para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre 

outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a 

exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração 

sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas 

similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos. (BRASIL, 

2004). 

 

O artigo destacado, juntamente com o Protocolo como um todo, constitui base 

para verificar se determinada prática delituosa está enquadrada como tráfico de pessoas. 

Ressalte-se que esta modalidade de tráfico possui os mais diversos meios de 

recrutamento e aliciamento das vítimas; o que, atrelada à dificuldade de identificação das 

quadrilhas organizadas e decorrente penalização de tais sujeitos ativos, provocam 

crescimento no índice de ocorrência do crime e uma cada vez maior ineficiência nos 

meios de combate e prevenção. 

Neste diapasão, cumpre destacar alguns meios utilizados pelos aliciadores para 

intimidar as vítimas, constatados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

"Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual": 

 

Para que a operação criminosa seja bem-sucedida, o traficante precisa 

manter controle sobre a vítima. O medo é uma das armas usadas para 

forçar sua submissão, o que é conseguido por meio de violência, tortura, 

estupro e intimidação. Além disso, as ameaças, que em muitos casos 

são apenas veladas, podem ser feitas a familiares e amigos das vítimas, 

que se veem obrigadas a obedecer aos traficantes para proteger as 

pessoas que amam. Para tornar as possibilidades de fuga ainda menores, 

os traficantes confiscam os documentos da vítima e procuram 
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desestimular tais planos contando histórias de violência policial, prisão 

e deportação. (OIT, 2006, p. 52). 

 

Desta forma, é possível observar a dimensão que o tráfico de pessoas assume em 

escala global, pois se trata de prática delituosa caracterizada por uma organização eficaz 

nos seus objetivos e com funções bem definidas no intuito de assegurar o lucro obtido 

pelo tráfico. 

No período em que o trabalho escravo se destacava como atividade-base para 

sustentação do mercado brasileiro e internacional, é possível observar que a mulher desde 

essa época sofria com a visão mercantil do seu corpo, numa sociedade essencialmente 

patriarcal. As escravas negras eram exploradas não somente no ambiente laboral, como 

(inclusive em maior índice) sexualmente pelos seus senhores e por aqueles que as 

adquiriam por meio da compra do seu corpo. 

Posteriormente, finda a escravidão (apenas na esfera legal) e com o advento da 

urbanização e incentivo à migração de europeus, surgiu na história mundial o chamado 

"tráfico de escravas brancas", praticado geralmente por grupos que traficavam prostitutas 

e mulheres que não exerciam prostituição, mas que estavam à procura de uma vida 

melhor. Assim, iludidas com promessas de casamento e a possibilidade de mudar de vida 

na América do Sul, diversas mulheres eram traficadas e exploradas sexualmente (desta 

vez de forma ilegal) correspondendo a produto de exportação da Europa para outros 

continentes; e não mais o inverso. 

Tal fluxo de transporte das mulheres, com o passar do tempo, foi invertido e os 

países subdesenvolvidos ou pobres tornaram-se locais de exportação das mulheres para 

países desenvolvidos. Ao mesmo tempo em que o avanço econômico, crescimento do 

processo de urbanização e a livre mobilidade de pessoas contribuíram de forma direta 

para o aumento em larga escala do tráfico, posto que, no início histórico da prática do 

referido delito, as técnicas de recrutamento das vítimas não possuíam um alto nível de 

desenvolvimento; fator este que, com a modernização da vida social, teve sua 

concretização e efetividade ampliada. 

Assim como acontece atualmente, tais mulheres eram aliciadas das mais diversas 
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formas e forçadas a integrar planos destinados a burlar fiscalização e dificultar a 

identificação da prática criminosa. Thaís de Camargo Rodrigues (2012) destaca, como 

exemplos, o casamento entre traficantes e as mulheres traficadas, ou ainda o caso destas 

figurarem como integrantes de companhias artísticas. 

Tendo em vista a necessidade de conter o alastramento do tráfico humano de 

mulheres vinculado à exploração sexual, os Estados viram-se obrigados a debater tal 

problema social e elaborar acordos internacionais com a finalidade de prevenir a 

ocorrência do tráfico e punir devidamente os agentes do crime. 

No ano de 1904, foi assinado em Paris o Acordo Internacional para Repressão 

do Tráfico de Mulheres Brancas, criado pela Liga das Nações e promulgado pelo Brasil 

em 13/07/1905 por meio do Decreto n. 5.591, o qual, conforme destaca Damásio de Jesus 

(2003), corresponde ao primeiro acordo internacional visando à repressão ao tráfico de 

pessoas. Vale destacar que este foi objeto de inúmeras críticas negativas, uma vez que 

restringiu sua abordagem à questão específica do comércio de escravas brancas; prática 

limitada ao continente europeu. 

Posteriormente, por meio dos Decretos de números 4.756 e 16.572, foi 

promulgada no Brasil a Convenção Internacional relativa à Repressão do Tráfico de 

Escravas Brancas, realizada em 1910, a qual trouxe avanços atinentes à ampliação da 

finalidade da espécie de tráfico em foco, reconhecendo sua possibilidade de transpassar 

fronteiras nacionais. Tal convenção ainda estipulou a necessidade de instauração de 

medidas administrativas e legislativas por parte dos Estados, a fim de regulamentar a 

proteção às vítimas. 

Após tais acordos, houve considerável diminuição do tráfico durante o período 

da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Entretanto, com o término desta, a miséria e 

destruição assolaram a Europa e impulsionaram a assinatura, em 1921, da Convenção 

Internacional para a repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, promulgada no Brasil 

pelo Decreto n. 23.812, extinguindo a utilização do termo "escravas brancas", uma vez 

que este possuía conotação racista. 

Em 1933, atinente ao combate do tráfico específico de mulheres adultas, foi 

firmada a Convenção Internacional Relativa à Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores, 
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promulgada pelo Brasil através do Decreto n. 2.954. Em seguida, foi realizada a 

Convenção das Nações Unidas sobre a Supressão do Tráfico de Pessoas e a Exploração 

da Prostituição dos Outros (1949), a qual foi alvo de forte crítica negativa quanto ao fato 

de não haver, no seu conteúdo, definição de tráfico de pessoas e existir equiparação 

apenas à questão da exploração sexual. 

Em decorrência, no ano de 1950, foi promulgada no Brasil, por meio do Decreto 

n. 46.981 e sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU), a Convenção para a 

Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, manifestando pela primeira vez o 

reconhecimento de que qualquer pessoa poderia ser vítima do tráfico internacional de 

pessoas. 

Por último, merece destaque o Protocolo Adicional à Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e 

Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, datado de 2000 e 

promulgado no Brasil por meio do Decreto n. 5.017 de 12/03/2004. Tal protocolo, 

também denominado "Protocolo de Palermo" é o principal documento internacional em 

relação ao tráfico de mulheres. 

Deste modo, observando-se a evolução jurídica no combate e prevenção ao 

tráfico de mulheres, é possível constatar que, no período de 1904 a 2000, houve um 

alargamento no objeto de proteção aos direitos humanos destas; o qual, embora 

importante no aspecto social, não surtiu os efeitos almejados. 

 

3 CONCEITO E MODALIDADES DE EXPLORAÇÃO SEXUAL  

 

Uma vez que o tráfico em destaque corresponde àquele restrito à finalidade de 

exploração sexual de seres humanos do gênero feminino, é imprescindível tecer algumas 

considerações e destacar aspectos importantes desta forma de exploração humana, no 

intuito de contribuir para melhor visualizar a dimensão de desrespeito aos direitos 

humanos da mulher por meio da violação de sua integridade física e, consequentemente, 

psicológica. 

A definição de exploração, em sentido amplo, é apresentada pelo "Protocolo de 
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Palermo" (2004, Web) em seu artigo 3° "a" como sendo "a exploração da prostituição de 

outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, 

escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos". 

O protocolo traz, no conceito de exploração, requisitos bastante abrangentes 

permitindo um maior enquadramento de práticas que atentam contra a esfera íntima do 

indivíduo no que tange o tráfico de pessoas. 

Quanto à exploração sexual, pode-se inferir, pelo conceito acima, que 

corresponde à espécie de exploração, conforme a própria denominação ressalta, referente 

à violação e desrespeito à dignidade sexual humana, seja por meio da prostituição ou outra 

forma sexual de exploração. 

Importante destacar ainda a definição apresentada pelo IIN - “Instituto 

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes” (2011), a qual tornou-se uma referência 

mundial. Tal instituto considera esta espécie de exploração como a atividade econômica 

que submete determinada pessoa ao "mercado sexual", em âmbito interno e internacional. 

Estão inclusas a prostituição, o turismo sexual, o tráfico de pessoas para fins sexuais, a 

produção industrial pornográfica, o sexo e a pornografia via internet. 

Para Francisco de Assis Toledo (1994), a expressão "exploração sexual" 

corresponde a elemento normativo do tipo penal e, portanto, necessita de interpretação e 

acréscimo de juízos de valores, o qual, no caso do Brasil, é realizado pela doutrina e pelo 

Poder Judiciário, vez que não há definição legal.  

Acrescente-se que, segundo André Estefam (2009), a exploração sexual possui 

como limites à sua definição, a violência sexual e a satisfação sexual. Para ele, esta forma 

de exploração humana corresponde à conduta praticada por aquele que pretende apenas 

obter proveito sexual de outrem. 

Pelo exposto, observa-se que, mesmo sem haver definição fixa, devido às 

diversas características atribuídas à figura da exploração sexual e que contribuem para a 

sua conceituação, é possível perceber que a essência fática para verificar a ocorrência de 

exploração sexual é a mesma: a escravização do ser humano por meio de prática sexual 

geradora de danos ao indivíduo que é explorado.  
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4 MEIOS DE ENFRENTAMENTO NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO  

 

Devido à crescente repercussão da prática criminosa atinente ao tráfico de 

mulheres para exploração sexual e instituição do Protocolo de Palermo no "cenário" 

mundial, diversos países aderiram às disposições constantes no referido documento, 

estabelecendo o compromisso de empenho no enfrentamento do tráfico, por meio da 

criação de normas jurídicas e políticas públicas com essa finalidade, aplicadas em âmbito 

interno. 

Dentre tais Estados, é imprescindível apresentar a atuação do Brasil nesta luta 

sócio jurídica. No tocante ao combate ao tráfico de pessoas (como um todo), 

recentemente, no segundo semestre de 2013, a Campanha “Coração Azul”, uma iniciativa 

da ONU contra este tráfico, foi implementada no país, manifestando a necessidade de 

debate sobre o crime e meios de enfrentá-lo.  

Quanto ao tráfico específico de mulheres, Danielle de Carvalho Vallim (2010) 

assevera que uma pesquisa realizada pela Fundação Internacional Helsinque de Direitos 

Humanos atestou o fato de que cerca de 75 mil mulheres brasileiras praticam a 

prostituição em países europeus.  

Visando à repressão, prevenção e punição eficazes concernentes ao tráfico em 

destaque, desenvolveu-se no Brasil, em âmbito legislativo, a configuração como tipo 

penal. 

Na história jurídico-penal brasileira, relevante destacar que a visibilidade do 

tráfico de mulheres é recente. O Código Penal do Brasil império não previa a existência 

desta espécie de tráfico (denominado, à época, de “caftismo”), a qual somente compôs a 

legislação penal do país a partir do Código Republicano de 1890, prevendo no capítulo 

referente ao lenocínio (atividade acessória ou parasitária da prostituição) o "tráfico da 

prostituição". 

Posteriormente, tal qual a força propulsora da mudança legislativa de qualquer 

documento normativo, a regulamentação presente no dispositivo penal vigente tornou-se 

obsoleta e incapaz de proporcionar embate eficiente à prática do crime e redução de seus 

efeitos no meio social. 
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Desta feita, após a realização de convenções internacionais no mesmo sentido, 

foi elaborado o CP (Código Penal) de 1940, no qual tal modalidade de tráfico passou a 

ser inserida com o título VI "Do crime contra os costumes", capítulo V "Do lenocínio e 

do tráfico de mulheres", mostrando, pois, a carga moral da época dispendida no 

enfrentamento à prática delituosa.  

Em 2016, a Lei nº 13.344 revogou os artigos 231 e 231-A do Código Penal que 

criminalizavam a prática específica de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, 

inserindo, no lugar, o artigo 149-A sobre o crime de tráfico de pessoas (conduta mais 

abrangente). Para este dispositivo (1940), a prática do delito consiste em “agenciar, 

aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave 

ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de (...) V - exploração 

sexual.” 

Quanto ao sujeito ativo, este pode ser qualquer pessoa física, homem ou mulher 

(delito comum) ou organizações criminosas e agentes especializados (mais frequente). 

Ao passo em que, conforme destaca Luiz Regis Prado (2011), as vítimas traficadas com 

o fim de exploração sexual e a coletividade internacional são sujeitos passivos do crime. 

Deste modo, é possível verificar que, diante do alastramento do tráfico de 

pessoas em parâmetro mundial, com destaque para mulheres brasileiras traficadas para 

fins sexuais, o Brasil regrediu legislativamente para um combate menos eficaz do tráfico. 

No entanto, é importante destacar a existência da Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, correspondente à primeira iniciativa política no 

país, além do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que objetiva realizar as ações 

elaboradas pela Política Nacional e a diminuição na vulnerabilidade das vítimas. Tais 

documentos foram criados no intuito de combater o tráfico de pessoas destinado a 

diversas finalidades, não somente à exploração sexual. 

Cumpre destacar que a elaboração de tais dispositivos foi decisiva para o 

engajamento social no enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas do sexo feminino, 

no tocante à destinação deste para exploração sexual. Sociedade civil e organizações não 

governamentais puderam vislumbrar um espaço maior para intervir no modo como o 

combate e prevenção são moldados no país. 
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Em sua extensão textual, a Política Nacional apresenta o desafio do plano 

nacional para enfrentamento, juntamente com outros órgãos criados para o mesmo fim:  

 

Inserir esta discussão no âmbito das políticas econômicas e garantir 

recursos significativos para as políticas específicas de enfrentamento ao 

tráfico de pessoas, assegurando a participação da sociedade civil, para 

que as medidas contra tráfico não continuem tendo efeitos negativos 

para pessoas as quais pretende proteger. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2007, p. 27). 

 

Entretanto, mesmo com o fortalecimento na cooperação entre o Estado brasileiro 

e o UNODC - Escritório das Nações Unidas para o combate às Drogas e ao crime, criação 

de projetos políticos de enfrentamento do tráfico e todos os esforços dispendidos pelas 

ONGs - Organizações não governamentais brasileiras e internacionais, legislação 

específica e documentos internacionais, a situação calamitosa e o elevado índice de 

mulheres exploradas sexualmente pelo tráfico de pessoas continua na pauta de discussões 

ao redor do mundo.  

 

5 METODOLOGIA 

 

Este artigo científico corresponde a uma pesquisa teórica bibliográfica e 

exploratória realizada no período de agosto a dezembro de 2013 e nos meses de março e 

abril de 2019. Foram utilizados os métodos tipológico e histórico, mediante coleta de 

textos acadêmicos e dispositivos jurídicos referentes aos Direitos Humanos, tráfico de 

pessoas e exploração sexual de mulheres em uma sociedade neoliberal. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O tráfico de mulheres praticado com a finalidade de exploração sexual, embora 

corresponda à preocupação internacional, criação e desenvolvimento de mecanismos de 

combate e prevenção, cresce vertiginosamente, aumentando o estado de insegurança 

social e jurídica em âmbito internacional. De igual modo, resta presente e cada vez mais 
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necessário analisar quais os obstáculos existentes e que impedem o alcance dos objetivos 

perquiridos com a adoção das medidas preventivas, protetivas e punitivas; para que, desta 

forma, uma mudança efetiva possa ser assegurada. 

Por se tratar de uma problemática social em que o Estado possui a obrigação de 

atuar no seu enfrentamento direto, não sendo admitida a sua omissão, este é responsável 

por implementar as medidas que forem pertinentes no combate ao tráfico. Entretanto, a 

priori o que se destaca em um parâmetro interno dos Estados internacionais é a 

preocupação suprema destes com a proteção de suas fronteiras e a preservação de sua 

estrutura econômica ou enriquecimento, ao passo em que reduzem seus esforços 

governamentais e políticos quanto ao tráfico, não só de mulheres para exploração sexual 

como de toda e qualquer espécie de tráfico humano. 

Tal posição adotada pelos Estados nada mais é que um resultado da 

“inferiorização” dos interesses sociais no sistema neoliberal. Organização político-

financeira esta que, enquanto apoia interesses econômicos de indiscutível benefício para 

a nação, desconsidera a primordial necessidade dos cidadãos de respeito e garantia aos 

seus direitos basilares e que contribuem para definir a dimensão de humanidade a ser 

preservada em cada um. 

No âmbito das políticas públicas aplicadas em âmbito interno dos países, tem-

se, por exemplo, o caso do Plano Nacional, o qual, na prática, possui a maioria de suas 

propostas inaplicadas no meio social, em virtude de uma superioridade do interesse 

estatal.  

 A preocupação dos Estados revela a aplicação de um projeto político 

conservador empenhado (de fato) na fiscalização das suas fronteiras territoriais e de 

documentos, no intuito de conter a imigração ilegal. Ao passo em que um projeto político 

democrático não é concretizado para defender interesses sociais de importância humana 

prioritária. 

A globalização que tanto proporciona avanço na economia de um país é a mesma 

que denigre a imagem do ser humano e não mede esforços para alcançar o lucro. Neste 

aspecto, encaixa-se a visão da figura feminina perante o sistema capitalista. 

É inegável que, no decorrer da história mundial, a mulher conquistou o 
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imprescindível respeito de diversos direitos, permitindo a ela desfrutar um pouco do 

espaço que, por conceito de ser humano e noções de igualdade de direitos e deveres, há 

muito tempo era de impensável concretização. 

Entretanto, tal avanço social e jurídico nos direitos femininos (que nada mais são 

que direitos humanos) corresponde a um lento processo com fim indeterminado. Isto 

porque, vivendo em uma sociedade onde o corpo feminino é inegavelmente visto como 

objeto, a mulher sofre frequentes ataques à sua dignidade humana.  

Outro fator que corrobora na dificuldade para enfrentamento do tráfico é a 

vulnerabilidade característica da mulher. Entretanto, não se deve confundir, contudo, 

vulnerabilidade com inferioridade social, vez que o fato de ser a mulher mais vulnerável 

que o homem, diz respeito a aspectos vivenciados por estas que estão ligados a uma visão 

preconceituosa e estereotipada de ser inferior e mercadoria a ser vendida numa sociedade 

globalizada onde, mesmo sendo “cenário” de evolução nos direitos da mulher, ainda 

encontra-se eivada pela intenção de reduzi-la ao “status” de coisa.  

 No mesmo prisma, encontra-se a desigualdade social manifestada pelo baixo 

nível de escolaridade e renda identificados para a maioria das mulheres vitimadas. 

Sob outro viés, tem-se que o crime de tráfico em destaque possui elevada 

complexidade e natureza clandestina, por se tratar de, na maioria dos casos, um delito 

praticado por organizações criminosas possuidoras de um alto nível de definição de 

funções entre os seus agentes; o que, somado à deficiência nos mecanismos de 

investigação por parte de autoridades policiais, torna o trabalho realizado por estas 

consideravelmente ineficiente. 

Tal fato deve-se a uma estrutura interna com condições precárias para que seja 

realizado um trabalho satisfatório por parte destes profissionais, ao mesmo tempo em que, 

as poucas denúncias realizadas pelas vítimas também contribuem para a ineficácia deste 

meio de enfrentamento.  

As vítimas recusam-se a ajudar nas investigações, principalmente em 

decorrência do medo. Os aliciadores e demais agentes do crime usam dos mais diversos 

recursos para intimidar as vítimas e evitar que elas os denunciem às autoridades 

competentes. Exercem pressão psicológica sobre as mulheres traficadas e avisam a elas 
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que, caso denunciem, as famílias serão prejudicadas seriamente, dentre outros artifícios, 

resguardando assim as redes de "mercantilização" do sexo. 

Outro motivo para o silêncio por parte das mulheres vitimadas pelo tráfico 

corresponde ao medo de serem tratadas socialmente como criminosas, haja vista que o 

meio social tende a demonstrar uma visão de preconceito e "criminalização" das vítimas 

em diversos casos, tais como os que envolvem exploração sexual. 

Passando-se a uma análise no que se refere às organizações não governamentais, 

destaque-se que estas não possuem, muitas vezes, profissionais preparados e são carentes 

de recursos financeiros para suporte nas suas atuações, o que prejudica no desempenho 

pretendido para tais organizações. Neste plano, estas são forçadas a desempenhar o papel 

dos Estados nesta árdua tarefa de busca pela prevenção do tráfico, proteção das vítimas e 

punição dos traficantes e exploradores, haja vista a inércia do poder estatal. 

No tocante à punição dos sujeitos ativos do crime de tráfico, importante destacar 

a ausência de aplicação de penalidades efetivas a esses e tratamento punitivo condizente 

com a legislação penal.  

Corriqueiramente tem-se que, no Brasil, os crimes de tráfico de mulheres para 

exploração sexual, ainda que verificado todos os requisitos legais capazes de enquadrar 

neste tipo penal, são registrados em tipos penais diferentes, responsabilizando os agentes 

por crimes com penas mais brandas, tais como: crimes contra a dignidade sexual (Título 

IV do Código Penal brasileiro), falsificação de documentos e maus tratos. Demonstrando 

assim, o caráter ineficaz da legislação brasileira no que concerne ao tráfico em foco.  

Somando-se a este fato, importante ressaltar que o art. 149-A do CP não intimida 

os agentes a não praticarem o tráfico, vez que o lucro auferido com a rede criminosa é 

bem superior ao valor de uma multa que venha a recair sobre os traficantes. 

Diante de todos os obstáculos apresentados, resta claro que a problemática 

concernente às dificuldades encontradas no enfrentamento do tráfico internacional de 

mulheres para fins sexuais envolve, como raízes do problema, os interesses econômico e 

político dos Estados, impedindo que todo o suporte normativo e atuação no combate e 

prevenção do crime possam ser concretizados. Fato este que contribui indiscutivelmente 

para agravar a situação de calamidade social. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Do decorrer deste trabalho científico foi possível verificar, por meio de um 

levantamento histórico do tráfico de pessoas e, mais especificamente, de mulheres, que o 

crime destacado e violador de direitos humanos femininos, principalmente aqueles 

atinentes a sua dignidade sexual, corresponde a um fenômeno social de difícil combate e 

prevenção.  

Neste ponto, os mais diversos obstáculos estruturais, sociais, individuais, 

políticos e econômicos surgem da acomodação, por parte dos Estados e aplicação efetiva 

apenas de medidas para conter a imigração ilegal ocasionada pelo crescente processo de 

globalização, atrelados à visão comercial do corpo feminino e contribuindo para que a 

mulher seja uma das principais vítimas do tráfico internacional para exploração sexual. 

No intuito de busca por superação dos obstáculos observados no tópico anterior, 

cumpre destacar que, inicialmente, é necessário um maior esforço global no 

enfrentamento do tráfico internacional de mulheres para exploração sexual, mediante 

concretização de projetos e ações para a obtenção de melhor estrutura de investigação 

realizadas pelas autoridades competentes e mudança legislativa para que esteja presente 

no âmbito jurídico um melhor aparato normativo; o qual, por meio da imposição de 

penalidades que intimidem os agentes do delito, impeça que estes sejam encobertos pela 

ineficiência do poder estatal no cumprimento de suas funções. 

Os Estados precisam conhecer o seu papel na atuação do crime e respeitar o 

limite presente neste, sem invadir a responsabilidade das ONGs e movimentos sociais, 

mas agir com cooperação internacional. Neste prisma, as políticas sociais aplicadas em 

âmbito interno e internacional devem ser aplicadas de modo integrado, pois o tráfico em 

foco corresponde a um fenômeno multidimensional, multifacetado e transnacional de 

pouca visibilidade internacional, ao considerar-se que poucas mulheres vitimadas pelo 

tráfico sexual procuram as autoridades a fim de colaborar no processo de repressão do 

crime. 

Assim, na esfera preventiva, resta necessário uma melhor capacitação dos 
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profissionais a fim de receber as mulheres vitimadas sem demonstrar preconceito para 

com elas. O que implica em uma necessária mudança de pensamento social quanto à 

importância de enfrentamento do crime. Afinal, como é cediço, qualquer afronta a direitos 

humanos de um segmento da sociedade repercute nos demais. 

Sob plano diverso, observa-se imprescindível a redução nas desigualdades 

econômicas e sociais entre os países bem como da vulnerabilidade social atinente às 

mulheres vitimadas pelo tráfico (baixo nível de escolaridade, condições econômicas 

precárias e visão preconceituosa e estereotipada de ser inferior e mercadoria a ser vendida 

numa sociedade globalizada). Desta forma, seria possível vislumbrar uma diminuição nos 

índices de tráfico de pessoas e de imigração ilegal, por meio de esforço global e, em 

parâmetro interno, aplicação efetiva de programas tendentes a conscientizar a sociedade 

civil acerca do nível catastrófico de mulheres traficadas para a "indústria do sexo", e assim 

proporcionar uma mudança de tratamento dispendido a estas no meio social, objetivando 

a reinserção, atendimento e tratamento delas. 

Deste modo, conforme exposto, aplicando-se tais medidas de modo adequado, 

os meios de enfrentamento ao tráfico podem apresentar condições favoráveis ao alcance 

de uma mudança satisfatória e transformação da atual situação de múltiplas violações aos 

direitos humanos da mulher decorrentes do crime amplamente analisado, proporcionando 

à figura feminina a tão almejada preservação de sua dignidade sexual e humana. 
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RESUMO 

O presente estudo analisou as tutelas provisórias de urgência requeridas em caráter 

antecedente e a (im)possibilidade da coisa julgada material. Inicialmente, examinou-se o 

instituto da tutela provisória de urgência e da coisa julgada, realizando, em seguida, a 

análise da (im)possibilidade da coisa julgada material em cada tutela provisória de 

urgência. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio dos ensinamentos 

doutrinários e da legislação vigente em direito processual civil. Diante do estudo, 

constatou-se a possibilidade da coisa julgada material somente nas tutelas de urgência 

cautelar, por haver uma decisão de resolução de mérito ao reconhecer prescrição e 

decadência, o que não ocorre nas tutelas de urgência antecipada. 

Palavras-chave: pedido antecipado. decisão. resolução de mérito.  

 

ABSTRACT 

The present study analyzed the provisional guardianships of urgency and the (im) 

possibility of the res judicata material. Initially, the institute of provisional guardianship 

of urgency and of the res judicata was examined, and then carried out the analysis of the 

(im) possibility of the res judicata material in each emergency provisional guardianship. 

A bibliographical research was carried out through doctrinal teachings and the legislation 

in force in civil procedural law. Before the study, it was verified the possibility of the 
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material thing judged only in the precautionary urgency orders, because there is a decision 

of resolution of merit when recognizing prescription and decay, which does not occur in 

the guardians of anticipated urgency. 

Keywords: pre order. decision. resolution of merit. 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Novo Código de Processo Civil (2015) reserva um capítulo ao tratamento da 

tutela provisória, sendo dividida em tutela provisória de urgência e de evidência. A 

utilização do termo “provisória” significa que há um tempo de duração predeterminado, 

que não dura eternamente, podendo ser proferida por meio de cognição sumária, ou seja, 

antes da definitiva resolução do mérito. 

Essa sumariedade é justificada pela urgência que a situação impõe, sendo 

dividida em tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa e cautelar ou 

conservativa, podendo ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

O Código Processual Civilista atual inovou ao unificar os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada ou cautelar (probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo), tentando encerrar a dificuldade prática na postulação 

da medida, originada, muitas vezes, pelo entendimento doutrinário. 

De fato, houve uma aproximação significativa entre as duas espécies de tutelas 

de urgência, porém a natureza jurídica de cada medida permanece inalterada. A tutela 

cautelar continua como uma medida garantidora do resultado útil e eficaz do processo, 

enquanto a tutela antecipada como uma satisfativa do direito da parte no caso concreto. 

Isso significa dizer que apesar da unificação dos requisitos, as tutelas continuam sendo 

regulamentadas em dispositivos distintos, devido às peculiaridades de cada uma. 

Outra novidade trazida pelo Código de Processo Civil brasileiro, a qual gerou o 

desenvolvimento deste estudo, foi a estabilização da tutela de urgência satisfativa 

(antecipada) quando concedida em caráter antecedente e não é impugnada pelo réu, isto 

é, após os 02 (dois) anos sem a manifestação processual devida, a concessão da tutela 

antecipada torna-se estabilizada, e o processo é extinto. 
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Em tese, é o que acontece no âmbito da tutela cautelar, quando a sentença 

reconhece a prescrição ou decadência, o processo é julgado extinto, tornando-o, também, 

imutável e indiscutível. Estas são características marcantes na coisa julgada material. 

Ocorre que diante destas características (imutabilidade e indiscutibilidade), há 

correntes doutrinárias que divergem sobre a possibilidade da existência da coisa julgada 

material no contexto da tutela provisória de urgência, seja ela satisfativa ou cautelar, 

concedida em caráter antecedente, provocando um embaraço nos efeitos produzidos no 

ordenamento jurídico pátrio. 

Diante disso, o presente trabalho científico terá a finalidade de analisar a tutela 

provisória de urgência (antecipada e cautelar) em caráter antecedente e a possibilidade da 

coisa julgada material. Assim sendo, este artigo será dividido em 04 (quatro) partes. 

Inicialmente, analisar-se-á o instituto da Tutela Provisória de Urgência no Novo 

Código de Processo Civil, enfatizando as tutelas provisórias concedidas em caráter 

antecedente. No segundo momento, averiguar-se-á o instituto da Coisa Julgada à luz do 

Novo Instrumento Processual Cível, com especial foco para os seus efeitos jurídicos. 

Em seguida, na terceira e quarta parte desta pesquisa, será examinado a 

possibilidade ou impossibilidade da Coisa Julgada Material nas Tutelas Satisfativa e 

Cautelar, respectivamente. 

Para alcançar o desiderato científico proposto, será utilizada a metodologia da 

pesquisa documental e bibliográfica tomando como base os diversos conceitos 

doutrinários e opiniões existentes acerca do assunto em questão, além da imprescindível 

contribuição da legislação vigente e demais normas presentes no Ordenamento Jurídico 

brasileiro. 

A pretensão deste estudo é descrever os aspectos relacionados ao objeto de 

pesquisa de forma enriquecedora, para que possa despertar nos demais estudiosos sobre 

o tema o interesse de produzir outros trabalhos científicos a fim de respaldar a importância 

dos institutos processuais ora analisados. 

Por fim, o objetivo deste trabalho científico voltará em demonstrar as vertentes 

doutrinárias sobre o tema com o intuito de ampliar os conhecimentos jurídicos e entender 

as possíveis consequências práticas dos efeitos produzidos pela tutela de urgência 
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concedida em caráter antecedente, analisando a existência do instituto da coisa julgada 

material. 

 

2 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

 

Nos termos do parágrafo único do artigo 294 do Novo CPC, a tutela provisória 

de urgência (cautelar ou antecipada) pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. Não restam dúvidas de que o pedido de tutela provisória em caráter 

antecedente condiciona-se a uma situação de urgência. 

A diferença entre antecedente e incidente diz respeito ao momento em que a 

tutela provisória é requerida. Se for antes do processo, a tutela provisória de urgência será 

antecedente; e será incidente, caso a tutela provisória seja requerida ao longo do processo, 

desde a sua exordial. 

Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que “a tutela provisória é proferida 

mediante cognição sumária, ou seja, o juiz, ao concedê-la, ainda não tem acesso a todos 

os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica” (NEVES, 2016, p. 411). 

Embora não haja uma certeza quanto a existência do direito da parte, existe uma 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e suas chances de êxito, assim como, 

um perigo de dano ou comprometimento da utilidade do resultado final pela demora do 

processo.  

Fredie Didier Jr assevera que: 

 

[...] o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não 

for possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela 

jurisdicional, porque a demora do processo pode causar à parte um dano 

irreversível ou de difícil reversibilidade (DIDIER JÚNIOR., 2016, p. 

611). 

 

Quanto ao caráter provisório da tutela de urgência resta claro que apesar de sua 

eficácia, a qualquer momento, poderá ser revogada ou modificada por uma tutela 

definitiva. 
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Cumpre ressaltar que a tutela provisória é concedida através de uma decisão 

interlocutória, a qual é executada por meio de um cumprimento provisório, é o que deflui 

do artigo 297, parágrafo único, do Novo CPC. Seja de forma antecedente ou incidental, a 

tutela provisória, deverá ser confirmada, modificada ou revogada por uma decisão 

definitiva, como a sentença ao final do processo. 

Distinguir tutela antecipada de tutela cautelar é uma missão mais árdua. A ideia 

de que a tutela cautelar garante e a tutela antecipada satisfaz seria o suficiente para 

diferenciar as duas espécies de tutelas de urgência, senão fosse a dificuldade de definir a 

distinção entre garantia e satisfação da tutela. Recorre-se à lição do ilustre professor 

Daniel Assumpção: 

 

O maior problema é que em ambas as espécies de tutela de urgência 

encontram-se presentes tanto a garantia quanto a satisfação, sendo 

importante definir o que forma o objeto da tutela e o que é meramente 

sua consequência. A tutela cautelar garante para satisfazer e a tutela 

antecipada satisfaz para garantir. O objeto da tutela cautelar é garantir 

o resultado final do processo, mas essa garantia na realidade prepara e 

permite a futura satisfação do direito. A tutela antecipada satisfaz 

faticamente o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do 

processo seja útil à parte vencedora. A presença de garantia e satisfação 

em ambas serve para explicar a frequente confusão em sua distinção, o 

que inclusive levou o legislador a prever expressamente a fungibilidade 

entre elas (art. 305, parágrafo único do Novo CPC) (NEVES, 2016, p. 

427-428). 

 

Apesar dos mesmos requisitos e da fungibilidade entre as tutelas, há regimes 

diferenciados para a concessão quando forem requeridas em caráter antecedente, 

conforme os artigos 303 e seguintes em se tratando de tutela antecipada, e artigos 305 e 

seguintes no caso de tutela cautelar. 

Diante do exposto, resta claro o instituto da tutela provisória de urgência no novo 

instrumento legal de processo civil pátrio, passando adiante à análise da coisa julgada no 

ordenamento jurídico pátrio.  

 

3 DA COISA JULGADA NO ATUAL CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL 
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O atual Código de Processo Civil em seu artigo 502, considera a coisa julgada 

material como uma “autoridade”, a qual classifica uma decisão como obrigatória e 

definitiva. Este mesmo dispositivo legal, em sua parte final, estabelece que essa 

“autoridade” torna a decisão de mérito proferida dentro de um processo indiscutível e 

imutável, desde que não seja mais sujeita a recurso. 

 Segundo Assumpção (2016), a sentença transita em julgado quando não for 

mais cabível qualquer recurso ou tenha ocorrido o exaurimento das vias recursais. 

Para Didier Júnior, “a coisa julgada é efeito de um fato jurídico composto, do 

qual a decisão é apenas um de seus elementos” (2016, p. 529). Na verdade, a coisa julgada 

não torna indiscutível o efeito ocasionado pela decisão, e sim a própria decisão, a qual se 

torna, também, imutável, de acordo com o texto legal. 

O instituto da coisa julgada vem concretizar o princípio da segurança jurídica, 

previsto constitucionalmente. Tem o objetivo de estabilizar uma discussão sobre uma 

situação jurídica fática, o que resulta em um reconhecimento judicial de um direito 

adquirido pela parte. 

Doutrinariamente, criou-se a coisa julgada formal, a qual torna a decisão 

indiscutível e imutável dentro do processo em que foi proferida. Majoritariamente, a 

doutrina considera como um fenômeno de estabilidade endoprocessual, ou seja, quando 

há impedimento de modificação da decisão por qualquer meio processual dentro do 

processo. 

Observa-se que essa indiscutibilidade e imutabilidade ocorre tanto dentro do 

processo como para fora do processo. Independentemente da natureza do processo, 

sempre haverá a prolação de uma sentença que, mais cedo ou mais tarde, tornar-se-á 

indiscutível ou imutável dentro do processo, ou seja, todas as sentenças produzem coisa 

julgada formal. O mesmo não ocorre com a coisa julgada material. Veja-se a lição do 

mestre: 

 

Essa imutabilidade gerada para fora do processo, resultante da coisa 

julgada material, atinge tão somente as sentenças de mérito proferidas 

mediante cognição exauriente, de forma que haverá apenas coisa 

julgada formal nas sentenças terminativas ou mesmo em sentenças de 
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mérito, desde que proferidas mediante cognição sumária, como ocorre 

para a maioria doutrinária na sentença cautelar. Como se nota, a coisa 

julgada material depende da coisa julgada formal, mas o inverso não 

acontece. (NEVES, 2016, p. 796). 

 

Convém mencionar a possibilidade da coisa julgada total e parcial. Como o CPC 

permite a prolação de decisões parciais, havendo na sentença de mérito vários capítulos 

autônomos e independentes, caso haja somente a impugnação de alguns, os demais, não 

impugnados, transitarão em julgado, formando a coisa julgada material. De acordo com 

o entendimento da maior parcela da doutrina, há a possibilidade da coisa julgada parcial, 

tese acolhida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.  

Por fim, destaque-se os efeitos da coisa julgada. A característica de 

indiscutibilidade atua em duas dimensões, as quais geram efeitos negativo e positivo, 

conforme a melhor doutrina. O primeiro, efeito negativo, diz respeito ao impedimento da 

mesma questão ser decidida novamente; enquanto que o efeito positivo, determina que a 

questão não poderá ser decidida de maneira distinta. 

O efeito negativo gera uma defesa para o demandado, no qual visa a impedir o 

reexame do que fora decidido. O efeito positivo gera uma vinculação do julgador quando 

for examinar uma segunda causa, fazendo com que esta não possa ter uma decisão 

diferente da primeira. 

O entendimento sobre as decisões que podem resultar em coisa julgada formal 

ou coisa julgada material, assim como os efeitos da indiscutibilidade serão fundamentais 

para discutir-se a possibilidade do instituto da coisa julgada nas tutelas provisórias de 

urgência. 

 

4 TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE E A 

(IM)POSSIBILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL 

 

Requerida dentro do processo em que se pretende pleitear a tutela definitiva, a 

tutela antecipada tem o condão de adiantar seus efeitos antes que o pedido de tutela final 

seja formulado. 
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A legislação prevê um procedimento próprio para sua concessão, in verbis: 

 

Art. 303.  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura 

da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. 

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: 

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua 

argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do 

pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que 

o juiz fixar; 

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de 

mediação na forma do art. 334; 

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será 

contado na forma do art. 335. 

§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste 

artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. 

§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-

á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. 

§ 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá 

de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido 

de tutela final. 

§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do 

benefício previsto no caput deste artigo. 

§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela 

antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição 

inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo 

ser extinto sem resolução de mérito. 

 

O Novo CPC traz uma inovação sobre os efeitos da tutela provisória de urgência 

antecipada. Quando o réu responde à demanda ou recorre da decisão que concedeu a 

tutela, o procedimento ocorre normalmente até a decisão final. Todavia, o comportamento 

de inércia do réu poderá dar outros rumos ao procedimento, por haver a possibilidade de 

estabilização do efeito da tutela antecipada e a consequente extinção do feito. 

A estabilização da decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter 

antecedente se dá quando não há sua impugnação com a interposição do recurso cabível 

por parte do réu, levando a extinção do processo (art. 304, caput e 1º§ do CPC). É preciso 

que seja observado todos os pressupostos para a estabilização da tutela antecipada. 
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Com a tutela antecipada antecedente estabilizada e o processo extinto, qualquer 

uma das partes poderá propor ação autônoma com pedido de revisão, reforma ou 

invalidação dessa decisão, no prazo de 02 (dois) anos contados da ciência da decisão que 

extinguiu o processo (art. 304, §§ 2º e 5º, CPC). 

Apesar dos efeitos estabilizados da decisão que concedeu a tutela antecipada, 

principalmente após os dois anos para a propositura da ação autônoma supracitada, não 

há como se confundir com o instituto da coisa julgada. 

Primeiro, o legislador deixou claro que com a inércia do réu o processo será 

extinto sem resolução de mérito (§2º do 303, CPC), porém os efeitos da decisão provisória 

serão preservados. 

Segundo, há previsão expressa no §6º do artigo 304 do CPC que a decisão que 

concede a tutela não fará coisa julgada e que a estabilidade dos efeitos só será afastada 

por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das 

partes, ou seja, após os dois anos, os efeitos se tornam estáveis. 

E por último, como alhures mencionado, a coisa julgada material se faz da 

cognição exauriente, o que não é o caso da tutela provisória de urgência antecipada 

concedida em caráter antecedente. 

Para o renomado jurista Daniel Amorim de Assumpção Neves “[...] não parece 

ter muito sentido lógico se conferir a imutabilidade e indiscutibilidade próprias da coisa 

julgada material a uma decisão proferida mediante cognição sumária” (NEVES, 2016, 

p.456). 

Diante do exposto, percebe-se que não há possibilidade do instituto da coisa 

julgada material na tutela provisória de urgência antecipada concedida em caráter 

antecedente, pois não tem como tornar uma probabilidade de direito imutável e 

indiscutível. 

 

5 TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE E A 

(IM)POSSIBILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL 
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Visando assegurar o direito que se pretende, cumprindo os requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, o legislador 

garantiu, em procedimento próprio, a proposição do pedido de tutela cautelar em caráter 

antecedente, ou seja, antes mesmo de formular o pedido principal o autor poderá formular 

o pedido acautelatório preenchendo os requisitos da petição inicial (art. 319, CPC). 

Nos termos do artigo 305 e seguintes do Novo CPC, o legislador prevê um 

procedimento próprio para sua concessão, ipis litteris: 

 

Art. 305.  A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela 

cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Parágrafo único.  Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem 

natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303. 

Art. 306.  O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o 

pedido e indicar as provas que pretende produzir. 

Art. 307.  Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor 

presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz 

decidirá dentro de 5 (cinco) dias. 

Parágrafo único.  Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o 

procedimento comum. 

Art. 308.  Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser 

formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será 

apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela 

cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. 

§ 1o O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o 

pedido de tutela cautelar. 

§ 2o A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do 

pedido principal. 

§ 3o Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a 

audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus 

advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. 

§ 4o Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será 

contado na forma do art. 335. 

Art. 309.  Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, 

se: 

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; 

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; 

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor 

ou extinguir o processo sem resolução de mérito. 

Parágrafo único.  Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela 

cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. 
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Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte 

formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o 

motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de 

prescrição  

 

Neves( p. 470, 2016).aduz que: 

 

A instrumentalidade da tutela cautelar faz com que tal espécie de tutela 

sirva como instrumento apto a garantir que o resultado final do processo 

seja eficaz, significando que tal resultado tenha condições materiais 

para gerar os efeitos práticos normalmente esperados. [..] A 

característica analisada da tutela cautelar refere-se, essencialmente, à 

função de proteger o resultado final do processo principal, seja esse de 

conhecimento, seja esse de execução [...]. 

 

No processo cautelar, há entendimentos divergentes sobre a existência da coisa 

julgada. Alguns doutrinadores não acreditam que há julgamento de mérito no processo 

cautelar, o que seria inconcebível a realização da coisa julgada material. Ainda há parcela 

da doutrina que, apesar de reconhecer um direito substancial cautelar, não admite a coisa 

julgada material na sentença acautelatória, justificada pelo caráter provisório da medida 

de cautela. 

Ocorre que o Novo CPC, vem confirmar em seu artigo 309, parágrafo único, que 

é vedada à parte repetir o pedido, salvo tenha um fundamento novo, se por qualquer 

motivo a eficácia da tutela cautelar seja cessada. Observa-se o efeito negativo da 

indiscutibilidade, tão presente na coisa julgada material. 

Neves faz uma observação valiosa extraída do entendimento contrário da 

doutrina: 

 

Fato curioso é que alguns doutrinadores que negam a existência da coisa 

julgada material no processo cautelar concordam com a decisão 

cautelar, embora não faça coisa julgada material, produz alguns efeitos 

de imutabilidade da sentença muito próximas desse instituto processual, 

o que viria a justificar o parágrafo único do art. 309 do Novo CPC (p. 

478, 2016). 
 

Analisando, o artigo 310 do Novo Código Processual, o exímio professor 

supracitado afirma que nos termos do art. 487, II deste diploma processual analisado, a 
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sentença será de mérito ao reconhecer a prescrição e a decadência na própria tutela 

cautelar, quando o processo for julgado com esse fundamento. Assim, esta decisão 

produzirá a coisa julgada material, tornando a sentença imutável e indiscutível. 

Portanto, apesar das divergências existentes, há a possibilidade da coisa julgada 

material na tutela provisória de urgência cautelar quando seu indeferimento for devido ao 

reconhecimento da prescrição e decadência, tendo em vista que o pedido principal a ser 

formulado perde o objeto. 

 

5 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi desenvolvido por meio da pesquisa documental e 

bibliográfica tomando como base os diversos conceitos doutrinários e opiniões existentes 

sobre assunto em questão, além da imprescindível contribuição da legislação vigente e 

demais normas presentes no Ordenamento Jurídico brasileiro. 

Caracteriza-se como uma pesquisa do tipo qualitativa por tentar descrever e 

retratar os problemas existentes em relação à Coisa Julgada na Tutela Provisória de 

Urgência, contribuindo assim, para um melhor desenvolvimento dos conflitos 

processuais. 

 

6 CONCLUSÕES  

 

Constatou-se a relevância dos institutos analisados no ordenamento jurídico 

pátrio. Na tentativa de combater a morosidade na prestação da tutela jurisdicional do 

Estado, o legislador elegeu as tutelas provisórias de urgência como instrumentos 

fundamentais para agilizar a instrumentalização do processo brasileiro com o intuito de 

resguardar e garantir o direito material invocado na esfera judiciária, amenizando os 

efeitos do tempo. 

Noutro quadrante, o instituto da coisa julgada que está vinculado ao princípio da 

segurança jurídica, busca garantir a estabilidade nas relações jurídicas, tornando essencial 

para a eficácia da prestação da tutela jurisdicional do Estado. 
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Os estudos realizados demostraram que a resolução do mérito nos processos em 

que há a presença da tutela provisória de urgência antecedente, seja antecipada ou 

cautelar, é o marco principal para caracterizar a possibilidade da coisa julgada material, 

conforme foi explicado anteriormente. 

A estabilização da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência 

antecipada requerida em caráter antecedente, após 2 (dois) anos sem a devida 

manifestação do réu, levará a extinção do processo, porém sem a resolução de mérito, 

preenchendo um dos requisitos que afasta a possibilidade da realização da coisa julgada 

material. 

Todavia, uma decisão que aprecie a prescrição ou a decadência na tutela 

provisória de urgência cautelar em caráter antecedente, é uma decisão de mérito que 

produz efeitos de imutabilidade e de indiscutibilidade, produzindo assim, a coisa julgada 

material. 

Diante do exposto, percebeu-se que há a possibilidade da coisa julgada material 

nas tutelas provisórias de urgência cautelar requerida de modo antecedente, o que não 

ocorre nas tutelas provisórias de urgência antecipada que são requeridas em caráter 

antecedente, havendo assim a impossibilidade da realização da coisa julgada material. 
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RESUMO 

A usucapião especial por abandono do lar foi incluída, pela Lei nº 12.424/2011, no rol de 

modalidades de aquisição originária da propriedade. Prevista no art. 1.240-A do Código 

Civil, a mais nova espécie de usucapião traz requisitos bem peculiares em comparação 

com as outras, a exemplo do curto prazo para a prescrição aquisitiva e da questão familiar 

de fundo, configurada pelo abandono por um dos ex-cônjuges coproprietário do bem. 

Todavia, persiste grande debate na doutrina e na jurisprudência no tocante à unidade 

judiciária detentora da competência para o julgamento desse tipo de ação, um lado 

argumentando em favor do juízo cível, enquanto o outro pelo juízo especializado em 

família. Com isso em vista, o presente estudo tem por escopo analisar a competência para 

julgamento da ação de usucapião por abandono do lar, explanando sobre os aspectos 

conceituais e os requisitos específicos da modalidade, descrevendo acerca das regras 

gerais de distribuição de competência às unidades judiciárias - especificamente, 

analisando disposições da Lei de Organização Judiciária do Rio Grande do Norte -, bem 

como trazendo discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre a temática. A metodologia 

da pesquisa configurou-se bibliográfica e explicativa, fazendo uma abordagem qualitativa 

de dados teóricos, dos dispositivos legais brasileiros e das anotações jurisprudenciais. 

Após detida análise, concluiu-se pela competência da vara de família, todavia com a 

ressalva de que a falta de uniformização das normas de organização judiciária dos estados, 

assim como a inexistência de pronunciamentos dos órgãos de cúpula do judiciário acerca 

da matéria tornam inevitável a continuidade do dissenso. 
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Palavras-chave: usucapião familiar. competência. abandono do lar. vara cível. vara de 

família. 

 

RESUMÉN 

La usucapión especial por abandono del hogar fue incluida, por la legislación nº 

12.424/2011, en el rol de modalidades de adquisición originaria de la propiedad. Prevista 

en el art. 1.240-A del Código Civil, la nueva especie de usucapión trae requisitos muy 

peculiares en comparaciones con las otras, a ejemplo del corto plazo para la prescripción 

adquisitiva y la cuestión familiar de fondo, es decir, el abandono por uno de los ex 

cónyuges copropietario del bien. Sin embargo, persiste gran disenso en la doctrina y en 

la jurisprudencia en cuanto a la unidad judicial que tiene la competencia para 

procesamiento ese tipo de acción, un lado que concluye por la vara civil, mientras que el 

otro por el juicio especializado en relaciones de familia. En este sentido, el presente 

estudio tiene por objeto analizar la competencia para juzgar la acción de usucapión por 

abandono del hogar, explicando sobre los aspectos conceptuales y los requisitos 

específicos de la modalidad, describiendo acerca de las reglas generales de distribución 

de competencia a las unidades judiciales y, específicamente, analizando disposiciones de 

la Ley de Organización Judicial de lo Rio Grande do Norte, así como trayendo discusiones 

doctrinales y jurisprudenciales sobre la temática. La metodología de la investigación se 

configuró bibliográfica y explicativa, haciendo un abordaje cualitativo de datos teóricos, 

de los dispositivos legales brasleño y de las anotaciones jurisprudenciales.  

Después de detenido análisis, se concluyó por la competencia de la vara de familia, pero 

con la salvedad de que la falta de uniformidad de las normas de organización judicial de 

los estados, así como la inexistencia de pronunciamientos de los órganos de cúpula de la 

judicialización sobre la materia, hacen inevitable la continuidad del disenso.  

Palabras-clave: usucapión familiar. competencia. abandono del hogar. vara civil. vara 

de familia. 
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A Assembleia Nacional Constituinte de 1988, respaldada por construções 

históricas liberais desde a modernidade, consagrou a propriedade privada como direito 

fundamental dos indivíduos. Todavia, a mesma Constituição que outorga direitos, 

relativiza-os em razão do interesse público, de modo a equilibrar a balança do pretendido 

Estado de bem-estar social, trazendo em seu bojo democrático a função social da 

propriedade como princípio a ser seguido por todos. 

Com observância a este paradigma, o sistema jurídico brasileiro concebe a 

aquisição da propriedade sob diversas nuances. Quando originária, tal aquisição pode se 

dar por usucapião, instituto do Direito da Coisas, que incide sobre bens móveis ou 

imóveis, por força do exercício da posse, bem como do preenchimento de outros 

requisitos trazidos pela própria lei, em variadas modalidades.  

A mais nova espécie de usucapião foi criada em 2011, através da Lei nº. 

12.424/2011, e incluída no Código Civil, enquanto art. 1.240-A. Foi batizada pela 

doutrina de usucapião familiar – dentre outras denominações – e trouxe requisitos mais 

particulares, um prazo mais curto para prescrição aquisitiva e o pressuposto do abandono, 

por um dos cônjuges ou companheiros, do imóvel da família, cuja propriedade é de 

titularidade comum ao casal. 

No entanto, o problema surge quando se constata que, mesmo após oito anos da 

criação do instituto, a ausência de disposição legal sobre a competência para julgamento 

da ação de usucapião por abandono do lar, assim como as divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais, ainda causam dúvidas no momento de apontar qual unidade jurisdicional 

tem competência para o julgamento da ação.  

Nesse sentido, o presente estudo visa realizar uma análise sobre a competência 

para julgamento da ação de usucapião por abandono do lar, explanando sobre os aspectos 

conceituais e requisitos específicos da modalidade, descrevendo acerca das regras gerais 

de distribuição de competência para as unidades judiciárias, bem como trazendo 

discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre a temática. 

Para isto, os procedimentos desta pesquisa são o bibliográfico e o documental, 

fazendo uso da técnica de revisão literária de fontes secundárias, como livros e outros 

artigos científicos, bem como, bebendo-se de fontes como leis e publicações oficiais. Não 



 

929 

obstante, parte do trabalho é propulsada a partir de uma análise as jurisprudências de 

algum os tribunais de justiças do Brasil. 

Seguindo a lógica dedutiva, o estudo em tela é estruturado dos seguintes tópicos: 

a)  Usucapião Especial Por Abandono do Lar, trazendo brevemente seus conceitos, 

requisitos e  previsão no direito positivo; b) Competência, abordando as normas que 

tratam sobre definição em razão da matéria, desde a Constituição até a Lei de Organização 

Judiciária do Rio Grande do Norte; e c) Discussões acerca da competência judiciária para 

ação da usucapião especial por abandono do lar. 

 

2 USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA POR ABANDONO DO LAR 

 

Nas palavras de Nelson Nery Júnior (2013), usucapião é forma originária de 

aquisição da propriedade pelo exercício da posse com animus domini, na forma e pelo 

tempo exigidos pela lei. A posse, entendida desse modo, hábil para a aquisição do 

domínio pela usucapião, denomina-se posse ad usucapionem.  

Os requisitos legais específicos ensejaram a classificação dos tipos de usucapião 

em  ordinária, extraordinária e especial. Esta última, por sua vez, pode ser rural ou urbana. 

Dentro da subclasse de usucapião especial urbana, aloca-se o objeto de estudo 

do presente artigo, a usucapião por abandono do lar, também conhecida como usucapião 

familiar ou usucapião pró-família. Sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro se deu 

através da Lei nº. 12.424, de 16 de junho de 2011, que, ao dispor sobre questões relativas 

ao programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, implementou no Código Civil de 2002 

o art. 1.240-A, nos seguintes termos: 

 

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos, ininterruptamente 

e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano 

de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), cuja 

propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou 

o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel 

urbano ou rural.  

§ 1º. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo 

possuidor mais de uma vez. 
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Do texto legal, depreendem-se os requisitos gerais e específicos para a aquisição 

da propriedade por meio da usucapião em estudo. O primeiro e que mais diferencia essa 

espécie das demais é o pressuposto do abandono do lar pelo ex-cônjuge ou ex-

companheiro. Nesse sentido, conforme o Enunciado n. 499 da V Jornada de Direito Civil,  

 

[...] O requisito "abandono do lar" deve ser interpretado de maneira 

cautelosa, mediante a verificação de que o afastamento do lar conjugal 

representa descumprimento simultâneo de outros deveres conjugais, 

tais como assistência material e sustento do lar, onerando 

desigualmente aquele que se manteve na residência familiar e que se 

responsabiliza unilateralmente pelas despesas oriundas da manutenção 

da família e do próprio imóvel, o que justifica a perda da propriedade e 

a alteração do regime de bens quanto ao imóvel objeto de usucapião. 

(grifo nosso) 

 

Além disso, a posse sobre o bem objeto da usucapião deve ser direta, exclusiva, 

pacífica e ininterrupta por, no mínimo, dois anos desde a data em que a disposição 

legislativa passou a existir, ou seja, 16 de junho de 2011.  

Acerca do exercício pacífico do animus domini, para Flávio Tartuce (2014), 

havendo qualquer avença entre os cônjuges e companheiros a respeito do imóvel, não há 

que se falar em posse ad usucapionem com a finalidade de gerar aquisição do domínio, 

e, por conseguinte, é afastada a hipótese do cônjuge abandonado pleitear a propriedade 

exclusiva do bem comum do casal. 

A lei também exige que o imóvel usucapiendo pela modalidade pró-família seja 

usufruído com a finalidade única de moradia do cônjuge abandonado ou da sua família, 

cumprindo estes com os fins sociais específicos que chancelam a aquisição da 

propriedade integral sobre o bem.  

Como dito anteriormente, o termo a quo para contagem do prazo para aquisição 

da propriedade exclusiva do bem, que antes era dividida pelo casal, é a data da entrada 

em vigor da lei que instituiu a usucapião por abandono do lar, consoante ao julgado do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 
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[...] O prazo de dois anos da prescrição aquisitiva exigido para a 

usucapião familiar, fundada no abandono do lar de ex-cônjuge - 

modalidade introduzida no art. 1.240-A do Código Civil -, tem como 

termo a quo o início da vigência da Lei n. 12.424/11, pois orientação 

diversa permitiria que, eventualmente, aquele que abandonou o lar 

perdesse automaticamente a propriedade, em flagrante ofensa ao 

princípio da segurança jurídica. […] Recurso desprovido. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0702.12.035148-2/001, Relator: Des. Eduardo 

Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2014, 

publicação da súmula em 08/05/2014) 

 

Também na V Jornada de Direito Civil, formalizou-se, no enunciado n. 501, 

interpretação segundo a qual as expressões "ex-cônjuge" e "ex-companheiro", contidas 

no art. 1.240-A do Código Civil, corresponderiam à situação fática da separação, e não 

necessariamente a decretação do divórcio ou do reconhecimento da dissolução da união 

estável.  

Outro requisito legal diz respeito ao tamanho do imóvel. Por tratar-se de uma 

usucapião especial urbana, o imóvel deve ter metragem de até 250 m². Além disso, deve 

ser o único imóvel urbano e rural de propriedade do usucapiente, consoante entendimento 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. 

PARTILHA DE BENS. CASAMENTO REALIZADO PELO 

REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ABANDONO 

CONJUGAL. USUCAPIÃO FAMILIAR. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. No caso, é descabido o reconhecimento da 

modalidade de usucapião familiar (art. 1.240-A do Código Civil), visto 

que não houve o decurso do biênio necessário entre o suposto abandono 

do lar conjugal e o ajuizamento da presente ação, tampouco o imóvel 

observa a restrição de área prevista no dispositivo legal invocado 

(250m²), devendo-se sopesar também que a retirada da autora do lar 

conjugal ocorreu por justo motivo. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70076961341, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

28/06/2018). (grifo nosso) 

 

Diante do exposto, preleciona Caio Mário da Silva Pereira (2012) que os 

pressupostos específicos fincados na lei acabam por restringir a aplicação do instituto, a 

começar pela necessidade de que o parceiro abandonado divida a titularidade do imóvel 

com o abandonador e continue a residir no bem após o evento – a lei diz “utilizando-o 
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para sua moradia ou de sua família”. Em outras palavras, o cônjuge ou companheiro 

permanece a residir no imóvel do qual detém uma parcela da propriedade e vai, com o 

transcurso do biênio legal, adquirir a propriedade da fração pertencente ao outro, 

integralizando o domínio em seu nome. 

Tais pressupostos constroem a essência da usucapião por abandono do lar e a 

compreensão sobre eles é fundamental para continuar desenvolvendo a presente pesquisa, 

no intento de apreender como se define a partícula de jurisdição incumbida de julgar as 

ações que tiverem como objeto a declaração do direito de propriedade integral sobre 

imóvel, que atendam as características até então estudadas. 

 

3 COMPETÊNCIA 

 

O Direito Processual Civil traz as regras de competência, de modo a propiciar 

uma justa prestação jurisdicional pautada no princípio do juiz natural, consagrado no art. 

5º, incisos LIII e XXXVII da Constituição Federal de 1988, que dizem: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

[...] 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente; 

[...] 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;  

 

A função jurisdicional da República Federativa do Brasil é una e exercida em 

todo território nacional. No entanto, para sua adequada prestação, de modo a alcançar os 

fins de aplicação do direito ao caso concreto, de proteção à ordem jurídica e a paz social, 

faz-se necessária sua divisão administrativa entre diversos órgãos. 

A repartição é meramente organizacional e tem na lei o fundamento dos seus 

limites e atribuições. Como forma de garantir à sociedade a tutela efetiva do Estado sobre 
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os inúmeros e variados conflitos interindividuais que emergem das relações interpessoais, 

cada demanda é distribuída para um desses órgãos julgadores (VALENTIM, 2012). 

Assim, para Freddie Didier Júnior (2009), a competência é a medida da 

jurisdição, ou seja, é a delimitação legal do poder de exercício da função jurisdicional. 

Em outras palavras, é a moldura de causas dentro da qual o juiz poderá exercer sua 

atividade judicante. 

Destarte, ainda segundo o autor, 

 

A distribuição da competência faz-se por meio de normas 

constitucionais, de leis processuais e de organização judiciária, além da 

distribuição interna de competência nos tribunais, feita pelos seus 

regimentos internos. Nossa Constituição já distribui a competência em 

todo o Poder Judiciário Federal (STF, STJ e Justiças Federais: Justiça 

Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). A competência da 

justiça estadual é portanto residual. (2009, p. 106) 

 

Seguindo essa lógica estrutural hierárquica, ao início do exercício da definição 

da competência no caso concreto, faz-se primordial a análise sobre a existência de 

competência originária de tribunais. Não havendo, passa-se a analisar o foro e o juízo 

competente. 

O foro é a comarca (justiça estadual) ou seção judiciária (justiça federal) 

competente para o processamento de determinada causa, em outros termos, é a unidade 

territorial sobre a qual certo juiz exerce jurisdição. A competência em razão do foro ou 

territorial é regulada pelo Código de Processo Civil.  

Já a competência em razão do juízo verifica-se, principalmente, em foros que 

guardam mais de uma partícula jurisdicional, com atribuições e regras de distribuição pré-

definidas pelas leis de organização judiciária, de modo a resguardar o princípio do juiz 

natural.  

Os critérios para distribuição processual aos juízos competentes dividem-se em: 

a) objetivo, que leva em conta caracteres como valor da causa, natureza da ação ou 

qualidade das partes; b) funcional, que diz respeito às atribuições dos diversos órgãos 
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jurisdicionais em virtude da sua função; e o c) territorial, que observa aspectos como 

domicílio da parte, situação da coisa ou local dos fatos (VALENTIM, 2012). 

 

3.1 A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 

 

A delimitação da competência em razão da matéria é subparâmetro do critério 

objetivo, essencialmente no que concerne à natureza da ação, podendo aquela, inclusive, 

ser determinante da competência absoluta, que é questão de ordem pública, portanto, 

improrrogável e alegável ex officio pelo juíz. 

Nesse sentido, para Ada Pelegrine Grinover, “a competência pela natureza da 

relação jurídica é conhecida como competência material. A expressão ratione materae 

tem um sentido mais amplo e geralmente significa competência absoluta” (2003, p. 235). 

A competência em razão da matéria é configurada pela natureza da relação 

jurídica em litígio, definida pelo fato jurídico que lhe dá causa. Ou seja, é a causa de pedir, 

o direito posto em juízo que deve ser analisado para que seja possível a identificação do 

juízo competente (VALENTIM, 2012). 

Nada obstante, a Justiça Federal e as Justiças especializadas (trabalhistas, 

eleitoral, militar) detêm competência absoluta para o julgamento das matérias que lhes 

atribuídas pela Constituição Federal, restando à Justiça Comum Estadual as residuais. 

Ainda, Valentim (2012) acentua que a competência em matéria civil tem caráter 

até mais residual, porque resulta da exclusão das matérias atribuídas tanto às “justiças” 

especiais como os outros juízos comuns. Nessa lógica, o que não for penal, o que não for 

eleitoral, não for militar, nem trabalhista, será civil. Tudo é considerado como da 

competência do juízo cível, que poderá se especializar às tantas matérias que lhe compõe, 

entre elas o Direito de Família.  

Dessarte, no que se refere à matéria civil, verificada a inexistência de 

competência das outras “justiças”, bem como determinado o território (foro), é que se faz 

a distribuição, agora sim, em relação a matéria stricto sensu, isto é, família, falência, 

sucessões, execução, registros públicos, entre outros. 
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Nessa esteira, a competência em razão do juízo refere-se à vara judicial, ou seja, 

à unidade jurisdicional competente para o julgamento de ações fundadas em matérias de 

direito previamente determinadas. Como já adiantado, esse campo de competência é 

pertinente às leis de organização judiciária de cada estado-membro da federação, 

conforme veremos a seguir. 

 

3.2 NORMAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

 

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 44, disciplina que obedecidos 

os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas 

normas previstas no próprio diploma processual ou em legislação especial, pelas normas 

de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.  

Assim, para compreender como procede-se a determinação da competência em 

razão da matéria em cada foro da justiça comum estadual, é essencial que analisemos as 

normas que organizam o Poder Judiciário do Estado ao qual pertencem. 

Na presente pesquisa, optou-se por analisar especificamente a Lei de 

Organização Judiciária do Rio Grande do Norte - Lei Complementar Estadual nº 

643/2018, segundo a qual: 

 

Art. 55. Compete ao Juiz de Direito e ao Juiz de Direito Substituto 

exercer, em primeira instância, todas as atribuições inerentes à função 

jurisdicional afetas à Justiça Estadual, excluída a competência 

originária do Tribunal de Justiça, nos limites territoriais da comarca e 

observada a competência da respectiva unidade judiciária. 

[...] 

Art. 57. A competência das comarcas e suas respectivas unidades 

judiciárias  

está disciplinada na forma dos Anexos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 

e XIII desta Lei Complementar. 

 

O anexo VIII, referido no texto legal, é atinente às competências específicas das 

unidades jurisdicionais da comarca de Mossoró, importando ao estudo do nosso objeto 

conhecer das matérias concernentes às varas cíveis e especializadas em direito de família 

do referido foro. 
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3.2.1 Competência do juízo comum cível 

A lei estadual atribui às varas cíveis não especializadas da comarca de Mossoró 

a competência para processar e julgar dos feitos cíveis, ressalvadas as privatividades; bem 

como para cumprir as cartas precatórias cíveis, excepcionando-se os casos peculiares. 

Observe-se que o legislador não especificou quais seriam os feitos cíveis, deixando a 

cargo da doutrina conceituá-los. 

O direito civil é o principal ramo do direito privado, consistente no conjunto de 

normas que regulam as relações entres particulares que figuram em iguais condições. 

Difere das demais vertentes do direito privado, como o direito do trabalho, o direito 

empresarial e do direito do consumidor, que se originam do direito civil, mas que dele se 

separam a fim de disciplinar, de forma específica, certas categorias de relações jurídicas, 

tendo como objetivos específicos, por exemplo, proteger a uma das partes 

presumivelmente mais fraca que a outra na relação obrigacional de trabalho e de 

consumo, ou conferir tratamento especial a certas atividades em razão de sua relevante 

função sócio-econômica (VALENTIM, 2012). 

O principal corpo normativo do direito civil, no ordenamento jurídico brasileiro, 

é o Código Civil, que é dividido em duas partes: geral e especial. O Código Civil 

Brasileiro atual, instituído pela lei n. 10.406/2002, disciplina matérias relativas às 

pessoas, aos atos e negócios jurídicos, aos bens e aos direitos a eles inerentes, às 

obrigações, aos contratos, à família e às sucessões. Estabelece ainda o regime das pessoas 

jurídicas, tanto as de natureza civil, propriamente dita, quanto aquelas que atuam no 

âmbito do direito de empresa. 

Destarte, em se tratando de determinação da competência do juízo, verifica-se a 

amplitude da expressão “feitos cíveis”, bem como sua subsidiariedade, devendo-se 

precipuamente observar as privatividades de cada feito, de modo a identificar algum 

elemento na relação jurídica capaz de manejar a competência de seu julgamento para 

algum juízo especializado. 

 

3.2.1 Do juízo de família 
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Ao contrário dos juízos cíveis, as varas de família são especializadas e a matéria 

destinada a sua competência, nas comarcas em que existem, são bem discriminadas na 

Lei de Organização Judiciária do RN, como atesta-se do anexo VIII, que prevê um rol 

extenso de possibilidades das Varas de Família da Comarca de Mossoró, as quais 

compete, por distribuição: 

 

a) celebrar casamentos e julgar os incidentes nas respectivas 

habilitações; b) responder a consultas e decidir as dúvidas suscitadas 

pelos Oficiais dos Registos Públicos, de Protesto de Títulos, de Títulos 

e Documentos e Notários; c) autenticar os livros dos Ofícios dos 

Registros Públicos, de Protesto de Títulos, de Títulos e Documentos e 

Notas; d) processar protestos, notificações, interpelações, vistoriais e 

outras medidas destinadas a servir como documentos para instruir 

processos da sua competência; e) dirimir as dúvidas suscitadas entre a 

sociedade anônima e o acionista ou qualquer interessado, a respeito das 

averbações, anotações, lançamentos ou transferências de ações nos 

livros próprios das referidas sociedades, com exceção das questões 

atinentes à substância do direito; f) conceder alvarás nos feitos da sua 

competência; g) processar e julgar os pedidos de registro de nascimento 

e de óbito fora do prazo, as retificações, alterações e cancelamentos no 

Registro Civil das Pessoas Naturais; h) processar e julgar as ações de 

interdição, tomar compromisso do curador nomeado ao interdito e 

examinar sua prestação de contas; i) processar e julgar as impugnações 

ao registro de loteamento de imóveis e ao pedido de desmembramento 

de área ou parcelamento do solo; j) processar e julgar as ações de 

divórcio e separação judicial consensual e litigiosa; k) processar e julgar 

as ações de anulação e nulidade de casamento; l) processar e julgar os 

pedidos de alimentos provisionais ou definitivos; m) processar e 

julgar os demais feitos referentes ao estado e capacidade das 

pessoas, ao Direito de Família e à união estável; n) processar e julgar 

os feitos previstos no parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, quando não se tratar de criança ou adolescente nas 

hipóteses do art. 98 da mesma lei; o) deliberar sobre a guarda de 

menores, nos casos de dissolução de sociedade conjugal e de união 

estável. (grifo nosso) 

 

Dessa vez, o legislador empenhou-se em especificar as matérias abrangidas pelo 

juízo de família. Entretanto, no item “m”, acabou sendo genérico e abriu margens para 

inclusão, na competência das varas especializadas, das demandas afora aquela já 

elencadas, desde que guardem relação com o Direito de Família. Assim, faz-se coerente 
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a consulta à doutrina sobre o referido ramo do direito civil, de maneira a promover melhor 

compreensão acerca do tema. 

Maria Helena Diniz (2002), citando Clóvis Bevilácqua, conceitua o direito de 

família da seguinte forma: 

 

Constitui direito de família o complexo de normas que regulam a 

celebração do casamento, sua validade e os efeitos que dele resultam, 

as relações personais e econômicas da sociedade conjugal, a dissolução 

desta, a união estável, as relações entre pais e filhos, o vínculo do 

parentesco e os institutos complementares da tutela e curatela. (p.2) 

 

Todavia, não tem sentido conceituar de maneira fechada essa ramificação do 

direito, haja vista a sociedade plural, diversa em formatos de família a qual ela se volta. 

Nesse sentido, o direito de família contemporâneo deve cultivar um leque cada vez mais 

abrangente de possibilidades. 

Por óbvio, o instituto social da família é o cerne mor desse complexo de normas, 

especialmente no que se refere a sua organização. Assim, o Direito de Família regula não 

só as relações entre os pais e filhos, mas também entre cônjuges e conviventes, ou seja, 

as relações das pessoas ligadas por um vínculo de consanguinidade, afinidade ou 

afetividade (VALENTIM, 2012). 

 

3. 4 COMPETÊNCIA PARA AÇÃO DE USUCAPIÃO 

 

Direito das coisas, chamado por alguns de Direitos Reais, é o ramo do direito 

civil que regula o poder dos homens sobre os bens e as formas de sua utilização. Desse 

modo, trata dos direitos de propriedade sobre os bens móveis e imóveis, bem como das 

formas pelas quais esses direitos podem ser transmitidos, com previsão legal no art. 1225 

do Código Civil, destinando-se a regular as relações das pessoas com as coisas 

(VALENTIM, 2012). 

Certo afirmar que a propriedade é, por sua vez, o direito conferido a alguém para 

dispor, exercer a posse, o uso e o gozo, sobre uma coisa, e, ainda, reavê-la quando 

injustamente outrem a detiver. 
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A usucapião, conforme já discorrido, é a aquisição da propriedade ou de outros 

direitos reais sobre coisa alheia, desde que preenchidos e comprovados os requisitos 

previstos em lei, em outros termos, é a aquisição do domínio pela posse prolongada. 

Em razão disso, tem-se a usucapião como instrumento de um ramo do direito 

civil. Logo, quando se fala em usucapião, impreterivelmente se discute matéria civil, a 

qual, por sua vez, vincula a competência para julgamento das ações concernentes a ela 

aos juízes de direito que, excluída as outras matérias e as especialidades, se 

consubstanciam em juízos comuns cíveis. 

Contudo, no que atine à competência do instituto da usucapião por abandono 

pró-família, um dos seus elementos essenciais é capaz de diferenciá-lo dos demais tipo 

no exercício de delimitação da competência para o julgamento da matéria. Como já visto, 

tal elemento consiste na precedência do abandono do lar por um dos ex-cônjuges para 

que ao outro seja reconhecida a propriedade integral. E é sobre ele que paira a maior parte 

das discussões que se avizinham na última parte da presente pesquisa. 

 

4 VARA CÍVEL VS VARA DE FAMÍLIA: DISCUSSÕES ACERCA DA 

COMPETÊNCIA JUDICIÁRIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL POR ABANDONO DO LAR 

 

Após anos da criação da nova modalidade de usucapião, ainda é controversa a 

questão sobre a competência para seu reconhecimento e declaração, gerando discussões 

na doutrina e na jurisprudência que se apresentam em duas linhas de argumentação, a 

primeira em favor da competência do juízo comum cível e a segunda pela competência 

da vara especializada em matéria de família. 

 

4.1 FUNDAMENTOS EM FAVOR DA COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL 

 

Segundo entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a competência 

para processo e julgamento de ação de usucapião por abandono do lar é da vara cível, 

desde que no mérito da ação não haja o reconhecimento ou a dissolução de relação 
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familiar. De acordo com a relatora, mesmo a referida modalidade de usucapião tendo 

natureza familiar, visto que deve ser analisado o requisito do abandono do lar, tal questão 

é determinante para atrair para a vara de família.  

 

AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR – CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. Compete ao Juízo Cível processar e julgar a ação 

de usucapião familiar baseada no art. 1.240-A do Código Civil, 

desde que esta seja o objeto principal da lide e não haja pedido de 

reconhecimento ou de dissolução da relação familiar. O Juízo Cível 

de Samambaia suscitou conflito de competência, por entender que a 

ação de usucapião fundada em relação conjugal ou companheirismo 

deve ser processada e julgada pela Vara de Família. Para a Relatora, 

não obstante a ação de usucapião familiar esteja relacionada a uma 

questão de família – abandono de lar por ex-cônjuge ou ex-

companheiro –, tal fato, por si só, não atrai a competência para esse 

Juízo. Na situação em exame, esclareceu que a única e principal 

pretensão formulada nos autos diz respeito, exclusivamente, à questão 

patrimonial, haja vista que não houve qualquer pedido para o 

reconhecimento ou para a dissolução da união estável. Desse modo, por 

não vislumbrar matéria que atraia a competência do Juízo familiar, o 

Colegiado declarou competente o Juízo da Vara Cível. (Informativo nº 

359/2017 – TJDFT) 

 

Conforme Alvarenga e Rodrigues (2015), a nomenclatura “abandono do lar” 

significa o fato daquele que deixou de praticar atos que são inerentes ao proprietário, tais 

como uso, gozo, disposição ou reivindicação. Assim, abandono, nessa semântica, 

significa a falta do exercício dos atos possessórios. 

Sob o mesmo argumento, fundamenta-se o julgado do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, in verbis: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - 

RECONVENÇÃO - USUCAPIÃO FAMILIAR - ART. 1240-A DO 

CC/02 - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO - DIREITO REAL 

- COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - DECISÃO MANTIDA. Na 

usucapião familiar, prevista art. 1240-A do CC/02, a existência de 

instituição familiar, seja o casamento ou a união estável, é apenas um 

dos requisitos necessários para a sua constituição. A questão de fundo 

nela contida refere-se a constituição de domínio sobre imóvel, 

constituindo-se, portanto, ação de cunho patrimonial. Tendo em vista 

que a usucapião familiar não se refere a estado de pessoas, mas sim 

a aquisição originária de propriedade imobiliária, cujos efeitos 



 

941 

poderão atingir terceiros, a competência para seu julgamento é dos 

Juízes da Vara Cível, e não da Vara de Família. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0024.13.206443-7/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio 

Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2014, publicação 

da súmula em 21/03/2014) 

 

Valentim (2012), após detalhada pesquisa sobre o instituto, finda por concluir 

que a finalidade da usucapião familiar possui caráter  mais patrimonial do que familiar, 

tendo em vista que se pretende  proteger a pessoa, após o abandono do outro, da 

insegurança jurídica e, antes não poderia se valer da usucapião, em virtude do estado de 

condomínio em que se pautava o imóvel pertencente a ambos os cônjuges ou 

companheiros.  

 

4.2 FUNDAMENTOS EM FAVOR DA COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA 

 

Parte da doutrina vem se alinhando à tese de que a competência para processo e 

julgamento da ação de usucapião especial familiar é do Juízo da Vara de Família. Nesse 

sentido, Cristiano Chaves Farias (2013, p.138) disserta: 

 

Trata-se, inclusive, de regra de competência absoluta, não admitindo 

prorrogação pelo interesse das partes e podendo ser conhecida de ofício 

pelo magistrado ou suscitada pelo Ministério Público, quanto participar 

do processo como custos juris (fiscal da ordem jurídica). Isso porque a 

causa de pedir da usucapião decorrente do abandono de lar é uma 

relação familiar, justificando a fixação da competência em razão da 

matéria. 

 

Seguindo o mesmo curso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte firmou 

entendimento acerca da matéria, como observa-se dos acórdãos proferidos nos conflitos 

de competência abaixo: 

 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO POR ABANDONO DO LAR CONJUGAL. 

COMPETÊNCIA. A ação de usucapião com base em alegação de 

abandono do lar conjugal envolve ex-cônjuges. Nela debate-se 

abandono conjugal e existência de bem comum. Em face dessas 

circunstâncias, entende-se que a competência para processar e 

julgar tal demanda é do juízo especializado de família. Essa 
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conclusão vale especialmente para o caso concreto, já que a ação de 

usucapião é conexa (por identidade de objetos) à outra ação declaratória 

de qualidade sucessória e de exclusão de bens da herança que tramita 

perante o juízo de família. JULGARAM PROCEDENTE O 

CONFLITO. (Conflito de Competência Nº 70063771927, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de 

Oliveira Eckert, Julgado em 23/04/2015). (grifos nossos) 

 

Nessa seara, entende-se que o instituto da usucapião por abandono de lar só pode 

ser aplicado ante o reconhecimento da relação familiar, em regime de casamento ou de 

união estável, por conta da necessidade do vínculo ser especificamente comprovado. 

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA 

E VARA CÍVEL. USUCAPIÃO POR ABANDONO DO LAR. 

Considerando que a causa de pedir está intimamente ligada ao 

comportamento da parte requerida quando da ruptura da 

convivência familiar, não há como negar a competência da Vara de 

Família.  Julgaram procedente o conflito. Unânime. (Conflito de 

Competência Nº 70070215918, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

24/08/2016). (grifo nosso) 

 

No ano de 2013, o Tribunal de Justiça do Piauí decidiu da seguinte forma: 

 
Conflito Negativo De Competência. Usucapião Especial Urbana Por 

Abandono De Lar. Relação Familiar Pré-Existente. Tutela Do Direito 

De Propriedade. Proteção Do Lar. Juízo De Família. Procedência. 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que 

são partes as acima indicadas, acordam os componentes do Egrégio 

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por maioria 

de votos, e contrariamente ao parecer ministerial superior, julgar 

procedente o presente conflito de competência, no sentido de que a 

Ação de Usucapião Especial Urbana por Abandono do Lar (Proc. 

0003328-81. 2011.8.18.0031) seja processada e julgada pela 3ª Vara 

Cível da Comarca de Parnaíba, que possui competência exclusiva 

para os feitos da família, [...]. (TJPI, Conflito De Competência nº 

2012.0001.000142-0, Data de Julgamento 18/04/2013. Relator: Des. 

José Ribamar Oliveira). (grifo nosso) 

 

Em consonância, Vilardo (2012) orienta que a solução mais indicada para a 

usucapião familiar é aquela existente nas Varas de Família, em virtude do foco do juízo 

de família ter algumas peculiaridades diferentes do juízo cível. A partilha do imóvel 

comum, a doação da parte de um dos cônjuges ou de ambos para os filhos, o uso da 
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totalidade do imóvel por determinado período até que os filhos cresçam, enfim, diversas 

são as soluções que sempre se apresentaram nas Varas de Família.  

Em reforço, Rolf Madaleno (2013) assevera ser da Vara de Família a 

competência para processar a ação de Usucapião, por tratar de efeito jurídico derivado da 

relação de casamento ou da união estável que se prorroga em razão da matéria. 

Ainda, Roberto Paulino de Albuquerque Júnior e Roberto Campos Gouveia 

Filho (2011) disciplinam que,  

 
Embora se trate de dispositivo fadado à polêmica, não será possível 

aplicá- lo sem reconhecer a relação familiar, que se no casamento é 

formal e pressuposta, na união estável exige prova específica. Por outro 

lado, é preciso igualmente fazer prova da separação de fato, em 

qualquer dos dois casos. Ademais, o reconhecimento da usucapião no 

prazo bienal afeta diretamente a partilha, por afastar dela o bem cuja 

meação foi usucapida. Logo, parece razoável concluir que a 

competência pertença ao juízo apontado, na lei de organização 

judiciária do estado-membro ou do Distrito Federal, como competente 

para conhecer da dissolução do casamento ou união estável e da partilha 

de bens, evitando a remessa à vara cível de questões que lhe são 

estranhas. (p. 3) 

 

Considerando a discussão acirrada acerca da competência, é importante observar 

que, diante da imprecisão legal sobre a matéria nas leis de organização judiciária dos 

estados, não resta clarividente qual juízo detém os atributos para julgamento da ação, 

ficando a definição do problema jugo do entendimento do magistrado ou do doutrinador. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no presente estudo, podemos conceber a usucapião por abandono 

familiar como a modalidade de usucapião especial urbano criada para salvaguardar o 

direito à propriedade do cônjuge abandonado sobre o imóvel da família. O novo instituto 

trouxe diferentes requisitos, como o prazo de dois anos para prescrição aquisitiva e o 

pressuposto do abandono do lar.  

Face ao debate trazido à dialética, constata-se que a usucapião por abandono 

trata-se de uma modalidade especial de usucapião que, mesmo com natureza de relação 
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de direito real, tem como fundamento indissociável a relação familiar, podendo, inclusive, 

ser cumulada com a ação de divórcio, haja vista que o instituto só poderá ser aplicado 

com o reconhecimento da relação familiar e com a prova da separação de fato. Tais 

matérias são comumente estranhas ao juízo cível não especializado.  

Além disso, em análise às normas de organização judiciária do Estado do Rio 

Grande do Norte, percebeu-se uma abertura semântica clara das varas de família às 

demandas derivadas de relações que envolvam aspectos do direito de família além dos já 

elencados na lei, o que abarca a hipótese da usucapião pró-família. 

Ante o constatado, conclui-se pela competência das varas de família para o 

processo e julgamento das ações que tenham como objeto a usucapião familiar no foro de 

Mossoró/RN. Não obstante, cabe pontuar que tal entendimento não se firma uníssono 

entre os tribunais de justiça, diante da ausência de uniformização das leis de organização 

judiciária do estados-membros da federação, bem como o não pronunciamento 

jurisprudencial por parte do Superior Tribunal de Justiça. 
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RESUMO 

O propósito desde trabalho é compreender a influência da afetividade no processo de 

aprendizagem no contexto pré-escolar baseando-se no ponto de vista de Henri Wallon. 

Nesta perspectiva, destaca-se o processo de construção, a reflexão dos valores e 

conscientização dos pais e professores e a importância da afetividade nesse método. A 

metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica com contextualização do artigo, 

usando como referência um acervo bibliográfico de materiais publicados. Concluiu-se 

que a eficácia na aprendizagem infantil quando se é incluso a afetividade para prover esse 

progresso e com essa sistematização de ensino no ambiente escolar, de maneira notável 

as ações dos professores afetam a aprendizagem dos alunos e seu vínculo com os 

elementos de conhecimento. 

Palavras-chave: afetividade. aprendizagem infantil. Wallon. 

 

ABSTRACT 
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The purpose is to work on the influence of learning in the preschool context on the basis 

of Henri Wallon's point of view. This study, highlights-of-the processes of construction, 

the reflection of values and conscientization of the parents and teachers and the important 

of affectivity in this method. The methodology used was a bibliographical research with 

contextualization of the article, using as reference a bibliographical collection of 

published materials. When it comes to a child's learning, when one is involved with the 

ability to progress, it is a teaching program that aims to learn the students and their child 

as elements of knowledge. 

Keywords:  affection. child learning. Wallon. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O filósofo Henri Wallon tem sido muito estudado ao longo da história por 

destacar a afetividade como temática principal de suas ideias. Dentre os vários temas 

discutidos por ele, destaca-se a influência da afetividade no processo de aprendizado e 

desenvolvimento infantil, o que desperta um enorme interesse no campo educacional. 

O problema que chama atenção para a concretização de uma pesquisa centra-se 

em que prováveis fatores podem influenciar este processo, merecendo destaque os 

estágios de desenvolvimento, vínculo entre professor e aluno, ambiente de exposição ao 

aprendizado, instituição familiar. Também é necessário pesquisar sobre as possíveis 

alternativas para facilitar a aprendizagem das crianças no ambiente escolar. 

A teoria da afetividade de Wallon parte da plena convicção de que somente por 

meio da emoção, sentimento e paixão o sujeito pode ser afetado pelo meio externo ou 

interno e deste modo se abrir ou se bloquear para a aprendizagem. 

Segundo ele a criança aprende de modo diferente em cada fase de sua vida. Os 

estágios de desenvolvimento apresentam características próprias, oferecendo elementos 

reflexivos para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz, agregando ao 

professor referencias para orientar e validar atividades adequadas aos alunos que tem em 

sua sala de aula. A criança parte do estágio em que a afetividade é expressa por meio de 
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sua consciência corporal até a fase em que a afetividade possa ser expressa por sua 

consciência moral. 

O ambiente familiar é a primeira escola da criança e os pais os primeiros 

professores. Esse processo de educação que antecede o ingresso escolar, já exerce 

influência em como a criança poderá comportar-se na escola. Os valores pessoais dos 

professores e dos colegas de sala também influenciarão no comportamento desta criança. 

Analisando que o processo de aprendizagem acontece em consequência de 

interações sucessivas em meio às pessoas a partir de uma relação vincular é pelo meio do 

outro que o indivíduo adquire inovações no pensar e no agir e apropria-se de novos 

conhecimentos. Ponderando, igualmente, que as características dessas relações sociais, o 

objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos relevantes de Henri Wallon e os aspectos 

afetivos que influenciam o processo de aprendizagem e como as interações em sala de 

aula entre professores e alunos contribuem para desenvolvimento do processo de 

aprendizagem infantil. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 AFETIVIDADE NA TEORIA WALLONIANA 

 

A afetividade refere-se a capacidade e disposição do ser humano de ser afetado 

pelo meio externo e/ou interno e por sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou 

desagradáveis. De acordo com Mahoney e Almeida (2005) esta teoria enfatiza a 

importância de distinguir a afetividade dos conceitos de emoção, sentimento e paixão. 

A emoção é a expressão corporal, motora da afetividade e assim como 

sentimentos e desejos é uma manifestação da vida afetiva do homem. Ela é seguida por 

mudanças na dimensão orgânica, apontadas como aceleração dos batimentos cardíacos, 

boca seca, dificuldades de ingestão, como tantas outras características que poderão ser 

manifestadas no organismo do indivíduo. Presente desde os primeiros momentos na vida 

humana, a emoção está relacionada com a origem da consciência, sendo que, na fase 

inicial é considerada estritamente orgânica recebendo influências do meio (MAHONEY; 
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ALMEIDA, 2005). Também é possível que ela acelere o processo das respostas, de fugir 

ou atacar, no momento em que não há tempo para decidir, podendo suscitar reflexos 

condicionados. Como ferramenta de socialização ela se mostra importante por promover 

a união dos indivíduos, contagiando os outros e o meio (ALMEIDA, 2015). 

Sentimento é a expressão representacional da afetividade, não se refere a reações 

instantâneas e diretas como no processo da emoção. Ele é caracterizado à expressão 

representacional da afetividade, diferindo da emoção por não apresentar reações 

instantâneas e diretas. Quando criança, pode ser expressado pela mímica, visto que, nesta 

fase ainda não se adquiriu a comunicação verbal.  Já a paixão, revela o aparecimento do 

autocontrole para dominar uma situação, tentando para isso, silenciar o processo emotivo 

(ALMEIDA, 2015). É caracterizada por ciúmes, exclusividade e exigências. Costuma 

aparecer com mais ênfase na adolescência. A afetividade é um estado mais amplo que 

engloba todos estes conceitos até aqui abordados. 

Durante a maior parte do século XX a emoção pouco foi estudada em 

laboratórios. Considerada como um elemento subjetivo no meio científico, a emoção e a 

razão eram elementos opostos e funcionavam de modo independente, destacando a razão 

mais relevante capacidade do homem. Somente após a década de 70 houve iniciaram-se 

os estudos empíricos e teóricos, validando os estados internos como variáveis explicativas 

do comportamento. Tais estudos possibilitaram discriminar as emoções de outros 

processos afetivos segundo Mohaney e Almeida (2005): 

 

 Emoção é um estado afetivo, comportando sensações de bem-estar 

ou mal-estar que tem um começo preciso, é ligado a um objetivo 

específico e de duração relativamente breve e inclui ativação orgânica. 

 Processos afetivos são todos os estados que fazem apelo às 

sensações de prazer/desprazer ou ligados a tonalidades 

agradáveis/desagradáveis; 

 

Acredita-se que a relação entre ensino e aprendizagem é movida por desejo e 

paixão. As condições afetivas são passíveis de identificação e previsão e devem ser 

pensadas de forma a criarem-se condições afetivas favoráveis que facilitem a 
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aprendizagem autores (FERNANDEZ, 1991; DANTAS, 1992; SNYDERS, 1993; 

FREIRE 1994; CODO; GAZZOTI, 1999, APUD LEITE; TASSONI, 2002). 

A compreensão da importância da dimensão afetiva no processo de ensino e 

aprendizagem, ainda é recente, uma vez que a Psicologia demorou a reconhecer o papel 

da emoção e da afetividade no processo de aprendizagem (LEITE, 2006). 

Segundo Marturano e Loureiro (2003), no período escolar o sujeito passa a 

selecionar suas relações de experiência diante do seu contexto social e cultural deslocando 

suas ações para seu convívio social. A adaptação ao convívio com outros indivíduos 

favorece suas habilidades sociais e a expressão das suas emoções. A afetividade nesse 

período apoia as crianças no convívio escolar, ajudando–as perante enfrentamentos 

propostos no cotidiano e cooperando para o desenvolvimento de sua auto-eficácia. 

Para Mahoney e Almeida (2005), quando o professor proporciona aos alunos a 

interação dos julgamentos afetivos (emoção, sentimento e paixão) na metodologia de 

ensino-aprendizagem, desenvolve-se no aluno a confiança e com o decorrer do tempo ele 

sente necessidade de expor essa integração no meio social. 

A afetividade do professor instiga o surgimento de uma estrutura que influencia 

a motivação e o interesse por parte dos alunos no processo de aprendizagem. Com a 

valorização deste processo por parte do professor, há grandes chances de que a 

participação imediata dos alunos que sentem confiança por parte do professor seja 

alcançada. 

A importância da afetividade no processo evolutivo já foi destacada por 

conceituados estudiosos, como Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vigotsky (1896-1934). 

Piaget considera que o desenvolvimento intelectual possui dois componentes, o afetivo e 

o cognitivo. O afeto inclui sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoção 

em geral. 

Conforme Piaget (1995) elas são inseparáveis, pois defende que toda ação e 

pensamento comportam um aspecto cognitivo representado pelas estruturas mentais, e 

um aspecto afetivo representado por uma energética, que é a afetividade, ou seja, 

afetividade constitui aspecto indissociável da inteligência, pois ela impulsiona o sujeito a 

realizar as atividades propostas. 
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Para Vygotsky todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas 

vezes: primeiro no nível social (interpsicológica) e em seguida no nível individual; no 

primeiro entre pessoas (intrapsicológica). Entretanto, Henri Wallon (1879-1962) foi quem 

se aprofundou em tais questões. Para ele, a vida psíquica de uma criança é formada por 

três dimensões: motora, afetiva e cognitiva, que coexistem e atuam de forma integrada.  

Em seus estudos observou que a escola era o ambiente que as crianças passavam maior 

parte do seu desenvolvimento, afirmando que é de extrema importância que a instituição 

trabalhe as três dimensões no sujeito, a fim de melhor orientar suas ações educativas. O 

autor corrobora afirmando que a inteligência não é a dimensão principal do 

desenvolvimento e que tais aspectos estão presentes em todos os movimentos e 

circunstâncias de nossas ações, desde o início da vida. Elas se revezam entre sí em 

intensidade, em cada fase do desenvolvimento do indivíduo. 

A afetividade é categórica tanto na construção da pessoa quanto na construção 

do conhecimento. O estudo integrado do desenvolvimento humano considera a 

elaboração da psicogênese da pessoa completa. As gamas de manifestações que ela 

apresenta abarcam dimensões psicológicas e biológicas, englobando vivências humanas 

complexas, desenvolvidas por meio da apropriação dos sistemas simbólicos culturais 

(HENRI WALLON, 1979). 

As teorias de Wallon contribuíram abundantemente no reforço da influência que 

a afetividade exerce sobre a inteligência, ocasionando discussões sobre a importância do 

desenvolvimento de uma aprendizagem mais eficaz. O diálogo baseado nesta teoria, 

promove uma melhor compreensão no cotidiano das relações no interior da escola. 

Segundo Almeida e Mahoney (2005) o entendimento de Henri Wallon sobre a influência 

da afetividade no processo de ensino e aprendizagem decorre especialmente da no meio 

onde a criança se desenvolve. 

 

2.2 O PAPEL DA AFETIVIDADE NOS DIFERENTES ESTÁGIOS DE 

DESENVOLVIMENTO SEGUNDO A TEORIA DE HENRI WALLON 
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Os estágios de desenvolvimento apresentam características próprias, oferecendo 

elementos reflexivos para tornar o processo ensino-aprendizagem mais eficaz, agregando 

ao professor referencias para orientar e validar atividades adequadas aos alunos que tem 

em sua sala de aula. Assim, associado aos conhecimentos teóricos, valoriza-se critérios 

como sensibilidade, curiosidade, atenção, questionamento e habilidade do educador ao 

ser capaz de observar o que se passa no processo ensino-aprendizagem (MAHONEY; 

ALMEIDA, 2005). 

Para cada estágio são expressas características da espécie, cujo conteúdo será 

determinado histórica e culturalmente (ALMEIDA; MAHONEY, 2005). A abordagem 

genética empregada por Wallon em estudos psicogenéticos levou a estudar a criança no 

âmbito integral quanto as atividades e comportamento, tornando possível averiguar as 

constâncias no decorrer do processo de desenvolvimento, que se apresentava de forma 

oscilatória, e não linear (ALMEIDA, 2014). 

Do ponto de vista afetivo, ressalta-se o processo do desenvolvimento da criança 

à fase adulta: 

No 1º estágio- impulsivo-emocional (0 a 1 ano) a afetividade é expressa por meio 

de movimentos descoordenados e pela sensibilidade corporal, tanto muscular quanto 

visceral.  O processo de ensino-aprendizagem exige respostas corporais e contatos 

epidérmicos. É muito presente a ligação com seu cuidador, já que ele segura, carrega e 

embala a criança. O contato com o outro leva a criança a participar intensamente do 

ambiente e aos poucos se familiarizar e apreender sobre esse mundo, e assim iniciar o 

processo de diferenciação. 

No 2º estágio- sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos) a criança volta-se para o 

mundo externo, colocando-se em contato com os objetos. Neste momento surge a 

curiosidade e a indagação. Ela insiste em saber o que são, como funcionam e quais são os 

nomes das coisas. Nesta fase já estão apropriando-se da fala e da marcha. 

O processo de ensino-aprendizagem destaca-se pela disposição do professor de 

oferecer diversidade de opções, como espaços, situações, onde todos os alunos tenham 

direito de participar e sejam atendidos em suas insistentes indagações, na busca de 
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explorar o mundo exterior, proporcionando ao aluno a sua diferenciação em relação aos 

objetos. 

No 3º estágio- personalismo (3 a 6 anos) ocorre a diferenciação entre a criança e 

o outro, se descobrindo diferente das outras crianças e do adulto. O processo ensino-

aprendizagem deve proporcionar as crianças, diferentes formas de brincar e deixar que 

elas escolham o que mais se identifiquem. O adulto receberá respostas negativas e 

egoístas, tais como: não; não quero, não gosto; não vou; é meu. Neste momento é muito 

importante respeitar e reconhecer as diferenças que aparecem. Fazer a criança sentir que 

é vista, chamá-la pelo nome, ser percebida em grupos, por suas características, elaborar 

atividades que destaquem essas diferenças, promover espaços para que a criança as 

expresse. 

No estágio do personalismo, a criança está se descobrindo diferente dos outros, 

quebrando assim o sincretismo entre ela e os outros. É importante conviver com outras 

crianças de idades diferentes e aceitação dos comportamentos de negação, destacando 

que são recursos de desenvolvimento. 

No 4º estágio- categorial (6 a 11 anos) a capacidade de diferenciar o eu e o outro 

proporciona condições mais estáveis para a exploração cognitiva do mundo externo, 

físico, mediante atividades cognitivas de agrupamento, classificação, categorização em 

vários níveis de abstração até alcanças o pensamento categorial. A organização do mundo 

em categorias gera na criança uma compreensão mais nítida de si mesma. Neste estágio, 

incide o início do período escolar, e a aprendizagem se destaca pela descoberta de 

diferenças e semelhanças entre objetos, imagens e ideias havendo o predomínio da razão. 

É relevante saber aceitar que todo conhecimento novo implica em aprendizagem um 

período de inaptidão, resultante do sincretismo inicial, o qual vai se diluindo diante das 

atividades propostas. Em seguida esta inaptidão evoluirá para a fase de competência. 

No 5º estágio- puberdade e adolescência (11 anos em diante), existe a busca de 

uma identidade autônoma, que surge a partir da exploração de si mesmo, mediante 

atividades de confronto, autoafirmação, questionamentos até o momento de submeter-se 

e apoia-se nos pares. Neste estágio, surgem muitas dúvidas a oposição é o recurso 

principal de aprendizagem, que vai aprofundando, possibilitando a identificação das 
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diferenças entre ideias, sentimentos, valores próprios e do outro, a busca por questões 

existências, os valores que possui, o que espera do futuro. O processo ensino 

aprendizagem nesta fase deve possibilitar a expressão e discussão dessas diferenças bem 

como sua valorização, desde que respeitados os limites que garantem relações solidárias. 

O adulto percebe-se como o mesmo e único ser, apesar de todas as 

transformações anteriores. Ele adquire consciência moral e passa a reconhecer e assumir 

com clareza seus valores, tornando-se capaz de tomar decisões e fazer escolhas. Com isso, 

há maior liberdade e possibilidade para voltar-se para o outro, para fora de si, em 

condições de acolher solidariamente o outro e a continuar a se desenvolver.  No adulto há 

um equilíbrio afetivo e cognitivo, visto que, o controle cortical sobre as situações, as 

relações Eu-Outro são mais equilibrados. 

 

2.3 A AFETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA 

CRIANÇA EM IDADE PRÉ- ESCOLAR 

 

O vínculo que individualiza o ato de ensinar e aprender nasce a partir das 

relações entre pessoas e inicia-se no ambiente familiar. O apoio desta afinidade vincular 

é afetivo, pois é pelo meio de um formato de comunicação emocional que o bebê mobiliza 

o adulto, garantindo os cuidados que precisa. É o vínculo afetivo instituído entre o adulto 

e a criança que sustém a primeira etapa do processo de aprendizagem. A situação deste 

vínculo é fundamental nos primeiros meses de vida, uma vez que determina a 

sobrevivência (WALLON, 1978). 

A partir do vínculo afetivo com o outro, que a criança, durante os primeiros anos 

vai conhecendo o mundo simbólico e consequentemente, conquistando progressos 

expressivos no campo cognitivo. Nesse sentido, para a criança, torna-se importante e 

fundamental o papel do vínculo afetivo, que se apresenta na relação pai, mãe, filho e 

irmão (s). No transcorrer do desenvolvimento, os vínculos afetivos expandem-se e a 

figura do educador surge em grande autoridade na relação de ensino e aprendizagem na 

época escolar. Para aprender, necessitam-se de dois personagens (ensinante e aprendente) 

e um vínculo que se estabelece entre ambos. (...) Não aprendemos de qualquer um, 
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aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar” (FERNÁNDEZ, 

1991, p. 47 e 52). 

O educador por meio da observação empírica da espontaneidade da criança 

compila acessórios essenciais que leva a perceber a criança concentrada em si mesma; 

demonstra desejos naturalmente; objetivos; sentimentos; emoções; em uma necessidade 

incessante de praticar. Pelo conhecimento e por meio da constante proximidade com a 

criança, o professor constata a vontade que esta tem de ser aceita e da insuficiência de 

atenção e acolhimento por parte do adulto (HOHMANN; WEIKART, 2004). 

Atualmente, não existe dúvidas sobre a interferência das tendências educativas 

dos educadores e pais nos hábitos na internalização dos valores e regras do cotidiano. O 

responsável dominante, que exagera nos castigos, constrangimentos e punições físicas, 

inabilitados para estabelecer limites e regras, estabelecem crianças inseguras, com a 

dignidade ferida apresentando atitudes agressivas perante a sociedade. Pelo contrário, 

adultos afetuosos e participativos nos interesses e necessidades das crianças, concentradas 

e contrárias na maneira de agir fortalece nas crianças uma dignidade positiva, disciplinada 

na razão da responsabilidade, vigente nas tarefas criativas (SÁ, 2000; PLEUX, 2002). 

Katz (2007) fala da relevância do contato inicial do educador e a criança que 

comparece no jardim de infância, em virtude de a criança ser a que interage com os outros 

por relações afetivas. Para que a metodologia de adequação aconteça de maneira sólida a 

criança precisa localizar um vínculo afetivo parecido à fortalecida com os seus pais. As 

crianças carregam valores familiares que são os responsáveis pelo seu desenvolvimento. 

Contudo, o educador sobrevém a desempenhar influências determinantes, não só nos 

ensinamentos de teorias, mas no aperfeiçoamento dos valores socioculturais. 

Santos (2008), ao citar opiniões de educadores a respeito da linguagem escrita 

no jardim de infância sugere que nas últimas décadas se constituíram testemunhas de 

crescentes estilos, no campo da educação e da investigação, em ponderação a educação 

enquanto tarefa profissional que provoca a estimulação de processos cognitivos 

complexos e exigentes. Neste sentido, compreender as carências do ensino acontece 

basicamente por compreender o docente, seu pensamento, concessões e experiências em 

relação ao ensino e aprendizagem. Pesquisar opiniões dos professores evidencia um 



 

957 

campo muito amplo, permitindo um número expressivo de demandas que direta ou 

indiretamente influenciam o formato de refletir e atuar destes conhecedores de educação. 

O educador de infância no método de desenvolvimento da criança em idade pré-

escolar ao analisar os conhecimentos primários de aprendizagem como determinantes no 

futuro escolar da criança é reconhecido como importante nessa ação, pois é por meio dele 

e serão determinadas as metas e as finalidades educativas bem como os elementos que 

prevalecerão neste processo. A adaptação das metas é sujeita as particularidades do grupo 

de crianças como também a acessibilidade dos meios 

Poeydomenge (1994) destaca que a função de professor excepcional enquanto 

instrutor é suprida pelo cargo de educador, determinando atribuições profissionais que 

excedem a comunicação de saberes, que educador deverá ter: estes saberes são: 

qualidades de escuta; de atenção positiva; de confiança recíproca; de acolhida; de 

conversa, que adotam o respeito recíproco e da tolerância. Os educadores devem ajudar 

as crianças a ultrapassar as suas dificuldades, respeitando a maturidade, o pensamento e 

a individualidade. A afinidade do educador com o grupo de crianças e com cada uma delas 

é frequente no andamento de cada dia letivo, tanto na sala de aula quanto nos intervalos. 

Por meio desse vínculo afetivo ocorre a interação com os elementos e construção do 

conhecimento. 

Toda aprendizagem está invadida de afetividade, já que ocorre a partir das 

influências sociais, num método vincular, avaliando-se especificamente na aprendizagem 

escolar o acordo que tecido entre alunos, professores, livros, escrita, etc. 

Os experimentos em sala de aula aconteceram entre indivíduos envolvidos no 

plano externo (interpessoal) e por meio da mediação passam a se internalizar tornando-se 

(intrapessoal) e deste modo recebem autonomia, e deste modo começa a fazer parte de 

história individual. Essas experiências também são afetivas. Os indivíduos internalizam 

os conhecimentos afetivos com afinidade a um objeto específico, visto que, na interação 

com o outro que tais experiências acontecem. 

Smolka e Góes (1995), ao mencionarem à ideia de mediação idealizam uma 

relação sujeito-objeto, refletindo que é por meio de outros que o sujeito estabelece 
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relações com objetos de conhecimento e assim a elaboração cognitiva se funda na relação 

com o outro. 

 Pino (1997) ao ponderar sobre os processos cognitivos defende que conhecer o 

humano é uma tarefa que sugere uma relação que envolve três elementos: o sujeito que 

conhece, a coisa a conhecer e o elemento mediador que torna possível o conhecimento. 

Afirmando que embora a atividade de conhecer pressuponha a existência no sujeito de 

determinadas propriedades que o habilitam a captar as características dos objetos, há 

fortes razões para pensar que o ato de conhecer não é obra exclusiva nem do sujeito, nem 

do objeto, nem mesmo da sua interação direta, mas da ação do elemento mediador, sem 

o qual não existe nem sujeito nem objeto de conhecimento. 

Na mesma direção, Klein (1996) aponta que o objeto de conhecimento não vive 

fora das relações humanas. “De fato, para chegar ao objeto é necessário que o sujeito 

entre em relação com outros sujeitos que estão, pela função social que lhe atribuem, 

constituindo esse objeto enquanto tal” (KLEIN, 1996, p. 94). Portanto, são as relações 

humanas que constituem a profundeza do objeto do saber, pois este só existe diante de 

seu uso social. Portanto, é através de um intensa técnica de interação com o meio social, 

pela mediação do outro, que se dá a assimilação dos objetos culturais. É por meio dessa 

intercessão que o objeto de conhecimento ganha denotação e sentido. 

 

2.4 SALA DE AULA: AMBIENTE VIVENCIAL DA AFETIVIDADE E DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

A dimensão relacional está intrínseca no trabalho do educador que se vincula 

com os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Francischini e Viana (2016) 

a sala de aula é um espaço vivo e dinâmico, favorecendo a interação uns com os outros, 

onde são expressos os sentimentos, valores e motivações. Desta maneira, a afetividade é 

fundamental para esses sujeitos, pois a aula não acontece se os alunos não permitirem, 

porque a indisciplina, à falta de silêncio, o desrespeito de alguns com aquilo que é 

solicitado pelo professor são empecilhos para uma boa aula. A manifestação da 

afetividade encontra barreiras quando alguns professores acreditam que sendo afetuosos 
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podem perder o controle da ordem dentro da sala de aula. Porém, para que a aprendizagem 

aconteça é imprescindível que tanto o professor quanto o aluno aprendam a lidar com 

suas emoções e as do outro. 

 A construção do vínculo acontece a partir do que se vê e do que se sente, num 

processo de afetação constante, influenciando toda a comunicação e, consequentemente 

todo o processo de aprendizagem. Para que a aprendizagem possa acontecer, é necessário 

que o educador considere a sua personalidade e a de seus alunos, a cultura escolar em que 

está inserido e os imprevistos que acontecem no dia a dia. Reconhecer as diferenças 

existentes favorece o sucesso da relação professor/aluno. A sala de aula é sempre uma 

caixinha de surpresas. Onde tudo pode acontecer. 

Segundo Herculano (2011), atitudes com posturas conservadoras e que ignora as 

diferenças existentes em sala de aula tem como objetivo simplesmente fazer o repasse do 

conteúdo. Dessa forma, essa atitude é considerada como unilateral, onde somente o 

professor ensina e o aluno aprende. Assim, o vínculo construído é de submissão, pois não 

proporciona espaço para a individualidade do aluno e muito menos para uma relação de 

afetividade. 

É preciso reconhecer que ao mesmo tempo em que o professor ministra a aula 

acontece um fluxo de ação e reação de uma emoção a outra. Controlar as emoções não é 

uma tarefa fácil, assim, “capacitar os professores a educar suas próprias emoções, como 

a de seus alunos, poderá ser mais útil que muito conteúdo técnico sem aplicação prática 

na vida cotidiana de seus alunos” (HERCULANO, 2011, p.54). 

A conquista ou a derrota da profissão do educador não é avaliada apenas pelo 

seu saber, mas especialmente pela sua capacidade de lidar com os seus alunos e ser aceito 

por eles. O professor pode interagir com seus alunos, buscando amenizar os conflitos em 

sala de aula, como por exemplo: ser receptivo e comprometido com seu aluno, criar um 

clima que propicie o diálogo e a expressão de dificuldades e emoções, o respeito e a 

valorização de cada um. A construção de uma relação afetiva é fruto dessa interação 

professor/aluno.  No entanto, o aluno também precisa sentir-se responsável no 

estabelecimento de uma relação harmoniosa com os colegas e professores. 

(FRANCISCHINI; VIANA, 2016). 
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Nesse processo de interação e compromisso do educador, ele posiciona perante 

os seus alunos como mediador no processo ensino-aprendizagem, conhecendo e 

acompanhando os desafios e as conquistas dos seus educandos. A esse respeito, Herculano 

afirma que o papel do professor é mediar o conhecimento de maneira mais clara possível 

para que os alunos possam entender o que ele está passando ali no momento, o que ele 

está querendo passar, sejam os conteúdos relacionados à sua disciplina, seja uma 

formação, algum conselho, alguma eventualidade que ela venha a colocar na sala. “Eu 

acho que o papel do professor realmente é esse, não ser o dono da sala, dono do saber, é 

aprender com os alunos” (HERCULANO, 2011, p. 54). 

Marques e Marques (2006) enfatizam que Vygotsky critica o ensino direto da 

velha escola, segundo o qual arranca toda dificuldade do pensamento da criança, e este 

modo de facilitar vai contra os mais básicos princípios educativos. Este tipo de educação 

mantém o aluno nos ombros do professor. Levando o educando a ver tudo com os olhos 

do professor e julgando tudo com a mente dele. Chega desse modelo de educação, é hora 

de colocar o aluno sobre as suas próprias pernas, de fazê-lo andar e cair, sofrer dor e 

contusões e escolher a direção.  Só se pode aprender a andar com as próprias pernas e 

com as próprias quedas e isso se aplica igualmente a todos os aspectos da educação. 

Francischini e Viana (2016) referem-se à concepção de Paulo Freire, no sentido 

de que não há educação sem amor, o professor não consegue cumprir com a sua tarefa de 

educar sem que estabeleça envolvimento, compromisso e o respeito necessário à 

comunicação com o outro. Essa nova concepção da educação nos faz pensar numa relação 

professor-aluno construída em parceria e cheia de sentido, em que os saberes que são 

comunicados aos alunos precisarão ser articulados com a realidade, sem do vivenciados 

num ambiente emocional favorável, criativo, e em que possam ser transformadas, a todo 

tempo, as relações intra e interpessoais. 

A afetividade não é vivenciada apenas no contato físico, mas manifestada 

quando o professor se interessa pelo desenvolvimento do aluno, elogia o que ele faz e 

reconhece os seus esforços. Também é necessário que o aluno cuide dessa relação. 

Compreendemos que a afetividade não é apenas uma ação “melosa”, mas um elemento 

importante e indispensável na relação entre pessoas, intensificando os vínculos e criando 
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espaços favoráveis para o desenvolvimento cognitivo. Portanto, desenvolver a afetividade 

não significa a negação da importância do pensamento ou da razão, mas vincular 

conhecimento e sentimento. Vygotsky, “concebe o homem como um ser que pensa, 

raciocina, deduz e abstrai, mas também como alguém que sente, se emociona, deseja, 

imagina e se sensibiliza” (FRANCISCHINI; VIANA, 2016, p.164).   

Segundo Moraes (2007), a afetividade não se refere a suprir carências afetivas 

dos alunos, mas sim a compreender que o sentido da escola hoje é proporcionar uma 

aprendizagem integradora, tanto para o aluno como para o professor, que não se limite a 

elementos intelectuais, mas que valorize os sentimentos e emoções que surgem na sala de 

aula, “reencantando a educação”. Nos tempos atuais carece mais de professores que 

tenham, além de uma prática reflexiva e crítica, também a capacidade de uma escuta 

sensível e uma consciência mais elaborada; que seja capaz de olhar para seus alunos e 

identificar suas necessidades básicas, de intuir suas angústias e de converter tudo isto em 

subsídios para as atividades de ensino e aprendizagem. O tipo de educador controlador, 

cobrador, insensível, enciclopédico, incapaz de uma interação compreensiva e 

colaborativa já não faz muito sentido. Na realidade, nossas escolas necessitam de 

professores capazes de organizarem ambientes agradáveis e efetivos de aprendizagem, 

ambientes prazerosos e implicativos, onde os alunos sejam de fato acolhidos, 

compreendidos e nutridos no seu sentido mais amplo. 

 

2.5 A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Para compreender o processo de aprendizagem de um indivíduo é preciso inserir 

a família no processo educacional reconhecer a importância do seu papel neste 

desenvolvimento e ajudar na aprendizagem social dentro de um ambiente escolar, como 

bem afirma (SOUSA, 2012, p. 5): 

 

A família e a escola são parceiras fundamentais no desenvolvimento de 

ações que favoreceram o sucesso escolar e social das crianças, 

formando uma equipe. É fundamental que ambas sigam os mesmos 

princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos 
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objetivos que desejam atingir. A educação perpassa tanto o ambiente 

escolar quanto o familiar. A interação entre ambos é muito importante 

para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. 
 

Para que haja esta integração é preciso que a família participe junto ao sujeito, 

do aprendizado dentro do ambiente escolar. A presença da família é fundamental, já que, 

a primeira vivência do ser humano acontece em família, independentemente de sua 

vontade ou da constituição desta. A família proporciona um nome e sobrenome ao sujeito, 

que determina sua estratificação social, lhe concedendo um biótipo específico de sua raça, 

que o faz sentir, ou não, membro aceito pela mesma. Deste modo, a família é o primeiro 

espaço para a formação psíquica, moral, social e espiritual da criança (SOUSA, 2012). 

Como bem discorre Paula (2012) dificuldades de aprendizagem, muitas vezes, 

estão relacionadas a algum transtorno desta ordem, que pode ser definido como 

impedimento psicológico ou neurológico para desempenhar a linguagem oral, escrita ou 

de conduta. A família ajuda na formação do caráter da criança e na inserção dela na 

sociedade, sendo responsável por modelar e programar o comportamento e a identidade 

do indivíduo. 

Desse modo, o sucesso da educação formal no mundo atual está associado à 

participação da família. Escolas e instituições educacionais de todos os níveis, no mundo 

inteiro, têm procurando estabelecer parcerias com as famílias objetivando aperfeiçoar o 

processo educacional.  Carvalho (2002) atenta para o fato de que a família deve oferecer 

uma maior parceria, se dispondo a participar com a escola do projeto educacional 

destinado a seus filhos. A criança, desde seu nascimento, ocupa um espaço dentro da 

família e é neste espaço que encontram os primeiros professores e ensinamentos, os quais 

refletirão e perdurarão por toda vida adulta, permitindo que seus membros se 

desenvolvam em todos os aspectos, de forma integral (SOUSA, 2012). 

Para que se possa estudar o aspecto de aprendizagem de uma pessoa é importante 

considerar a sua origem biológica, pois muitas vezes a dificuldade em aprender pressupõe 

uma análise empírica no seu ambiente familiar: emocional ou social. 

Nessa direção, Santos (2010) aponta que as dificuldades de aprendizagem, 

muitas vezes, estão relacionadas a algum transtorno desta ordem, que pode ser definido 



 

963 

como um impedimento psicológico ou neurológico para desempenhar a linguagem oral, 

escrita ou até mesmo para condutas em geral. A família assume um papel indispensável 

em relação à formação do caráter da criança, pois é através dela que se dá sua inserção na 

sociedade, bem como é responsável por modelar e programar o comportamento e a 

identidade do indivíduo. O ambiente familiar ajuda a criança a se tornar mais esperta. A 

carência de estímulos cognitivos no ambiente familiar faz com que ela não se desenvolva 

tanto quanto as que são estimuladas. 

Por sua vez, França (2018) afirma que quando as famílias comparecem com 

maior frequência à escola e colaboram com o processo de ensino-aprendizagem, o 

processo de aprendizagem é mais efetivo. Os filhos destas famílias estudadas geralmente 

cursam as séries iniciais, alfabetização, primeira e segunda série. Todavia, nem sempre o 

comparecimento à escola significa que os pais acompanham os filhos no processo de 

ensino-aprendizagem contribuído para o crescimento intelectual do mesmo. Quando as 

famílias participam das reuniões escolares, os filhos tendem a fazer o dever de casa. 

Famílias que possuem maior instrução, sobretudo as mães e aquelas mães que não 

trabalham também contribuem para o crescimento intelectual dos mesmos. 

Ainda segundo o autor, o ensino-aprendizagem não diz respeito somente ao 

professor e ao aluno, e, portanto, não é um problema individual dos mesmos, estes sujeitos 

estão inseridos num contexto mais amplo o ensino-aprendizagem é um sistema relacional, 

onde todos os sistemas envolvidos são corresponsáveis e se influenciam mutuamente. 

Assim, a colocação da família no contexto familiar muitas vezes ajuda a compreensão 

dos problemas presente neste processo. Os aspectos familiares são um terreno fértil para 

compreensão dos empecilhos do processo. 
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RESUMO 

Nos últimos anos tem sido observada a criação de diversas políticas públicas ligadas a 

educação, com o objetivo de amenizar as dificuldades apresentadas no sistema 

educacional brasileiro. O EJA- Educação para jovens e adultos foi uma dessas políticas, 

a partir dele pôde se incluir na escola aqueles que se mantiveram afastados. Porém, após 

tantos anos fora da escola, algumas dificuldades geralmente são encontradas nos alunos, 

como: dificuldades motoras, de atenção, verbais, memória, sociabilidade e emocionais. 

Diante dessas dificuldades, aparece o papel do psicólogo escolar, que embora não possa 

resolver todos os problemas, pode atuar principalmente na área emocional encontrando 

os motivos que levaram o aluno a desistir do ensino e buscando amenizar essas 

dificuldades. Nesse contexto, o presente artigo faz uma revisão bibliográfica acerca do 

tema: a psicologia escolar e o programa de educação de jovens e adultos (EJA). E através 

da teoria, busca-se ressaltar os aspectos principais do tema, para então concluir que são 

diversas as dificuldades encontradas nessa modalidade de ensino, todavia, se propõe que 

a intervenção da psicologia escolar pode amenizar essa problemática. 
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ABSTRACT  

In the last years, the creation of several public policies related to education has been 

observed, with the aim of alleviating the difficulties presented in the Brazilian educational 

system. The EJA- Education for young people and adults was one of these policies, from 

which it was possible to include in school those who have stayed away. However, after 

so many years out of school some difficulties are usually encountered in students such as: 

motor, attention, verbal, memory, sociability and emotional difficulties. Faced with these 

difficulties, the role of the school psychologist appears, although he can not solve all 

problems, he can act mainly in the emotional area, finding the reasons that led the student 

to give up teaching and seeking to alleviate these difficulties. In this context, this article 

makes a bibliographical review about the theme: school psychology and the youth and 

adult education program (EJA). And through the theory it is sought to emphasize the main 

aspects of the subject, to conclude that there are several difficulties found in this modality 

of teaching, however, it is proposed that the intervention of school psychology can soften 

this problem. 

Keywords: educational public policies; education for youth and adults; school 

psychology. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Políticas públicas é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, políticas 

públicas educacionais é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em educação. 

Porém, educação é um conceito muito amplo para se tratar das políticas educacionais. 

Isso quer dizer que políticas educacionais é um foco mais específico do tratamento da 

educação, que em geral se aplica às questões escolares (ARAÚJO, 2010).  

Essa observação é importante porque a educação é algo que vai além do 

ambiente escolar. Tudo o que se aprende socialmente – na família, na igreja, na escola, 
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no trabalho, na rua, no teatro, etc. –, resultado do ensino, da observação, da repetição, 

reprodução, inculcação, é educação. Porém, a educação só é escolar quando ela for 

passível de delimitação por um sistema que é fruto de políticas públicas (FRANÇA, 

2010).  

A Psicologia como ciência buscou outros campos para sua atuação, e uns desses 

campos é a Educação. Se a Psicologia caminhou na direção de rever-se enquanto ciência 

e de procurar novos rumos em busca de uma visão crítica de sua atuação na dimensão 

educativa e nos demais campos, podemos dizer que essas mudanças ocorreram no bojo 

de novos rumos que também foram sendo tomados no cenário político brasileiro. 

Presentes na área da Educação, essas transformações foram impulsionadas pelos avanços 

possibilitados pela instalação e expansão de um sistema de pós-graduação que, por sua 

vez, vem permitindo a consolidação de um conjunto de pesquisas no Brasil e a sua 

repercussão na elaboração de políticas públicas (ARAÚJO, 2010). 

Alguns estudos foram feitos ao longo dos anos acerca da Educação (no âmbito 

escolar), e algumas falhas foram apontadas. Fez-se então, com um olhar interdisciplinar 

sobre tais falhas, necessária uma série de criações de políticas públicas voltadas para a 

educação afim de melhorar as desigualdades encontradas nessa área. Uma dessas políticas 

públicas criadas foi o Ensino para Jovens e Adultos - EJA, que é uma política pública 

educacional que favorece a inclusão social, trazendo de volta à escola, jovens e adultos 

que por diversas dificuldades não permaneceram no ensino regular. Esta modalidade de 

ensino é bastante eficiente mais apresenta diversas dificuldades que serão descritas no 

presente artigo, assim como a intervenção da psicologia escolar neste campo (ARAÚJO, 

2010). 

Descobrir a forma de aprender ou entender como as pessoas aprendem no 

programa de jovens e adultos parece ser um desafio para muitos teóricos que se propõe a 

estudar o tema. Seu destaque social, se dá na inclusão social dos jovens e adultos que não 

conseguiram ter um ensino regular. Sendo assim, é perceptível que a EJA, embora 

bastante eficiente, enquanto política pública educacional atravessa dificuldades 

possuindo diversas limitações. Dessa forma, o presente tema chama atenção de estudantes 

para um enfoque nesta temática de forma teórica, e com isso, ser possível explorar um 
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assunto que tem bastante relevância social.  

Diante do exposto e da importância desse tema, esse estudo tem como objetivo: 

Analisar como a Psicologia Escolar pode intervir na Educação para Jovens e Adultos. E 

como objetivos específicos: I- Fazer um breve histórico sobre as políticas públicas 

educacionais; II- Entender como funciona o EJA, qual lei o rege, objetivos e dificuldades; 

III- Entender como funciona a psicologia escolar; e IV- Analisar a intervenção da 

psicologia escolar no EJA. 

 

2 EDUCAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICA DA EDUCAÇÃO 

 

A ideia de um Estado em ação que instituía políticas públicas voltadas para a 

educação é assento recente quando falamos em Brasil. A trajetória das políticas da 

educação brasileira faz uma ligação com o modelo conservador e patrimonialista com a 

qual a sociedade brasileira foi sendo formada. Basicamente era um cenário que se 

preocupava com agro exportações no setor econômico e no setor trabalhista era 

evidenciado o modelo de mão-de-obra escrava. Diante disse, a preocupação com o direito 

a educação veio aparecer tardiamente pois o ensino brasileiro era destinado a camada 

mais abastada da sociedade (SANTOS, 2011). 

Santos (2011) destaca que foi somente nos fins do século XIX e início do século 

XX quando foi implantada a república no Brasil que a educação começou a ser vista como 

necessária para o desenvolvimento do país. É nesse mesmo período que diversas vozes 

começam a exigir uma Política Educacional Nacional. Vozes essas que se aglomeraram e 

deram vida a organizações colegiais, uma delas é a Associação Brasileira de Educação, 

cujos marcos de luta se firmaram durante a década de 30. Nesse sentido, Souza (2012) 

relata que no século XX nem todas as pessoas frequentavam à escola, as mulheres 

especialmente as mais humildes não eram instruídas, enquanto isso, as da classe alta 

tinham acesso ao ensino de qualidade. O Dessa forma, nesse ínterim os índices de 

analfabetismo eram considerado muito altos, consequentemente as pessoas tinham 

dificuldades para arrumar empregos.  

Em 1932 é lançado o manifesto, o qual era um documento de política educativa 
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que além de defender a escola nova, estava na causa de uma luta maior pela escola pública 

laica, sendo essa responsabilidade do Estado. A revolução de 1930 é marcada pela 

inquietação e denunciadores do processo de integração política no Brasil. Desta forma, 

afirmamos que a década de 30 foi de um grande impulso para a regulamentação das 

políticas Educacionais do país. Durante esse período, houve vários decretos relacionados 

a políticas educacionais onde destaca-se dentre esses o Decreto 19.941 datado em 30 de 

abril do ano de 1931, o qual cria o Conselho Nacional de Educação (SANTOS, 2011; 

TEIXEIRA, 1967). 

A partir de 1937, durante o Governo de Getúlio Vargas nesse período houve o 

fechamento do congresso nacional, o qual teve a constituição de 1934 revogada e em 

lugar desta abriu espaço para uma nova, diante esse período aconteceu a implantação de 

uma segunda forma de ensino no Brasil. Foram criadas as “leis orgânicas de ensino” as 

quais acabaram ampliando e flexibilizando a reforma anterior. Dentre essas leis destaca-

se algumas como o Decreto-Lei 4.048 de 22 de janeiro de 1942, a qual se tratava de uma 

lei orgânica de ensino Industrial; A lei 4.073 de 30 de janeiro de 1942 que cria o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Nacional (SENAI); Lei orgânica de ensino comercial; Lei 

orgânica do ensino primário e normal; cria o serviço nacional de Aprendizagem Nacional 

(SENAC) e a Lei orgânica do ensino agrícola (SANTOS, 2011). 

Nesse transcorrer histórico em que a educação passou, esta começava a ser vista 

como sendo capaz de salvar a sociedade de todos os males. Em 1961 a LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da educação inicialmente trazia prejuízos pois inicialmente fortalecia 

o setor privado e desvalorizava o setor público. Ainda com base nessa lei foi elaborado 

em 1962 pelo Conselho Nacional de educação o primeiro plano nacional de educação, 

que estabelecia objetivos e metas tanto qualitativas quanto quantitativas para a educação 

em um período de oito anos (SANTOS, 2011). 

Em 1964 firmou no Brasil o Golpe Militar, no que diz respeito ao âmbito 

educacional o qual guardava processos de recondução estes asseguraram que as 

recomendações das agências internacionais fossem cumpridas. Os decretos que 

participaram desse período foram: a Lei 4.464 que regulamentou a participação 

estudantil; Lei 5.540 de 28 de novembro de 1968 que fixou as normas de organização e 
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funcionamento do ensino superior. Os anos de 1980 constituiu como uma ruptura com o 

pensamento educacional na década anterior. A luta dos educadores a partir desse 

momento, no contexto de um modo mais geral pela democratização da sociedade, gerou 

importantes contribuições como um todo (SANTOS, 2011). 

A luta desses educadores assumiu as seguintes direções de políticas públicas: 

a) Melhoria na qualidade da educação, incluindo a preocupação do aluno em participar 

permanecendo na educação, merenda escolar, transporte e material didático; redução do 

número de alunos dentro das salas de aula e melhoria nas instalações escolares; 

b) Valorização e qualificação do profissional de ensino junto com o plano de carreira 

nacional; 

c) Ampliação da escolaridade que inclui creches, pré-escola, primeiro e segundo grau. 

A década de 1990 foi aberta com iniciativas positivas diante as políticas 

educacionais. Ganhou uma estrutura demarcada com base na LDB que segundo essa lei, 

a educação básica consiste na Educação Infantil que constitui creches para crianças de 

zero a três anos, pré-escolas para crianças de quatro a seis anos, Ensino Fundamental com 

oito anos e Ensino médio constituído por três anos (SANTOS, 2011). 

O governo de Luís Inácio Lula da Silva que teve início no ano de 2003 vinha 

rodeado pelas expectativas de mudanças em toda a sociedade. Nesse governo, entraram 

em curso programas de caráter compensatório. O primeiro mandato pode ser 

caracterizado por falta de políticas regulares e ações na educação. Com a entrada de um 

novo ministro da educação que começou a ser implantadas politicas tanto de médio como 

de longo prazo (SANTOS, 2011). São elas: 

1) O Programa Universidade para Todos (PROUNI), lançado em 2004; 

2) O Programa de Apoio a Planos de Reconstrução e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), lançado em 2007, o qual objetiva a ampliação das vagas na 

universidade; 

3) Instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – 

FUNDEB, em vigor em 2009; 

4) O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado em 2007. 

Em um contexto atual políticas públicas educacionais dizem respeito à educação 
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escolar, as decisões do governo que respaldam diretamente no ambiente escolar enquanto 

ambiente de ensino-aprendizagem. Tais decisões podem ser a construção do prédio, 

contratação de profissionais, formação docente, gestão escolar, matriz curricular, 

valorização profissional, etc. O estudo sobre políticas públicas educacionais vem 

ganhando uma dimensão maior na última década, várias formas novas de estudos vêm 

ampliando a contextualização acerca da educação (DOROTEU, 2012). 

Os órgãos oficiais vêm atribuindo um enfoque maior à educação como premissa 

para o desenvolvimento do Brasil. Mas a escola vem passando por uma profunda 

mudança, e isso nos mostra que as políticas públicas muitas vezes não buscam a 

autonomia, a emancipação dos seus assistidos mostrando a realidade de grandes 

diferenças sociais (DOROTEU, 2012). 

A educação é um direito universal e irrevogável, e o Estado tem o dever de 

implementar políticas públicas que se fazem necessárias para garantir a qualidade social 

do cidadão, assim como o acesso e permanência de todos. Diante disso, a escola está 

passando por uma crise de descrença e a realidade que se depara fragilmente com o que 

se é ensinado no ambiente escolar, onde a falta de expectativa é dominada, obstruindo o 

controle das políticas sociais pela realidade brasileira (FERNANDES et al 2004). 

No presente estado que se encontra o capitalismo e a redefinição do papel do 

Estado, podemos ver que por um lado ganhamos o direito à educação, mas, por outro a 

crise do capitalismo dificulta a implementação das legislações e direitos adquiridos 

(FERNANDES et al 2004). 

 

2.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

 

Souza (2012) destaca que diante das dificuldades encontradas no sistema 

brasileiro educacional, muitas políticas públicas foram criadas com o intuito de 

reduzir/eliminar essas dificuldades. Uma delas, foi o EJA, que busca incluir o jovem e 

adultos que não conseguiu ter um ensino regular na escola. Além disso, compreende que 

a educação de Jovens e Adultos – é uma modalidade de ensino cujo objetivo é desenvolver 

o ensino fundamental e médio para pessoas que não possuem idade escolar e que não 
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tiveram acesso a tais oportunidades ou que não puderam continuar estudando numa rede 

de ensino na sua época, utilizando métodos considerados educacionais  

Sendo um programa reconhecido pela Legislação Educacional enquanto 

metodologia de ensino, a EJA foi regulamentada nos artigos 37 e 38, da lei de nº 9.394 

de 20 de dezembro de 1996, que diz o seguinte:  

 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e 

médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a 

aprendizagem ao longo da vida.              

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 

do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames (BRASIL, 1996 p.26). 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, 

que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 

quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito 

anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por 

meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames 

(BRASIL, 1996 p.27). 
 

O público alvo do EJA são os adolescentes, adultos e idosos que não 

conseguiram dar início ou continuidade aos estudos, independente do motivo. O 

programa tem como objetivo dar oportunidade de conclusão do ensino escolar 

(fundamental e médio) aos que a este recorreram para assim, onde os discentes formados 

possam ter a chance de ingressar numa instituição de ensino superior ou no mercado de 

trabalho que condiz com suas habilidades profissionais.  

Dentre os métodos utilizados pelo programa, temos os cursos (o fundamental 

presencial que procura regularizar a continuidade de estudos e o médio presencial que 

busca prosseguir essa linha educacional e chegar à conclusão da vida escolar); rodas de 

leitura, que ajudam na interação do discente com os demais participantes; exames de 

avaliação educacional, que estabelecem o nível de aprendizagem do indivíduo; entre 
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outros. Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) é o nome do local em que é 

ofertado o programa EJA, composto por docentes e profissionais que ajudam na formação 

do indivíduo (SAMPAIO, 2009). 

 

2.2 DIFICULDADES ECONTRADAS NO EJA 

 

Alguns alunos, na época escolar regular, encontraram dificuldades em algumas 

matérias e acabaram por desistindo e parando de frequentar a escola. Mais tarde, alguns 

retornam à vida escolar pelo EJA visando concluir o ensino fundamental e médio visto 

que a demanda do mercado de trabalho atual exige tal condição que se não obedecida 

obriga as pessoas em questão a tomar um caminho diferente ou a fim de ingressar numa 

instituição de ensino superior (SOGLIA; SANTOS, 2012; CÉSAR; SANTOS, [2004?]). 

Embora bastante eficiente o EJA carece de diversas limitações. Promover a 

aprendizagem para jovens e adultos que na maioria das vezes buscam a escola por não 

saber ler e escrever, por exemplo, não parece uma tarefa simples. Uma das primeiras 

limitações encontradas é a dificuldade de aprendizagem. Após muitos anos afastado da 

escola o aluno sente muita dificuldade em voltar a aprender os conceitos básicos, seu 

raciocínio é um pouco mais lento pela falta de costume. Muitas vezes essa dificuldade 

leva a desmotivação, já que não consegue aprender alguns desistem no meio do caminho 

(SZANTO, 2006). 

Essas dificuldades podem vir a partir de fatores externos ou internos. Sendo 

analisada como um todo, a educação do discente do programa em questão é algo que vai 

depender de vários fatores, tais como a qualidade de ensino, os profissionais que nesta 

trabalham, o espaço e meio em que o indivíduo convive, a distância entre o local em que 

o programa é ofertado e o local de moradia, a metodologia de ensino, a relação aluno - 

professor e também o estado psicológico e social destes (SOGLIA; SANTOS, 2012; 

CÉSAR; SANTOS, [2004?]). 

 Alguns alunos encontram dificuldades no aprendizado por ser algo, até então, fora 

do cotidiano deles. Visto isso, alguns possuem mais facilidade em umas matérias que 

outros, sejam por experiências distintas de vida, por estarem em estágios de processos 
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cognitivos diferentes, pela condição atual psicológica ou por não possuírem algum tipo 

de deficiência. No entanto, nem todos os alunos possuem um apoio seja ele familiar ou 

individual, acesso aos meios de locomoção até o centro em que o programa EJA é 

ofertado, facilidade em conciliar horário de trabalho e horário de estudo ou uma 

experiência escolar positiva, e, em diversos casos, uma aceitação ao programa (SOGLIA; 

SANTOS, 2012; CÉSAR; SANTOS, [2004?]).  

Apesar desses fatores ligados ao indivíduo, temos os que são ligados à instituição. 

Na prática, muitas ideias impostas pelo EJA não são aplicadas. Às vezes a instituição não 

possui uma estrutura segura e viável de fácil acesso e alguns dos profissionais que nela 

trabalham não são qualificados para tal. Algumas salas não possuem um número certo de 

carteiras escolar, a instalação elétrica regular (o que é um perigo para os que a 

frequentam), o material necessário para as atividades, lousa em estado crítico, entre outros 

(MORALES, 2000).      

Nota-se que além das dificuldades que o aluno encontra ao retornar depois de anos 

fora da rede de ensino, a própria tem falhas que possuem a necessidade de serem 

regularizadas em prol da educação, da instituição e da segurança e desenvolvimento dos 

indivíduos, pois, esse ambiente de segurança, de paz, de confiança é necessário para 

aprender e internalizar o que se vai aprendendo (MORALES, 2000). 

Essa desmotivação leva a uma queda de autoestima, insegurança, medo, cobrança 

exagerada de si mesmo (devido a estar aprendendo agora o que já deveria ter 

conhecimento) e isso os leva a regressão. Algumas das dificuldades encontradas são: 

dificuldades motoras (hiperatividade, coordenação); de atenção (nível baixo de 

concentração); verbal (disgrafia); emoções; memória (dificuldade em fixar) e 

sociabilidade (inibição, pouca interatividade, agressividade) (SZANTO, 2006). 

 

3 PSICOLOGIA ESCOLAR E SUA INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS (EJA) 

 

A prática do psicólogo na escola é reconhecido como um modo de atuação do 

psicólogo enquanto profissional, tendo como fins para o cumprimento de seus objetivos, 
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um olhar diferenciado para o aluno, a família, a instituição e a sociedade. O trabalho do 

psicólogo escolar deve ser apoiado em suportes psicológicos a partir de uma articulação 

com as vertentes educacionais, para que assim, atue no sentido de promover a 

disseminação de um processo educativo pautado no compromisso social (MIRANDA, 

2013). 

A amplitude e o fazer do psicólogo escolar justifica-se pela pluralidade de 

situações, demandas e sujeitos que compõem o cenário escolar. Assim, compete a esse 

profissional desenvolver trabalhos de orientação vocacional e profissional com alunos; 

trabalhar no desenvolvimento de ações preventivas; desenvolver ações com o corpo 

docente sobre temas pertinentes que merecem atenção na escola; realizar trabalhos com 

familiares; participar da construção do projeto político pedagógico da escola, dentre 

outros (MIRANDA, 2013). 

Na atualidade, um novo papel desempenhado para o psicólogo escolar é o de 

agente de mudanças, isto é, ele deve se implicar nesse contexto a fim de funcionar como 

um elemento catalizador de reflexões, no sentido de propiciar uma conscientização dos 

papéis que compõem a instituição (MIRANDA, 2013). 

Desse modo, é necessário que seja feito um levantamento sobre a realidade 

institucional, posteriormente caracterizar a instituição, detectar as ideologias subjacentes 

da escola, para que seja feito um diagnóstico institucional e, posteriormente, o 

planejamento das ações. Nesse caso, vale ressaltar que o trabalho do psicólogo escolar 

estabelece intersecção com os fazeres organizacional e clínico (MIRANDA, 2013). 

O psicólogo presente na escola, também é inserido nas políticas públicas, como a 

Educação de Jovens e adultos, assim, sendo mais um espaço em que o psicólogo precisa 

participar e intervir, analisando os diferentes aspectos na educação dos adultos e jovens, 

as causas e consequências de abandonarem o estudo (CAMARGO et al., 2006). 

Segundo Scomazzon (1991), o autor buscou analisar os significados das 

representações relativas à escola, educação, sociedade, trabalho e valores sociais 

(religião, raça, poder/controle, dinheiro) de alunos e de seus professores. Os resultados 

demonstram que a relação com o trabalho é apenas de sobrevivência e não tem vínculo 

com o prazer.  
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Uma das diversas dificuldades encontradas no EJA são os casos de abandonos dos 

jovens e adultos muitas vezes devido as responsabilidades de trabalho, porém, muitas 

vezes o desinteresse pelo estudo que os motiva a desistir. Os problemas enfrentados no 

âmbito educacional, tais como reprovações, dificuldades no desempenho e dificuldades 

nas relações interpessoais, também contribuíram para as evasões escolares. No entanto, 

depois de vivenciarem um tempo longe da escola e retornarem, percebem que o valor 

dado a ela vai se fortalecendo e apontam para o fato da escola ser algo essencial para suas 

vidas e um meio para a ascensão social, assim, o retorno à escola significa um marco 

decisivo no restabelecimento dos seus vínculos com o conhecimento escolar, libertando-

os do estigma do analfabetismo e dos sentimentos de inferioridade, isso que o EJA busca 

ao incluir de volta a escolas os afastados (CAMARGO et al., 2006). 

As ações governamentais embora produzam efeitos sensíveis nos registros 

estatísticos em relação ao combate ao analfabetismo, ainda se mostram 

descomprometidas com uma educação emancipadora, que prepare o aluno para lidar com 

as contradições de experiências em sua vida cotidiana. O estabelecimento de políticas 

educacionais voltadas para a inclusão social de camadas populares que não obtiveram 

uma educação sólida de base, a partir da oferta de uma educação funcional que supre 

necessidades determinadas por uma lógica de mercado, parece uma prática que não se 

preocupa com a cultura local e os recursos que a própria comunidade dispõe para o 

desenvolvimento do bem-estar social (CAMARGO et al., 2006). 

Segundo Cruz (1993), em seus estudos entrevistou alunos adultos em processo de 

alfabetização e investigou o significado do ensino considerado eficaz e a 

representatividade da figura do professor nesse processo. Os resultados demonstraram a 

importância da figura do professor nas situações de fracasso ou sucesso na alfabetização, 

apontando que a qualidade do trabalho desenvolvido pelo professor é favorecida pela 

afetividade, eficácia profissional e interesse em partilhar com os alunos. Os alunos 

relataram procurar a escola por acreditar que ela fornecerá um conhecimento básico, 

possibilitará o domínio da leitura e da escrita, e, consequentemente, dará oportunidade a 

uma melhor compreensão do mundo. 

Com tais desafios apresentados nas instituições em relação a Educação de Jovens 
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e Adultos (EJA), o psicólogo precisa adentrar, compreender e buscar resultados para as 

necessidades apresentadas por estes. Ou seja, buscando motivar e mostrar os benefícios 

que a escolaridade trará para o crescimento destes como cidadãos e na área profissional, 

mas, também, conscientizando e ampliando as visões das formas de ensino dos 

educadores para que haja interesses mútuos de ambas as partes, sempre buscando 

melhorias para todos. Além disso, o psicólogo educacional deve estar sempre atento para 

as dificuldades dos alunos, sejam elas de permanecer na escola, de desinteresse pelo 

estudo, de dificuldades de aprendizagem, algumas de problemas pessoais que interferem 

diretamente no estudo, entre outros (CAMARGO et al., 2006). 

Cabe ao psicólogo entender estes jovens e adultos, seu passado, suas aspirações, 

suas dificuldades e dessa forma tentar encontrar as causas que os levam a desistir da 

escola. Sendo assim, poder intervir neste campo, evitando ou amenizando a saída ou 

estimulando a continuação do estudo dos jovens e dos adultos que querem sair da escola. 

Embora a psicologia possa contribuir de forma significativa, ela está mais presente em 

temas como sexualidade, família, drogas, escolha profissional, etc. Mais os motivos que 

levam os jovens a não permaneceram na escola vão mais além, alguns por exemplo 

precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e nesse tipo de situação o psicólogo não 

pode interver. Porém, sua contribuição é significativa, se sua atuação for considerável no 

campo escolar (CAMARGO et al., 2006). 

 

4 METODODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada como método de pesquisa a 

revisão bibliográfica. A mesma consiste em utilizar um material já elaborado constituído 

geralmente de livros, publicações periódicas e impressos diversos. Os livros constituem 

a fonte bibliográfica mais segura. As principais publicações periódicas são revistas e 

jornais. Sua principal vantagem está no fato de permitir que o investigador tenha uma 

cobertura de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente. Em diversas situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados 

se não com base em dados bibliográficos. Realizar uma pesquisa bibliográfica faz parte 
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do cotidiano de todos os estudantes e pesquisadores. É uma das tarefas que mais 

impulsionam nosso aprendizado e amadurecimento na área de estudo (GIL, 2002). 

 Os artigos utilizados para a elaboração da revisão bibliográfica foram pesquisados 

numa as bases de dados confiáveis, a saber, a Scielo, no ano de 2019. Autores com 

importante relevância para o tema foram utilizados, dos quais é possível citar, aqui: 

BARBOSA (2018); LEITE et al. (2018); SOARES et al. (2016); HAAS et al. (2015); 

CARRANO et al. (2015), entre outros. Os artigos estavam disponíveis no portal de 

periódicos ofertado pela coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior 

(CAPES), sendo uma forma de acesso a textos na integra em revistas tanto nacionais, 

como internacionais.  

Como critério para inclusão foram utilizados os termos: políticas públicas 

educacionais, educação de jovens e adultos e psicologia escolar; trabalhos publicados 

entre os anos de 2014 e 2018, sendo estes na língua portuguesa. E como critérios de 

exclusão foram: artigos de acesso privado, a não disponibilidade nos periódicos CAPES 

ou qualquer outro site de acesso público que seja gratuito. 

 Para a coleta de dados foi utilizado uma tabela para anotação das informações 

referente a cada artigo selecionado para compor a amostra. A tabela continha as seguintes 

colunas: título do artigo; ano de publicação; resumo do artigo.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Através das pesquisas feitas no Scielo, utilizando dos procedimentos 

estabelecidos nos métodos, sobre inclusão e exclusão de trabalhos, foram encontrados 

573 artigos, dos quais apenas 13 (ver tabela em apêndice A) estavam dentro dos critérios 

de inclusão, sendo estes divididos nas três palavras-chave deste trabalho, tais como: 

Políticas públicas educacionais; Educação para jovens e adultos; Psicologia escolar. 

 Diante dos 13 artigos utilizados, foi possível refletir acerca de quais as principais 

questões levam ao abandono escolar e, futuramente, quais as principais problemáticas 

encontradas por estes jovens e adultos que procuram o EJA para tentar uma melhor 

qualificação acadêmica. Diante da revisão de literatura, podemos destacar que as 
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condições socioeconômicas estão no topo dos principais problemas que levam a evasão 

escolar, assim como alunos com alguma necessidade especial. Foram encontrados alguns 

artigos que levavam a reflexão sobre a importância da inclusão, das dificuldades que esses 

sujeitos enfrentam para ingressarem na educação brasileira e o quanto a psicologia escolar 

pode trabalhar para amenizar essa problemática.  

 Foi percebido que o profissional de psicologia desencadeia uma função trivial e 

essencial para essa demanda assim como para o contexto escolar como um todo, seja na 

educação infantil, séries maiores, ensino médio, EJA, bem como no contexto de 

universidades de curso de graduação. Além disso, os artigos demonstrar a necessidade 

das políticas públicas articuladas pelos profissionais da psicologia assim como 

profissionais da educação como um todo.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao estudar o assunto de políticas públicas voltadas para a educação, o papel da 

Psicologia na criação dessas políticas públicas, e focar principalmente no EJA, pôde-se 

constatar as principais dificuldades encontradas no programa, possíveis soluções, e o 

papel da Psicologia acerca do assunto. 

Como o Brasil só atentou para o plano escolar público tardiamente, foram 

necessárias algumas medidas para que fossem corrigidos os anos de atraso. E a partir de 

um breve estudo em cima do histórico sobre educação escolar no Brasil, podemos notar 

que após constatar que a educação é a chave para o desenvolvimento do país, e o Estado 

tem por obrigação garantir esse direito ao acesso e permanência do cidadão na escola, 

embora a crise capitalista tenha dificultado o desenvolvimento e aplicação dessas 

políticas públicas. 

O EJA veio como uma política pública de educação para aqueles que não tiveram 

a oportunidade de concluir o ensino fundamental e médio na idade adequada, e tem o 

direto de concluí-los gratuitamente. Embora muito eficiente, o EJA ainda encontra muitas 

limitações, a primeira delas, pelo aluno ter passado muito tempo afastado dos estudos, é 

a dificuldade no aprendizado, gerando uma desmotivação por parte do mesmo, e muitas 
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vezes levando a desistência. Alguns outros alunos já sofrem pela falta de apoio, seja 

familiar ou individual; pela falta de transporte até o local das aulas, a própria condição 

psicológica desse aluno, horários de trabalho e das aulas coincidirem, pela falta de 

estrutura do local onde as aulas são ofertadas, algumas vezes pondo em risco o próprio 

aluno e docentes, e outros fatores diversos. 

Com o trabalho do Psicólogo sobre essas dificuldades, dando suporte psicológico 

a esses alunos, desenvolvendo trabalhos de orientação vocacional com esses mesmos 

alunos. E mais recentemente, o papel do psicólogo é de ser um agente de mudanças nesse 

ambiente pedagógico, criar estratégias que melhore o ensino-aprendizagem, para todas as 

partes dessa educação, sejam alunos, professores e os demais componentes. 

A partir desse olhar do psicólogo sobre as deficiências encontradas no EJA, 

juntamente com o Estado, deve-se estudar maneiras de melhoramento desse processo de 

aprendizagem, melhorando a infraestrutura do ambiente ofertado para as aulas para esses 

jovens e adultos; estratégias para a docência de alguma forma melhorar a metodologia 

utilizada nas aulas, tornando-as mais atrativas para que não haja mais tantas desistências 

devido a esse fator; apoio psicológico individual (e familiar, se necessário) aos alunos que 

sofram com algum tipo especial de dificuldades, assim, tornando essa política pública, o 

EJA, cada vez mais eficaz no seu objetivo.  

E diante da revisão de literatura, foi possível notar as principais questões que 

levam a toda essa problemática, como por exemplo as questões socioeconômicas que leva 

a evasão escolar, as pessoas com deficiências, que encontram dificuldades para se 

incluírem no contexto escolar e sobre a importância do profissional de psicologia na 

diminuição desses problemas instalados, em especial no grande nordeste brasileiro. 

Portanto, faz-se necessário compreender a importância das políticas públicas de 

educação, em especial voltadas a psicologia para que haja, de fato, uma educação efetiva 

no país, para todos.  
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APRÊNCE A 

Tabela 1- análise comparativas de artigos utilizados nesta revisão da literatura. 

Autor(es) País Amostra Descrição do estudo 

BARBOSA, M. G. (2018) Brasil * O objetivo foi analisar os efeitos que a vida 

precária interfere na formação escolar e de 

que forma está interfere nesse processo.  

LEITE, G. G. et al (2018) Brasil  10 estudantes de 

diferentes escolas da 

rede estadual do interior 

do estado de São Paulo 

Foram analisados estudantes com 

deficiência que cursam o EJA, na 

perspectiva de compreender o porquê das 

evasões escolares. Foi notável perceber 
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que a falta de acessibilidade da educação 

exclui ainda mais essa população.  

SOARES, L. J. G. et al 

(2016) 

Brasil  * O artigo tem por objetivo trazer uma 

reflexão crítica acerca da formação dos 

professores que trabalham com a EJA, 

buscando compreender as dificuldades 

encontradas nesse rico campo de atuação.  

HAAS, C. L. et al (2015) Brasil  Indicadores estatísticos 

em âmbito nacional, tais 

como: Censo Escolar da 

Educação Básica (2007 

a 2013) bem como 

Censo Demográfico 

Brasileiro (2010) 

Notou-se, assim como em estudos 

anteriormente analisados, que o índice de 

pessoas com deficiência na EJA é bastante 

significativo, e que as instituições 

filantrópicas acolhem com eficiência esses 

sujeitos, dando assim uma discrepância 

nas matrículas gerais da Educação Básica 

ofertada pelo município.  

CARRANO, P. C. R. et al 

2015 

Brasil  593 alunos de 14 escolas 

do Rio de Janeiro  

O estudo demonstra a relação entre as 

dificuldades que se tem em relação a 

jovens com trajetórias truncadas, que 

precisam manter o trabalho e o estudo, 

sendo que o primeiro interfere na 

qualidade do segundo e faz com que 

muitos desses abandonem a escola.  

GOUVEIA, D. S. M. et al 

2015 

Brasil  * O presente trabalho discute acerca das 

expectativas de jovens egressos do 

programa EJA, desde expectativas 

pessoais e profissionais, em especial 

voltadas ao ingresso nas universidades, 

ensino superior.  

MACENA, J. O. et al 

2018 

Brasil  * O trabalho situa-se na perspectiva dos 

caminhos trilhados no Brasil acerca das 

possibilidades de políticas púbicas de 

inclusão na educação. Apresentam a 

trajetória das lutas sociais e na busca por 

garantia de direitos.  

RODRIGUES, L. O. et al 

2017 

Brasil  Dados calculados 

através dos índices de 

Gini Educacional (IGE) 

com pessoas 

economicamente ativas 

O presente trabalho faz um comparativo 

entre os estados nordestinos na 

perspectiva econômica correlacionando 

com o fator educacional, isto é, as formas 

pelas quais a desigualdade social interfere 
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com 15 anos ou mais de 

idade 

no processo educativo. Foi expresso que 

o estado da Bahia foi o estado com menor 

índice de desigualdade educacional do 

Nordeste. 

MESQUITA, S. S. A. et 

al 2015 

Brasil  * O presente trabalho traz uma reflexão 

sobre a importância da pauta “ensino 

médio” nas agendas de pesquisas em 

educação, na perspectiva de compreender 

os caminhos que norteiam a educação.  

PERETTA, A. A. C. S. et 

al 2014 

Brasil  Secretarias de educação 

em 98 municípios de 

Minas Gerais.  

O trabalho objetivou pesquisar sobre a 

atuação do psicólogo em diversas 

secretarias de educação de Minas Gerais, 

nos mais diversos aspectos de suas 

práticas, tais como base teóricas 

utilizadas, materiais, sobre o histórico do 

serviço, dentre outras questões.  

SANTOS, G. M. et al 

2018 

Brasil  * O presente artigo objetivou apresentar as 

principais práticas desenvolvidas por 

psicólogos (as) na área da psicologia 

escolar e educacional. 

CARVALHO, J. P. M. et 

al 2018 

Brasil  * Considerando a atuação do psicólogo na 

escola, o presente trabalho objetivo traçar 

uma reflexão crítica sobre a participação 

dos alunos na escola, baseados na 

educação dialógica de Paulo Freire, na 

busca de estudantes autônomos e ativos.  

BRAZ-AQUINO, F. S. et 

al 2016 

Brasil  * O trabalho faz uma reflexão crítica sobre 

a dificuldade de inclusão de muitos 

alunos na rede pública de ensino, embora 

saibamos que no Brasil há inúmeros 

dispositivos jurídicos que assegurem as 

inúmeras matrículas desses estudantes. 

Nessa perspectiva, analisaram essa 

problemática à luz da psicologia escolar e 

de como essa prática pode favorecer a 

esse problema.  

FONTE: elaborado pelos autores. 
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RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo revelar através de uma discussão teórica a atuação do 

psicólogo no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. A violência contra 

a mulher é um tema atual e importante perante a sociedade, especialmente a doméstica 

que acontece em sua própria casa e geralmente pelo seu companheiro, onde as vítimas 

podem desenvolver traumas, medos, insegurança e receio de estar em sua residência na 

presença de seu companheiro. Apesar de não ser uma forma de violência considerada 

nova, ainda necessita-se de uma maior abordagem, pois o problema estar longe de ser 

considerado extinto. Desta forma propomos discutir sobre a atuação do profissional em 

Psicologia com mulheres que são vítimas de violência doméstica que é um problema 

social de grande amplitude. O principal método utilizado foi a revisão bibliográfica, 

elencando artigos que trouxessem a discussão de mulheres em situação de violência 

doméstica e a atuação de psicólogos nessa situação. Concluímos que a atuação do 

profissional é de suma importância nesse tipo de situação e serve como auxilio para as 

vítimas.  

Palavras-chave: sociedade. desrespeito. feminismo. 

 

ABSTRACT 

This article aims to reveal through a theoretical discussion the performance of the 

psychologist in the care of women victims of domestic violence. Violence against women 

is a current and important issue in society, especially domestic violence, which happens 
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in her own home and usually by her partner, where victims may develop traumas, fears, 

insecurity and fear of being at home in the presence of your partner. Although it is not a 

form of violence considered to be new, a greater approach is still needed, since the 

problem is far from being considered extinct. In this way we propose to discuss about the 

professional performance in Psychology with women who are victims of domestic 

violence that is a social problem of great amplitude. The main method used was the 

bibliographical review, listing articles that brought the discussion of women in situations 

of domestic violence and the performance of psychologists in this situation. We conclude 

that the work of the professional is of paramount importance in this type of situation and 

serves as an aid to the victims.  

Keywords: society. disrespect. feminism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na nossa história como sociedade um tema bastante discutido é a violência 

contra as mulheres, em destaque aqui, a violência doméstica, apesar de toda essa 

discussão ainda é possível identificar essa prática de selvageria, no entanto esse problema 

se torna complexo se ser solucionado, por abranger várias vertentes. Esse tipo de irritação 

causa na vítima, na maioria das vezes a mulher, danos, prejudicando-a por muito tempo 

ou até para sempre, pois, na maioria das vezes, além de sofrer violências físicas e sexuais 

ainda são abaladas psicologicamente e emocionalmente, onde se faz necessário a atuação 

do Psicólogo com as mulheres que se tornam vítimas desse sofrimento. “Enquanto 

profissionais, temos trabalhado como terapeutas de famílias abusivas e de mulheres 

vítimas de várias formas de violência; enquanto pesquisadoras, temos tentado 

compreender a complexa articulação entre os aspectos de gênero e de poder na dinâmica 

das relações violentas” (NARVAZ; KOLLER, 2006, p.7). 

A violência contra a mulher é um tema relevante perante a sociedade, 

especialmente a violência doméstica que acontece em sua própria casa e geralmente pelo 

seu companheiro, onde as vítimas podem desenvolver traumas, medos, insegurança e 

receio de estar em sua residência na presença de seu companheiro. Apesar de não ser uma 
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forma de violência considerada nova, ainda necessita de uma maior abordagem, pois o 

problema estar longe de ser considerado extinto. Partindo desse preceito, o presente 

trabalho apresentou a seguinte questão-problema:  como se dá a atuação do profissional 

em Psicologia com mulheres vítimas de violência doméstica?  

Procurando responder à questão-problema, o presente artigo teve como objetivo 

realizar uma discussão teórica sobre a atuação do psicólogo com mulheres vítimas da 

violência doméstica. Para realização deste estudo se fez necessário a descrição a respeito 

do histórico da violência contra as mulheres, onde abordaremos a luta feministas que 

levaram ao reconhecimento das agressões que as mulheres sofriam dos seus 

companheiros e da própria violência doméstica onde apresentamos os tipos dessas e o que 

podem causar.  

 

2 HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A violência contra a mulher é um tema de antiguidade, na sociedade brasileira 

ela é discutida desde a década de 70, intensificando-se as lutas em relação aos direitos e 

amparos dessas vítimas a partir dos anos de 1980, sendo reconhecida a partir de 1990. No 

Brasil as ações contra esses casos foram melhor elaboras e ampliadas após a implantação 

da lei “Maria da Penha” que foi criada baseada em uma mulher vítima de violência 

doméstica que teve garra e determinação para sair dessa situação, através da luta e da 

história dessa mulher ouve a criação dessa lei que hoje também abrange crimes de 

feminicídios, após esse momento iniciou as delegacias específicas para receber denúncias 

de violência contra a mulher. Apesar de todo o contexto de luta e resistência ainda é muito 

comum e diário esses casos e eles acontecem de diversas formas, sejam psicológicas, 

sexual, física e emocional.  

De acordo com Azambuja (2007) existem várias nomenclaturas para o termo 

violência, ela pode ser considerada como força ou ação da mesma, bravo, vigor, potência, 

tratar com violência, profanar, transgredir, sendo abuso sinônimo de agressão. A violência 

é o ato de tratar maldosamente a pessoa, fazendo uso da força e de agressões para proferir 

danos.  



 

992 

Tento em vista a terminologia da palavra violência e seus significados podemos 

identificar que esta pode ser propagada de inúmeras maneiras. A violência psicológica 

acontece muitas vezes de forma silenciosa, pode ser considerada uma das mais difíceis 

de ser identificada, pois se dá através da fala que esse companheiro expressa diariamente 

para com a mulher, fazendo com que a mesma se sinta desvalorizada, diminuída, 

impotente, prejudicando o seu psicológico. Conforme Silva; Coelho; Capone (2007) a 

violência psicológica agrega ameaças, humilhações, chantagens, discriminação e 

exploração além disso ainda exige determinados comportamentos, critica pelo 

desempenho sexual, proíbe a saída dessa mulher de casa, causando isolamento da família 

e dos amigos e impede a utilização do próprio dinheiro. Esse comportamento repete-se 

constantemente e com o passar do tempo corre sérios riscos de desenvolver na vítima 

transtornos ansiosos, depressivos e pode até leva-la a cometer suicídio. Violência sexual 

é aquela que obriga a realização do ato sexual sem autorização ou interesse da outra 

pessoa, por meio da força física, da pressão psicológica ou até pelo uso de drogas ou 

armas. Sem esquecer da violência física, aquela que age brutalmente e covardemente sob 

a mulher. Silva; Coelho; Capone (2007) ressalta que a violência física ocorre quando o 

agressor tenta ou causa algum dano utilizando a força física, arma ou algum instrumento 

que possa lesionar a vítima, esta pode ocorrer internamente tendo hemorragias ou fraturas 

e externamente quando há cortes, hematomas, feridas e etc.  

Por último e não menos importante ainda existe a violência emocional, na 

verdade esse tipo é uma espécie de resumo de todas as outras, não tem como separar 

nenhum tipo de violência das emoções, tudo reflete nela. Quando o agressor pratica 

qualquer tipo excesso contra sua companheira ela vai danificando aos poucos o emocional 

da mesma, vai denegrido sua imagem tanto física como psicológica e sexual, a vítima vai 

se diminuído e com isso vai entristecendo e absorvendo toda aquela ofensa tonando-se 

assim uma pessoa também vítima de uma violência emocional, causando um prejuízo 

incalculável pois ela pode ficar naquele quadro por muitos anos podendo torná-lo 

irreversível.  

 

3 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  
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A violência doméstica é um de um dos tipos mais conhecidos, é sofrida na 

maioria das vezes por mulheres dentro da sua própria residência, recebe essa 

nomenclatura por esse motivo, impedindo-as de manter sua paz e tranquilidade no 

aconchego do seu lar, é cometida por companheiros que convivem nesse âmbito com 

estas. Esse homem pode ter diversos papéis na vida delas, pode ser seu marido, ex-marido, 

namorado, irmão, tio, pai e etc., não importando-se com as consequências de seus atos. 

Neste local ocorre vários tipos de violência que já foram citados no capítulo anterior, pode 

acontecer apenas um tipo ou todos eles.  

Segundo Narvaz; Koller (2006) a violência doméstica acarreta consequências 

graves e sérias para o desenvolvimento pleno do exercício dos direitos humanos e da 

própria cidadania. Se a mulher não consegue exercer atividades básicas dentro de uma 

sociedade, sendo desrespeitada direta ou indiretamente por alguém, sua cidadania, 

automaticamente estar sendo ameaçada. 

Santos; Witech (2016) comenta que a violência doméstica muitas vezes é 

“aceitada” pelo motivo da vítima ter uma relação de afeto com o agressor que a faz deixar 

de lado a violência que sofre em nome do amor, do medo, por receio, por necessidade 

financeira ou pelos filhos fruto dessa relação ou de outras, perpetuando essa situação por 

muito tempo. Existem algumas características comuns nos agressores, a prática da 

violência tem como motivo o ciúme, a raiva, a necessidade de pertencimento e de exercer 

posse sob a vítima e também pode acontecer pelo uso de álcool drogas que são 

considerados fatores externos.  

Porto (2006) expõe que a violência doméstica causa diversas consequências nas 

mulheres, essas vão de um leve empurrão ao próprio óbito. Pode levar a doenças crônicas 

pelo uso da força, hemorragias ou doenças sexualmente transmissíveis repassadas pela 

violência sexual, além de traumas, depressão, ansiedade e etc. que a violência psicológica 

e emocional trás. Elas podem ser levadas até aos filhos, que muitas vezes assistem essas 

senas assustadoras, além de ouvir comentários onde seus próprios parentes mais próximos 

acabam comentando. Guimarães; Pedroza (2015) ainda ressalta que vários estudos 

mostram o quanto os valores culturais está muito presente na realização dessa violência, 
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principalmente as de valores machistas e patriarcais que são a maioria em nossa 

sociedade. Infelizmente em pleno século XXI ainda existem esses tipos de 

comportamento por simplesmente diferenças de gêneros, onde em nossa sociedade 

sempre foi comum o comando dos homens e a obediência das mulheres em todos os 

aspectos, inclusive no pensamento de posse, podendo fazer o que lhes convêm.  

Fonseca; Ribeiro; Leal (2012) afirmam que a violência doméstica repercute de 

várias formas na vida dessa mulher, no trabalho, na saúde (física ou psicológica) e 

consequentemente na sua vida social, a violência doméstica atinge cerca de 25% a 50% 

da população feminina e esse número causa um custo na saúde. Quanto mais mulheres 

sofrem de violência mais a saúde gasta com esse processo, transformando assim esse 

problema em algo social e motivo de grande preocupação.   

 

3 A PSICOLOGIA ATUANDO COM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

 

A violência doméstica é um campo muito difícil de atuar, pois em sua totalidade 

as mulheres tem vergonha, medo, receio de falarem sobre o que sofrem, pois isso vai 

gerar um “julgamento” social sob elas. Por esse motivo as dificuldades aumentam tanto 

para pesquisa científica, pela medo de se expressar e também pelo risco que os 

entrevistadores pode correr, quanto para executar tratamentos psicológicos, pelo mesmo 

motivo de receio. De acordo com Hanada, D’Oliveira e Schraiber (2010) a violência 

doméstica contra as mulheres é uma configuração de um problema de grande magnitude, 

complexo e sensível tanto para a pesquisa como para a atuação. Trata-se de uma negação 

do humano, transbordando sentimentos de humilhação justificando a dificuldade de falar 

sobre a situação vivida, isso caracteriza-se como uma experiência de violação dos 

próprios direitos humanos e podem permear julgamentos morais que modelam o ser 

masculino e feminino perante a sociedade, desqualificando a subjetividade feminina. Esse 

problema se torna transversal, pois envolve a complexidade de diversas dimensões, por 

esse motivo, não tem como ser trabalhado apenas uma área, o tratamento tem que ser 

dado pluralmente, para melhor resultado. Para isso, deve ser desenvolvidos trabalhos, 
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culturais, institucionais, familiar e individual, transformando valores e levantando 

possibilidades de criação de políticas públicas nesses setores promovendo uma melhor 

assistência a mulheres vítimas de violência doméstica. O envolvimento de vários setores 

da sociedade é primordial para o tratamento, tanto da área da saúde para cuidar dos maus 

tratos físicos, quando no setor policial para receber e investigar as denúncias, no social 

para orientação dessas mulheres sobre seus direitos e também auxilio do psicólogo para 

ajudar nos danos emocionais da mesma e outros profissionais.  

Conforme Porto (2006) observou-se que os serviços de saúde ofertados eram 

insuficientes para o atendimento que as vítimas precisavam, esse modelo não tinha 

respostas eficientes, em último caso era utilizado o uso da psicologia, no entanto, o 

trabalho desse profissional se faz necessário para enfrentamento desse problema. A 

atuação do psicólogo se faz imprescindível na situação de mulheres vítimas dessa 

violência pois ela se propõe a cuidar das emoções desta para que se tornem pessoas que 

se amam acima de tudo, para Gomes (2014) a finalidade do atendimento psicológico na 

ESF - Estratégia de Saúde Familiar se dá pela importância de ações que previnem e 

diminuem as consequências que a violência doméstica pode ocasionar. Pensando nisso, o 

primeiro passo a ser dado é fortalecer a auto estima da mulher, valorizando-a e para isso 

é importante que sejam aplicadas técnicas de empoderamento e viabilizem formas de 

fortalecimento para a saída de um relacionamento pautado na violência.  

No decorrer da nossa história o papel da mulher em sociedade era e em alguns 

momentos ainda são de submissa ao homem, desta forma, existe uma grande dificuldade 

de interpretação social que reconheça que a mulher é vítima dessa “caixinha” implantada 

ao longo do tempo. Esse motivo fez com que por muitos anos pensasse que o ser feminino 

tinha problemas mentais e situação de violência doméstica era de sua própria 

responsabilidade e culpa, após muitas lutas feministas onde foram conquistando o seu 

lugar passou-se a ver o homem como agressor e causador dessa situação, em decorrência 

de diversos estudos que foram surgindo observou-se essa modificação no olhar social e 

atualmente o tratamento se dá não somente auxiliando a mulher, mas também realizando 

essa terapia diretamente com o casal, identifica-se uma dificuldade desse homem 

reconhecer o seu erro e procurar ajuda, no entanto o avanço nos resultados é promissor.  
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4 METODOLOGIA 

 

O presente artigo teve como tipologia central a investigação de caráter descritivo 

com uso de procedimentos teóricos, tendo como base outros trabalhos já 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 trabalhados 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, Base de Dados, Portais, Periódicos Científicos etc. Realizou-se uma 

análise baseada em 10 artigos científicos. Buscamos realizar uma discussão teórica sobre 

a atuação do psicólogo no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. 

Destes artigos, 6 deles encontrados na plataforma digital da SciELO, são eles: 

Violência doméstica contra a mulher: realidades e representações sociais; Violência 

contra a mulher: problematizando definições teóricas, filosóficas e jurídicas; Os 

psicólogos na rede de assistência a mulheres em situação de violência; Violência, 

mulheres e atendimento psicológico na Amazônia e no Distrito Federal; Violência contra 

a mulher e atendimento psicológico: o que pensam os/as gestores/as municipais do SUS; 

Violência silenciosa: violência psicológica como condição da violência física doméstica. 

Os demais artigos foram de outras plataformas, como: Repositório-aberto up.pt; Revistas 

usp.br; Dialnet.unirioja.es e por último, Oline.unisc.br, os títulos são apresentados a 

seguir, respectivamente, Violência de gênero: uma reflexão sobre a variabilidade nas 

terminologias; Cuidado às mulheres em situação de violência conjugal: importância do 

psicólogo na Estratégia de Saúde da Família; Mulheres vítimas de violência doméstica: 

compreendendo subjetividades assujeitadas; Violência doméstica e familiar contra a 
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mulher.  

De acordo com Treinta (2014) utilizamos o método de investigação de definição 

de conceitos principais da pesquisa, elencando pontos como o contexto, problema, 

objetivo principal, objetivos específicos e questões de pesquisa. Com relação a teoria na 

análise dos dados procuramos causar uma reflexão de um acontecimento social. 

Conforme Minayo (2001, p. 19) a lógica da análise acontece: 

 

Ao se utilizarem de um conjunto de proposições logicamente 

relacionadas, a teoria busca uma ordem, uma sistemática, uma 

organização do pensamento, sua articulação com o real concreto, e uma 

tentativa de ser compreendida pelos membros de uma comunidade que 

seguem o mesmo caminho de reflexão e ação. 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O papel da mulher em uma sociedade é muito importante, é ela que gera a vida, 

que trabalha, que estuda, que é dona de casa, esposa, irmã, filha, formadora de 

pensamento e tantas outras coisas que a mesma desenvolve.  

Tudo esse espaço foi conquistado através de lutas, “apenas em meados do último 

século as situações de violência passaram a ser conceitualizadas como um problema 

social, de direitos humanos e de Saúde Pública” (AJAMJUBA; NOGUEIRA, 2007, p. 

98). Sabe-se que nem sempre foi assim e que infelizmente atualmente ainda existe 

sofrimento de uma construção de uma cultura machista e de desvalorização das mulheres. 

Nesse eixo histórico foi adquirido uma posse sob as mulheres onde os homens podiam 

exercer o total controle da vida de sua companheira, a partir daí ouve o surgimento da 

temida violência doméstica que perpetua até os dias de hoje. Dentro do ambiente 

doméstico surgem diversos tipos de violência: física, sexual, psicológica, emocional, 

entre outras. Conforme o empoderamento feminino foi surgindo, foram sendo construídas 

leis que hoje penalizam os que praticam esse abuso. A violência doméstica pode causar 

vários danos na vida da mulher, tanto no seu lugar como cidadã como no seu interior, 

impedindo-a de realizar muitas vezes seus sonhos e desejos. 

A atuação do psicólogo nesse âmbito se faz altamente necessária, pois, possui 
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técnicas que certamente irá prevenir e ou ajuda-las a sair dessa situação. “Existe a 

preocupação em garantir à mulher um acolhimento especializado de forma a não apenas 

recebê-la, mas também ajudá-la a mudar sua vida, e nesse ponto é que se busca a atuação 

do profissional de Psicologia.” (PORTO; BUCHER-MALUSCHKE, 2012, p. 298). Esse 

profissional vai desenvolver terapias que eleve a auto estima dessa mulher, pois é onde 

há uma maior atuação da violência, causando problemas depressivos, ansiosos, de pânico, 

medos e traumas. A atividade desse profissional no sistema público ainda é pouco para 

atender uma grande demanda, por isso a importância de ampliar o acesso das vítimas aos 

locais de atendimento psicológicos. 

Já foram dados grandes passos, porém ainda há muito a ser alcançado e 

ampliado. Além de prestar toda assistência a vítima que ainda é uma utopia, o ideal seria 

entender e procurar os motivos que levam a essas violências e procurar evitar a progressão 

deles.  

 

6 CONCLUSÕES 

 

Neste presente estudo buscou-se realizar uma discussão teórica e pôde-se 

identificar como se dá o trabalho e a atuação do psicólogo em situação de mulheres 

vítimas de violência doméstica. Observou-se que o principal papel desse profissional é 

auxiliar vítimas que sofrem agressões de seus companheiros, sua atuação dar-se no intuito 

de praticar terapias e utilizar técnicas com o objetivo elevar a autoestima realçando seu 

potencial social dando-lhes oportunidades de sair de relações abusivas. Pensando 

atualmente na busca para a extinção essas situações já existem terapias diretamente para 

com o casal, na expectativa de descobrir o porquê acontece e procurando extingui-la para 

que não seja mais praticada.  

Conclui-se que as atividades desenvolvidas pelo psicólogo é de grande 

notoriedade, no entanto, para melhor auxiliar essa situação seria importante uma maior 

união transversal de várias áreas sociais, judiciais, institucionais, da saúde e etc. Para que 

a situação de violência seja prevenida se faz necessário um investimento maciço na 

educação onde possa-se ensinar a que seja cumprido de fato o que a legislação onde deixa 
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bem claro que homens e mulheres são iguais e que portanto tem o livre arbitro de ir e vir, 

com isso iria-se construir um novo pensamento cultural de equiparação de gêneros. Nessa 

perspectiva o trabalho alcançou seu objetivo de entender qual a atuação só psicólogo em 

situação de mulheres vítimas de violência e sugere-se que as discussões se perpetue e 

abrangem-se. Sugere-se também novos estudos sobre os motivos da geração dessa 

violência e como o psicólogo pode melhor alcançar essas vítimas.  
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RESUMO 

O Transtorno do espectro autista é uma psicopatologia do neurodesenvolvimento 

classificado pelo DSM-V, em que provoca lesões cognitivas e sociais no indivíduo que 

possui a mesma. Esse processo caracteriza a não interação da criança, favorecendo uma 

suplementação de sintomas, que acarreta na diminuição das habilidades e aptidões 

comunicativas da criança. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo principal 

identificar na literatura bibliográfica atual, a compreensão do autismo no ambiente 

escolar, dente os objetivos, cabe salientar que o mesmo contempla a finalidade de 

identificar quais seriam as formas de preconceito que o indivíduo autista possui no âmbito 

da escola, como também da sociedade. Este artigo tem caráter bibliográfico. A referência 

principal utilizada foi Bentes et al. (2016), tendo como foco de pesquisa a família no 

processo de inclusão social da criança e do adolescente com autismo: desafios na 

sociedade contemporânea. A revisão bibliográfica da literatura acerca do autismo 

possibilitou o desenvolvimento acerca da compreensão do autismo.  

Palavras-chave: autismo. inclusão. professor. escola.  

 

ABSTRACT 

Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental psychopathology classified by DSM-

5, in which it causes cognitive and social lesions in the individual who has the same. This 

process characterizes the noninteraction of the child, favoring a supplementation of 

symptoms, which leads to a decrease in the child's abilities and communicative skills. 

Therefore, the present study has as main objective to identify in the current bibliographic 
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literature the understanding of autism in the school environment, as well as the objectives, 

it should be pointed out that it contemplates the purpose of identifying what forms of 

prejudice the autistic individual possesses in school, as well as society. This article has a 

bibliographic character. The main reference used was Bentes et al. (2016), focusing on 

the family in the process of social inclusion of children and adolescents with autism: 

challenges in contemporary society. The literature review of the literature on autism has 

made possible the development of the understanding of autism. 

Keywords: autism. inclusion. teacher. school. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Leão Kanner, em 1943 estudou onze crianças, onde as mesmas tinham 

características de dificuldades em relação a interação social, adaptação nas rotinas, 

memória e aos estímulos ofertados. Foi a partir de então que começaram a surgir os 

primeiros estudos acerca da psicopatologia hoje conhecida como TEA - Transtorno do 

Espectro autista.  

 A necessidade de formular respostas prontas para a identificação do autismo, 

tem conduzido a sociedade a um perene erro, contradizendo a investigação e a 

racionalização do problema ora apresentado. 

 Diante disso, o presente estudo tem como objetivo principal identificar na 

literatura bibliográfica atual, a compreensão do autismo no ambiente escolar, dentre os 

objetivos, cabe salientar que o mesmo comtempla a falta de conhecimento do âmbito 

escolar como causa de exclusão e rotulação do autismo, como maneira fugaz de que a 

sociedade encontrou para rever seus conceitos e preconceitos. 

 A pesquisa requer uma contínua necessidade de se demarcar a elucidação da 

compreensão do autismo dentro do ambiente escolar, referendando dados científicos 

acerca dessa busca e a preocupação de como isso compromete a visão perante o 

Transtorno do Espectro Autista. Foi a partir de então que surgiu o questionamento:  como 

se dá a compreensão do autismo no ambiente escolar. Para isso, a metodologia aplicada 

tem caráter bibliográfico. 
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 Para a construção do referencial teórico, foram construídas 4 (quatro) temáticas 

gerais, são eles: histórico do autismo e suas mudanças, análise do indivíduo com autismo, 

autismo e suas complexidades de inclusão social e autismo e suas complexidades de 

inclusão do indivíduo na escola. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 HISTÓRICO DO AUTISMO E SUAS MUDANÇAS 

 

Ao longo dos anos, desde sua descoberta, o autismo vem apresentando grande 

crescimento no tocante a aspectos de seu conceito e desdobramentos. De certa maneira, 

o autismo vem até mesmo sendo confundido com outros tipos de transtornos, bem como 

evidenciando rótulos que geram outros caminhos pelos quais não iremos nos debruçar 

neste trabalho.  

Para Onzi e Gomes (2015, p. 189) “o TEA é considerado um transtorno que vai 

além da sua complexidade, distante de ser definido com exatidão, pois não existem meios 

pelos quais se possa testá-lo, muito menos medi-lo. Em outras palavras, as pesquisas 

realizadas atualmente estão distantes no sentido de apresentarem a “cura” para o autismo, 

acompanhando o indivíduo por todo seu ciclo vital”.  

O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que 

compromete a interação social, a comunicação e o comportamento da criança, que de 

certo modo, fica mais restritivo. Neste sentido, diagnosticar uma criança com autismo 

necessita-se, segundo o DSM - V - Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (APA, 2014), atender a alguns critérios relevantes, tais como: a) comunicação e 

interação social em diversos contextos em que a criança está inserida, b) normas de 

comportamento, interesses e atividades restritas e repetitivas, e c) devem os sintomas 

estarem presentes desde a primeira infância (DSM - V; APA, 2014).  

O Autismo foi abordado pioneiramente por Hans Asperger e Leão Kanner, a 

partir da definição da palavra, por Eugen Bleuler em 1908 quando do estudo de pacientes 

esquizofrênicos altamente retraídos. Com isso, Kanner estudou onze crianças, onde as 
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mesmas tinham características de dificuldades em relação a interação social, adaptação 

nas rotinas, memória e aos estímulos ofertados (MANDAL, 2019). 

Já em 1944, Hans Asperger estudou também crianças que se assemelharam as de 

Kanner. Frente a isso, o autismo é melhor compreendido a partir dos anos 70. Desta 

maneira, o autismo vai sendo compreendido e estudado a luz da Psicologia, quando a 

mesma se debruça sobre esse comportamento, visando a sua compreensão e fundamento 

enquanto ciência.  

Martins; Almeida; Rossi (2007) ao discorrer sobre o autismo, diz que o conceito 

de autismo girou em torno da reprodução do discurso médico hegemônico, que enfatiza 

as características nosográficas do espectro e se fundamenta em causas deterministas e 

conclusivas. A busca sobre o autismo continua limitado no campo da genética, pois os 

estudos são diminuídos diante da vasta compreensão do assunto autismo. Delimita-se 

então o espaço da genética como fator que causa o autismo.  O autismo torna-se a cada 

dia fonte de estudo e apreciação. 

Atualmente, com a nova reforma do DSM 5- Manual de Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (APA 2014) o Transtorno do Espectro Autista é entendido como 

sendo deficiência na comunicação e interação social. O indivíduo com TEA, possui 

padrões restritos e repetitivos, onde provoca no mesmo, o desinteresse por atividades 

cotidianas e outros. 

Neste, os sintomas estão presentes precocemente no período do seu 

desenvolvimento, porém, esses sintomas podem se manifestar tardiamente. Por outro 

lado, diagnosticado clinicamente, os sintomas podem desencadear em prejuízos 

significativos, nas áreas sociais, funcionais ou profissional, ou em outras áreas 

importantes do indivíduo.  

 

2.2 ANÁLISE DO INDIVÍDUO COM AUTISMO 

 

O Transtorno do Espectro Autista configura-se como um dos desafios na 

identificação para a Psicologia e demais áreas. A observação é o método mais 

convencional. O portador do Transtorno do Espectro Autista não pode ser enquadrado 
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dentro de uma determinada interação social, tendo em vista que alguns geram convívio, 

outros já estabelecem convívio e responde de maneira interativa diferente um do outro, 

não é regra para todos.   

O DSM-V (APA, 2014, p. 57) apresenta características que apoiam o diagnóstico 

em que: 

 

O transtorno do espectro autista não é um transtorno degenerativo, 

sendo comum que aprendizagem e compensação continuem ao longo 

da vida. Os sintomas são frequentemente mais acentuados na primeira 

infância e nos primeiros anos da vida escolar, com ganhos no 

desenvolvimento sendo frequentes no fim da infância pelo menos em 

certas áreas (p. ex., aumento no interesse por interações sociais). Uma 

pequena proporção de indivíduos apresenta deterioração 

comportamental na adolescência, enquanto a maioria dos outros 

melhora. Apenas uma minoria de indivíduos com transtorno do espectro 

autista vive e trabalha de forma independente na fase adulta; aqueles 

que o fazem tendem a ter linguagem e capacidades intelectuais 

superiores, conseguindo encontrar um nicho que combine com seus 

interesses e habilidades especiais. Em geral, indivíduos com níveis de 

prejuízo menores podem ser mais capazes de funcionar com 

independência. Mesmo esses indivíduos, no entanto, podem continuar 

socialmente ingênuos e vulneráveis, com dificuldades para organizar as 

demandas práticas sem ajuda, mais propensos a ansiedade e depressão. 

Muitos adultos informam usar estratégias compensatórias e 

mecanismos de enfrentamento para mascarar suas dificuldades em 

público, mas sofrem com o estresse e os esforços para manter uma 

fachada socialmente aceitável. Quase nada se sabe sobre a fase da 

velhice no transtorno do espectro autista. 
 

A identificação do autismo deve se dar através de profissionais qualificados, 

afim de não haver paradoxo sociais entre os sintomas e o próprio nome do transtorno.  

Oliveira et al. (apud SOUZA; SANTOS, 2016) aponta que: 

 

a partir de realizações científicas, constatou-se que o autismo não é um 

distúrbio do contato afetivo, e sim um distúrbio do desenvolvimento. A 

partir de tal fato, constitui-se o autismo como uma síndrome 

comportamental, por ser definida com base nos padrões exigidos pela 

sociedade. O autismo não é uma doença, nem tão pouco é contagioso, 

não havendo indícios de que se adquira através do contato com o meio, 

é uma disfunção cerebral que afeta o funcionalismo do cérebro. 
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2.3 AUTISMO E SUAS COMPLEXIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL 

 

Atualmente na sociedade vem crescendo a temática da necessidade da inclusão, 

e o TEA - Transtorno do Espectro Autista, carece das mesmas necessidades. O próprio 

desconhecimento limita a sociedade a uma impotência de pensamento que engessa a 

abertura para novos conhecimentos. Frente a isso, percebe-se que a falta de conhecimento 

e informação sobre o assunto constitui-se como uma das ferramentas de exclusão numa 

sociedade que toma isso como forma de preconceito. É relevante acrescentar que o 

conhecimento é primordial para o desenvolvimento e exclusão de qualquer forma de 

preconceito e/ou exclusão.  

Rinaldi (2019) corrobora este pensamento, quando ao citar Aristóteles, a mesma 

afirma que o ser humano é um ser social, e a vida em sociedade torna-se essencial para a 

realização pessoal e pela busca da felicidade. Neste sentido, a inclusão de pessoas com 

TEA - Transtorno do Espectro Autista, torna-se essencial para a felicidade e a manutenção 

do seu bem estar social.  

Conforme Bentes et al. (2016), crianças e adolescentes com TEA, perpassam na 

sociedade uma série de preconceitos, apesar de no artigo 5º da Constituição Federal de 

1988, assegurar que todos são iguais perante a lei, usufruindo de liberdade, igualdade e 

segurança.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - 2014, p. 11), em seu artigo de 

número 4, enfatiza que:  

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

Com isso é de suma importância a aplicação da lei, como fundamento de 

inclusão para que esse processo ocorra em sua plena estrutura. Como afirma Bentes et al. 

(2016), “a própria sociedade deve compreender e estar preparada para a diversidade 

humana, compreendendo as dificuldades e permitir de fato a inclusão”.  
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Essa inclusão é de grande importância e ela deve ocorrer no âmbito social, em 

primeiro lugar na escola, como primeiro passo, para fundamentar as oportunidades de 

serem aceitos e viverem em igualdade, sem preconceitos, discriminação, tendo em vista 

a escola como espaço de inclusão, e de transmissão de valores contributivos para uma 

sociedade mais igual.  

Ademais, diante das significativas mudanças no histórico do autismo, veem-se 

claramente que a sociedade é aberta ao novo, mas ela tem medo, e isso impede de abrir-

se ao desconhecido, para isso faz-se necessário enxergar a escola como campo central 

privilegiado de quebra de barreiras, seja no âmbito do preconceito, seja no enfretamento 

da síndrome como forma de inclusão.  

A própria sociedade moderna, com todos os aparatos sociais, ainda vive distante 

de atingir a inclusão social, quando a mesma se encarrega de excluir meios eficazes e 

necessários para tal acontecimento. Não somente o Transtorno do Espectro Autista, mas 

também vários outros transtornos não são olhados com atenção.  

Somente a escola tornar-se-á o melhor caminho para a sociedade engendrar 

meios que contribuam para o aniquilamento dos preconceitos, discriminações e 

aberrações presente em pleno século XVI. 

 

2.4 AUTISMO E SUAS COMPLEXIDADES DE INCLUSÃO DO INDIVÍDUO NA 

ESCOLA 

 

No campo escolar há muitos desafios, porém, o maior desafio é enfrentar a 

política de inclusão, quando ela não contribui para esse acesso do aluno com TEA - 

Transtorno do Espectro Autista, diante das fragilidades educacionais.  

O acesso à educação beneficia, de certo modo, o estudante no processo cognitivo 

e social, mas também o próprio ambiente escolar, diante da demanda a ser estudada e 

aplicada. A inclusão no ambiente escolar favorece ao indivíduo sua socialização, mas 

também abre um leque de oportunidades para a educação.  

Um dos maiores desafios na atual conjuntura é a interação no processo ensino-

aprendizagem do professor e aluno com autismo. Segundo Bentes et al. (2016), o desafio 
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não é somente de natureza pedagógica, ou seja, não se limita apenas no ensino, mas 

também em uma série de outros desafios, como no desenvolvimento de ações que visem 

a inclusão social deste aluno na escola, desafios quanto a capacitação destes profissionais, 

dentre outros.  

Segundo Camargo, (2009, p. 69): 

 

O fato de existirem poucos estudos sobre inclusão de crianças autistas 

na rede comum de ensino parece refletir esta realidade, isto é, a de que 

existem poucas crianças incluídas, se comparadas aquelas com outras 

deficiências. A literatura tem demonstrado que isso se deve, em grande 

parte, à falta de preparo nas escolas e professores para atender a 

demanda da inclusão. 

  

Diante disso, percebe-se que há uma deficiência no ensino, pois não há 

capacitações para os professores, muito menos para os demais funcionários, o que 

acarreta um prejuízo no desenvolvimento de programas como o de inclusão. 

A inserção do aluno com autismo na escola requer planejamento, ações, ideias 

características e qualificação dos professores, entretanto, percebe-se que o problema neste 

processo torna-se prejudicado devido o descaso dos órgãos públicos competentes.  

Entretanto, Cunha (2014, p. 101) afirma que: 

 

Não há como falar em inclusão sem mencionar o papel do professor. É 

necessário que ele tenha condições de trabalhar com a inclusão e na 

inclusão. Será infrutífero para o educador aprender sobre dificuldades 

de aprendizagem e modos de intervenção psicopedagógico se não 

conseguir incluir o aluno. 
 

Obstante tudo isso, a escola tem como meta principal ser espaço de inclusão, 

favorecendo a ambos, alunos e professores a capacidade de adentrarem neste limiar que 

desperta para novos aprendizados. Sendo um ambiente enriquecedor, a escola torna-se 

também para a sociedade modelo de favorável conhecimento acerca do assunto, 

contribuindo para que a sociedade, por vezes, desinformada, possibilite uma abertura ao 

novo. A família nesse processo é fundamental para despertar a própria aceitação da 

criança com autismo, para enfim procurar busca de aceitação do outro. Neste sentido, ela 

exerce um papel de integração, buscando no indivíduo uma maneira de aceitação a uma 
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densa estrutura social que fazem parte.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho, utilizou-se de uma revisão bibliográfica, 

realizada através de fontes bibliográficas. A fonte principal foram sites acadêmicos, nos 

quais foram possíveis encontrar artigos, teses, dissertações de vários autores que discutem 

e favorecem o assunto em suas pesquisas.  

Para 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 de 

categorias teóricas já trabalhados por outro pesquisadores e 

devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem 

pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos 

autores dos estudos analíticos constantes dos textos.  

 

Para a construção do mesmo foram utilizados 12 (doze) artigos, livros, sites e o 

próprio DSM-5- Manual do Diagnostico e Estatístico dos Transtornos Mentais (APA, 

2014). Para busca de dados foram utilizadas palavras chaves como: autismo, escola, 

inclusão social.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É notório à ausência de inclusão dentro de qualquer ambiente, principalmente 

quando esse ambiente não passa por uma formação acerca do assunto e/ou dificuldade a 

ser debatida. A temática do autismo ainda precisa ser muito discutida para ser entendida 

à luz da inclusão. Com isso gera-se um desconforto no tocante ao Transtorno do Espectro 

Autista – TEA, e percebe-se o quanto é desafiador esse processo.  

Em meio as dificuldades percebidas, encontra-se a não formação adequada de 

profissionais da educação para ajudar nesse processo, bem como a família, pioneira desse 

caminho de inclusão. Surge então a necessidade de se criar políticas assertivas de 
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inclusão, mas também de capacitação, promovendo o interesse pela descoberta do novo 

e suas consequências. A atual sociedade é mantenedora de muitas tecnologias que tem 

contribuído para o seu crescimento, certamente é possível encontrar tecnologias assistivas 

que despertem também para essa mudança de rotulação e chegue ao conhecimento e 

prática inclusiva. É preciso quebrar paradigmas e barreiras para se formular caminhos de 

inclusão e conhecimento.  

 

Promover a inclusão significa, sobretudo, uma mudança de postura e de 

olhar acerca da deficiência. Implica em quebra de paradigmas em 

reformulação do nisso sistema de ensino para a conquista de uma 

educação de qualidade, na qual o acesso, o atendimento adequado e a 

permanência sejam garantidos a todos os alunos independentemente de 

suas diferenças e necessidades.  

 

Para Serra (2004), não adianta somente matricular a criança na escola, pois isso 

não transmite inclusão e capacitação dos membros da escola para acolher o novo, mas 

sim, o fato da criança ir a uma escola e encontrar inclusão requer uma habilidade além de 

acadêmica, exige ampliação de saberes, construção de compreensão humana e afetiva 

para esse processo.  

Com a revisão bibliográfica é possível compreender o quanto se faz necessário 

despertar em todos os envolvidos com a realidade do TEA, a capacidade de inclusão, seja 

a iniciar pelos pais, família, professores, etc. Todos são responsáveis por esse processo. 

Com isso a pesquisa bibliográfica favoreceu um prévio conhecimento acerca das 

definições, conceitos existentes e formulados para a compreensão do assunto, bem como 

a necessidade de se aprofundar nesta abordagem.  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O autismo é considerado como um transtorno, onde abarca várias dificuldades 

do desenvolvimento do ser humano, sendo chamado de Transtorno do Espectro Autista. 

Na atual sociedade, vive-se o discurso da inclusão, como forma de englobar todos aqueles 

que vivem à luz de alguma dificuldade. À luz do histórico do autismo percebe-se as 
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grandes contribuições dadas a essa demanda, favorecendo o crescimento e a explicação 

do Transtorno do Espectro Autista, frente a isso desencadeia-se a responsabilidade de se 

estudar ainda mais esse processo e suas abordagens.  

No ambiente escolar o indivíduo se prepara diante da capacitação para viver em 

sociedade, porém percebemos que incluir não é somente colocar à disposição da pessoa 

a matrícula, mas favorecer um crescimento em todas as suas áreas, como também 

contribuir para que a escola seja adaptada para viver essa realidade, formando os 

professores para este trabalho permanente e inclusivo. Nem sempre o portador do autismo 

é reconhecido e tratado como normal, ademais é necessária sua inclusão no meio social e 

formativo, a fim de adquirir a seu modo, as habilidades necessárias par seu 

desenvolvimento.  

A importância do tema abordado deu-se por razão do não entendimento e 

compreensão do autismo no ambiente escolar, com o objetivo de analisar a realidade 

escolar e as dificuldades em lidar com o novo.  Ainda hoje o autismo é visto como rótulo 

de algo não descoberto, inquieto do ser humano, e por isso muitas vezes se cai no erro. 

Ademais, é necessário o acompanhamento nesse processo, a fim de a escola seja 

parceira nesse processo de inclusão e retirada de rótulos acrescidos ao autismo. A proposta 

desenvolvida deu-se mediante a busca de estudos em artigos que contribuíram para esse 

entendimento e desenvolvimento da criança com autismo. 
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A CRIANÇA EM LUTO: CONTRIBUIÇÕES PSICANALÍTICAS 

 

FERREIRA, Ana Gabriela Fagundes Ribeiro 
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RESUMO 

Este trabalho discute como é vivenciado o processo de luto nas crianças diante da teoria 

psicanalítica. O luto é um processo no qual o sujeito passa para reinvestir a libido do 

objeto que foi perdido para um novo objeto. As crianças geralmente possuem mais 

dificuldades por não serem ouvidas por seus responsáveis ou eles as pouparem na 

tentativa de evitar algum sofrimento. Porém é de suma importância que seja trabalhado 

essa perda com as crianças de uma forma clara, de acordo com a faixa etária, para que ela 

consiga entender o que de fato houve. Essa pesquisa apropriou-se de uma revisão 

sistemática da literatura dos últimos 10 anos que abordassem esse assunto, a partir do 

cruzamento das palavras-chave: “criança”, “luto” e “psicanálise”. As categorias 

abordadas foram definidas em: Sobre as crianças e a infância; O ambiente em que a 

criança está inserida; O luto na infância. Conclui- se que existem poucos materiais 

recentes acerca dessa temática, e que existem muitas visões diferentes de autores. 

Palavras-chave: lúdico. psicanálise. fala. morte. clínica. 

 

ABSTRACT 

This work discusses how the process of mourning in children is experienced in the face 

of psychoanalytic theory. Mourning is a process in which the subject begins to reinvest 

the libido of the object that has been lost in a new object. Children often have more 

difficulty by not being heard by their own caretakers or by a desire to make some effort. 

However it is important to have this type of loss as children in a clear way, according to 

the age group, so that it gets the de facto sense of fact. This research was used as a 

systematic database of the literature of the last 10 years, with the objective of approaching 

the subject as "child", "mourning" and "psychoanalysis". The categories addressed were: 

in on children and childhood; the environment in which a child is inserted and grief in 

childhood. It is concluded that there are few recent productions on this subject, and that 

mailto:gabriela_frf@hotmail.com
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there are many visions of different authors. In addition, we conclude the importance of 

providing a place for the child to work out his losses. 

Keywords: ludic. psychoanalysis. utterance. death. clinic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tomando pelas faixas etárias, os adultos geralmente subestimam as crianças, 

tanto pelo o que elas falam, quanto o que elas podem ouvir. Quando se trata da morte, 

ou da perda, muitos adultos não sabem como falar para as crianças e muitas vezes não 

falam na tentativa de prevenir sofrimento. Porém a criança percebe o que se passa ao 

seu redor, mas talvez não compreenda o real motivo, mas ela fantasia. É importante 

ter cuidado na hora de contar para a criança, pois muitas vezes elas não conseguem 

ainda metaforizar, então levam as coisas ao pé da letra. Deve-se observar a capacidade 

cognitiva e a melhor maneira para informá-la sobre a perda. 

O analista tem um papel importante na tentativa de escutar essas fantasias da 

criança que, na maioria das vezes, se dá por atividades lúdicas, que fazem com que as 

crianças acabem falando daquilo que as angustia. O analista deve ter uma visão muito 

minuciosa para perceber pequenos detalhes que podem fazer total diferença no 

tratamento desse luto mal elaborado. Ademais, a psicanálise trabalha cm o sujeito 

independente da faixa etária. 

Partindo deste contexto surge a questão que norteia o presente trabalho: como 

as crianças vivenciam o processo de luto? 

Para responder a problemática, tem-se como objetivo geral analisar como se 

dá o processo de luto da criança diante da perda de um objeto de amor sob a ótica da 

psicanálise. Como objetivos específicos: definir o conceito de luto para a psicanálise, 

analisar como é retratado o luto infantil a partir da revisão sistemática e compreender 

o papel do psicólogo diante desse processo de luto na criança. 

Este trabalho surgiu do interesse em pesquisar como o luto é vivenciado 

pelas crianças e de como o psicólogo pode escutar o modo como as crianças 

expressam esse luto. Para isso, se fez uma revisão sistemática dos últimos dez anos 
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na base de dados scielo, utilizando seguintes marcadores: luto, criança e psicanálise, 

e pelos cruzamentos desses marcadores. Os artigos foram delimitados em um espaço 

temporal de 10 anos (2007 - 2018) e apenas na língua portuguesa. 

O tema é relevante por reunir conceitos acerca de como o luto é vivenciado 

pelas crianças dentro do viés psicanalítico e pode ajudar aqueles que são estudantes, 

profissionais e/ou que tenham interesse no tema abordado, podendo contribuir para 

futuras pesquisas  nesta área. 

 

2 A PERSPECTIVA PSICANALÍTICA SOBRE O LUTO 

 

Acredita-se na importância do luto na sociedade, demostrada pelos rituais após 

a morte de alguém como algo simbólico onde o sujeito enlutado possa elaborar que a 

pessoa chegou à sua finitude. O luto não se refere apenas à morte, mas ao confronto de 

perdas reais e simbólicas no desenvolvimento humano (CAVALCANTI; SAMCZUK; 

BONFIM, 2013). A criança, que ainda está em processo de amadurecimento psíquico, 

acredita-se ter maiores dificuldades nesse processo de elaboração. 

Freud, em Luto e melancolia (1915), afirmou que o luto é uma conduta frente à 

perda de um ente querido ou algo que tenha ocupado esse lugar, e que alcança uma 

superação após certo tempo. As relações interpessoais descritas por ele, são relações entre 

o ego e um objeto externo, onde há um investimento de energia, a libido, de acordo com 

o vigor dessa relação. 

A fase do luto é um momento de sofrimento para o sujeito, pois havia todo um 

investimento libidinal no objeto, que, muitas vezes sem aviso prévio, desaparece. Então 

esse sujeito precisa desinvestir essa libido desse objeto perdido e investir em um novo 

objeto de amor, para que seja substituído. Muitas vezes esse processo é sofrido e penoso, 

pois “é fato notório que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição 

libidinal” (FREUD, 1915, p. 276), podendo ser tão demasiado, que o sujeito pode acabar 

desviando-se da realidade, passando por momentos de alucinações por conta de uma 

ligação de desejo com esse objeto. 

Nesse processo, o sujeito volta-se para o próprio sofrimento, surgindo 
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características comuns do luto, que são a perda de interesse do mundo, estado penoso de 

espírito, falta de capacidade de adotar um novo objeto de amor e o afastamento de 

atividades que estejam relacionadas ao objeto perdido (Freud, 1915), pois o sujeito tem 

consciência da perda. 

Essas características não são patológicas pois tendem a desaparecer 

naturalmente, tornando o ego livre e desinibido novamente. Porém, esse processo pode 

tornar-se patológico, que é o caso da melancolia, onde há no sujeito o esvaziamento do 

próprio ego, um auto recriminação, uma perturbação da autoestima e se trata de perdas 

inconscientes. 

Quando a realidade predomina, o luto é concluído, pois essa libido foi desligada, 

tornando o ego livre outra vez. “Se os objetos forem destruídos ou ficarem perdidos para 

nós, nossa capacidade para o amor (nossa libido) será mais uma vez liberada e poderá 

então substituí-los por outros objetos ou retornar temporariamente ao ego”  (FREUD, 

1916/1990, p. 347). 

 

2.1 O LUTO VIVENCIADO PELA CRIANÇA 

 

Prestes, Lima e Oliveira (2010), comentam que todos passam por lutos na vida, 

inclusive as crianças. Elas vivenciam a experiência da morte, seja por um animal de 

estimação ou uma pessoa próxima, então elas têm curiosidade diante desse processo, 

desenvolvendo suas próprias considerações de acordo com o que é dito para ela. 

Por exemplo, Cavalcanti, Samczuk e Bonfim (2013) afirmam a partir da teoria 

de Klein que o processo de desmame é o primeiro luto vivenciado pelo sujeito, 

ocasionando uma posição depressiva, pois para o bebê é a perda do seio, sua maior fonte 

de prazer e de alimento. 

De acordo com Franco e Mazorra (2007), as crianças possuem dificuldade de 

elaborar uma perda do objeto, principalmente daquele que há dependência, pois ainda 

está em processo de desenvolvimento psíquico. A criança pode demorar no percurso de 

elaboração, pois ela vai significando o que viveu, associando com eventos futuros. 

Imagina-se que pela criança ainda estar em fase de amadurecimento, seja melhor 
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evitar falar sobre o luto com elas pois pode ser que aumente sua dor, porém, Sengik e 

Ramos (2013) afirmaram que falar desse assunto com as crianças tende a atenuar os 

sintomas e ajuda na elaboração do luto. Ou melhor, pelo o não dizer dos adultos sobre a 

perda, a criança percebe que tem algo ali sendo escondido, pois observa as pessoas tristes, 

falando baixo como segredo, que acaba inibindo o que diz respeito a sua curiosidade, 

sentimentos e questionamentos. 

Aberastury (1984) constatou que essa falta de informação, de que o objeto amado 

desapareceu para sempre, interfere negativamente no processo de elaboração do luto, além 

de uma frustração, pois a criança espera que aquele objeto retorne. Bromberg (1998) 

afirma que a família é de extrema importância nesse processo de entendimento, pois, com 

a perda, a criança se sente abandonada. A linguagem é fundamental para que a criança 

consiga  concluir essa fase com êxito, pois ela entenderá melhor sobre a perda e os 

sentimentos envolvidos. 

Como foi dito, o luto é o processo no qual o sujeito vai reinvestir a libido, que 

estava direcionada para o objeto que foi perdido, para um novo objeto, e com as crianças 

é do mesmo jeito. Porém, para isso é necessário que essa criança tenha consciência 

dessa perda e que quem for passar essa informação, faça de uma maneira clara e adequada 

para a idade e compreensão dela. A partir dessa fala, a criança passa a elaborar essa perda, 

através dos meios que detém para expressar-se. Um dos instrumentos que podem ajudar 

a criança nesse processo, é o meio lúdico, onde ela pode expressar suas angústias. 

 

2.2 O PAPEL DO ANALISTA 

 

O analista pode agir de várias maneiras dentro de um atendimento infantil. 

Entende- se aqui, que o papel do analista é dar voz à criança que está ali em atendimento. 

Muitas vezes não se é feito uma escuta do que a criança fala dentro de casa ou para 

alguém, a fala da criança não é legitimada. Porém, é entendido que essa fase é de suma 

importância para o desenvolvimento psíquico do sujeito, então é fundamental ouvir o que 

aquela criança traz, muitas vezes sem a fala verbal. 

Uma das formas de se referir à essa escuta dentro da clínica, é por meio do 
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brincar, pois é a principal via de expressão da criança, dessa forma ela será quem ela é, 

sem sentir-se pressionada a agir de outra maneira (BARRETO; ROCHA, 2015). 

Winnicott (1975) teorizou o brincar como fator primário e não como produto da 

sublimação. É como uma ponte do mundo psíquico para o mundo externo do sujeito. É 

uma passagem direta. Relata também que é no brincar que o sujeito pode exercer a 

criatividade e utilizar sua personalidade integral, e somente quando ocorre essas situações 

que o indivíduo vai descobrir o seu eu (self) (WINNICOTT, 1975, p. 79). 

Melanie Klein focou a análise infantil por meio do brincar, acreditando que é 

equivalente à associação livre realizada com adultos. É por meio deste que a criança expõe 

seus sentimentos e angústias, tendo em vista que elas não possuem um domínio da 

linguagem, e ao analisar pode-se perceber significados latentes. Klein afirmou que 

quando falamos com a criança na mesma linguagem que a dela de forma compreensível, 

as interpretações realizadas podem ocasionar um grande efeito no seu psiquismo, 

ocorrendo uma melhora na vida social, emocional e intelectual (KLEIN, 1981). 

O analista vai buscar ali, no meio de uma simples contação de histórias, de um 

jogo ou de um simples desenho, o que a criança está querendo expressar, como suas 

angústias e/ou seus desejos, por exemplo. Daí a função do analista é a de olhar para além 

do que está explícito, apontar para o enigma, do que não encontra palavras, para nomear 

naquele momento, como as perdas e o luto. 

 

3.METODOLOGIA 

 

A técnica escolhida para este trabalho foi a revisão integrativa, que consiste em 

uma pesquisa nos conteúdos mais relevantes já publicados acerca do tema. Segundo 

Prodanov e Freitas (2013), a metodologia é o momento em que são unidos os processos 

que serão empregados no projeto para que o objetivo seja atingido. 

A pesquisa foi dividida em seis etapas: identificação do tema e seleção da 

hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa, estabelecimento 

de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura, 

definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos 
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estudos, avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa, interpretação dos 

resultados e apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

Os artigos foram acessados através da biblioteca virtual SciELO 

(http//www.scielo.org), foram delimitados em um espaço temporal de 10 anos (2007 – 

2018)  e apenas na língua portuguesa. Esse espaço temporal foi restringido para que 

fossem acessados os conteúdos mais recentes acerca desse tema. 

Para a realização da pesquisa dos artigos, foram utilizadas palavras chaves 

(“luto”, “criança” e “psicanálise”) e o cruzamento entre elas para encontrar a maior 

quantidade de artigos dentro do tema escolhido. Foram encontrados no total de 140 

artigos, sendo 2 aparecendo duas vezes (tabela 1). Foram excluídos os artigos que não se 

enquadraram no tema proposto, que estavam em outro idioma, que não possuíam resumos 

ou que estivessem fora do espaço temporal. 

Após esse processo, efetuou-se a leitura dos títulos e dos resumos, e descartados 

os artigos que apresentassem características contidas nos critérios de exclusão. Na tabela 

2, pode-se observar quais foram as características que descartaram os artigos. 

Após as exclusões, restaram 7 artigos (tabela 3), os quais foram analisados e 

discutidos na seção seguinte. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da leitura dos textos selecionados, se observa temáticas que se repetem 

nos artigos, como a trajetória da clínica psicanalítica com crianças, que vai abordar 

historicamente esse processo, bem como o que é a infância, as principais fases que 

ocorrem nesse período; o cuidado com as crianças, que vai abordar os ambientes 

suficientemente bons, a relação da parentalidade com esse período; e sobre o luto nessa 

fase, a importância de tornar essa perda consciente para a criança e os efeitos negativos 

que esse silêncio causa. 

Também foi percebido que os textos escolhidos não conversam todos entre si, 

há uma quebra dos assuntos de um texto para outro. 
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4.1 SOBRE AS CRIANÇAS E A INFÂNCIA 

 

As crianças foram conquistando seu espaço há pouco tempo, pois até a Idade 

Média elas eram consideradas como pequenos adultos. A partir do século XVIII que as 

crianças tomaram lugar central dentro das famílias e a infância foi considerada uma etapa 

da vida do sujeito, e com isso, foi tornando consciente que elas precisavam de um certo 

tipo de atenção. (MACHADO, 2017) 

Abrão (2009) deu continuidade afirmando que a psicanálise com crianças surgiu 

no Brasil na década de 20, para contribuir nas práticas escolares e da saúde. O ingresso 

da criança no sistema escolar conduz a um importante descolamento do mundo dos 

adultos: a criança é colocada em uma instituição própria para ela. (MACHADO, 2017, p. 

119) 

No século 30, surgiu a “Escola Nova”, com sugestões inovadoras, liberais, na 

qual a criança passa a ser vista e compreendida como um ser em estar se desenvolvendo, 

com características e necessidades diferenciadas do adulto, de forma que a sua 

individualidade deve ser considerada durante a elaboração e a execução das atividades 

pedagógicas, passando a levar em consideração o seu desenvolvimento emocional e 

intelectual. 

Machado (2017, p. 20) afirmou que “com a grande carga horária de trabalho dos 

pais, as crianças passaram a realizar diversas atividades além da escola”. E, como 

consequência, facilitou o acesso da criança ao mundo dos adultos por meio de televisão 

e  dos jogos virtuais. Já Abu-Jamra Zornig (2008, p. 73) corrobora afirmando que, 

 

Em nossa cultura denominada pós-moderna, as crianças se vestem 

como adultos, têm agenda de executivos e são impelidas a adotar um 

modelo sexual que muitas vezes ultrapassa sua compreensão. A 

delimitação entre o mundo adulto e o infantil é tênue e as crianças, 

muitas vezes, na ânsia de corresponder aos desejos, ainda que 

inconscientes, dos pais, procuram compensar suas frustrações, 

corresponder às suas expectativas, apaziguar sua angústia, negando sua 

própria infância. 

 

Dependendo do contexto histórico e cultural, se têm muitas “infâncias” e muitas 
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“crianças”. Ademais, de como as crianças eram vistas antes da idade média, para os dias 

atuais, houve notória mudança. Neste caso, se defende a posição da psicanálise de 

considerar o sujeito que é marcado por um tempo outro que não o cronológico. 

 

4.2 O AMBIENTE EM QUE A CRIANÇA ESTÁ INSERIDA 

 

De início, Veludo e Viana (2012) trouxeram que o bebê, assim que nasce, está 

em contato direto de transformação mútua com o ambiente e que ele se vê como um só, 

juntamente de sua mãe. Mostra também a importância das relações parentais e do papel 

do pai, que muitas vezes atua em um papel coadjuvante em relação a mãe. Essa relação 

do cuidado é também trazida por França e Rocha (2015) quando eles afirmam que 

 

A marca da presença do outro, portanto, transforma o cuidado em um 

elemento fundamental no processo de subjetivação, conferindo-lhe uma 

função estruturante na vida, posto que a maneira como somos recebidos 

e reposicionados no mundo guarda relação direta com as formas de ser 

e existir (p. 415). 

 

Porém é necessário ter cuidado nessa função parental, que por ser tão importante, 

é preciso saber manejar para que a criança tenha um bom desenvolvimento. A questão 

narcísica dos pais, de investir em seus filhos até antes mesmo de eles nascerem, e o que 

reverbera nos filhos também está em jogo nesse cuidado. 

Flesler (2012) trouxe sobre essa questão do desejo dos pais, dizendo que 

 

Esse momento inicial se afasta de qualquer conotação biológica e 

depende de uma ilusão, inerente ao desejo dos pais quando eles se 

propõem a ter um filho. Junto com esse desejo, engendra-se e desperta-

se, no melhor dos casos, uma ânsia sustentada de completude. Mais 

tarde, essa ânsia vai se revelar na criança, da mesma maneira que o 

negativo de uma fotografia, como um movimento impulsor que a 

levará, por sua vez, a se propor como aquela que, imaginariamente, 

cobre as expectativas provenientes da falta do outro (p. 40), 

 

Com isso, Veludo e Viana (2012) trabalham a questão narcísica dos pais e 

assinalam que esse fator faria com que os mecanismos de defesa da criança se erguessem. 
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A partir disso, França e Rocha (2015) acreditam que a partir de um ambiente que 

houve cuidado e amor, promovendo uma sensação de segurança para a criança, é que ela 

consegue ter uma vivência mais autônoma, confiando em si, contribuindo para a 

constituição psíquica. Os textos abordados nessa categoria trouxeram a importância dos 

fatores que estão relacionados ao desenvolvimento psíquico das crianças. A função 

parental, que irá promover um ambiente suficientemente bom, é o que mais foi abordado. 

Os pais, ou quem faz essas funções, são as pessoas que mais estão envolvidas nesse 

processo, pois desde antes de seus filhos nascerem, já existe o desejo e o endereçamento 

ao sujeito, e essa criança nasce, muitas vezes, no intuito de suprir esses desejos narcísicos 

dos pais. Mas até que ponto isso interfere em seu desenvolvimento? É preciso 

desconstruir esse lugar, como expresso por Winnicott em seus conceitos de 

“suficientemente bom”, para que a criança possa surgir diante desses desejos, e consiga 

sua autonomia e desenvolvimento psíquico. 

 

4.3 O LUTO NA INFÂNCIA 

 

Foi mencionado anteriormente sobre a importância de esclarecer a perda para a 

criança, de uma maneira clara, com uma linguagem que seja adequada para a faixa etária 

dela e prestar o apoio, tendo em vista que Franco e Mazorra (2007) trouxeram que a 

criança após a perda, principalmente dos genitores, se sente desamparada e impotente. 

Além de outros sintomas, trazidos por Lima e Kovacs (2011), que as crianças enlutadas 

podem apresentar, como sintomas depressivos, sintomas físicos e problemas na escola. 

Aberastury (1984) afirmou que as crianças percebem as coisas que acontecem 

no ambiente, mas não apenas o que acontece no físico, mas também no psicológico de 

quem convive com ela. Ela acaba por captar as angústias presentes no ambiente e muitas 

vezes não consegue expressar de maneira verbal, e quando faz, as vezes não é 

compreendida. 

Lima e Kovacs (2011) afirmaram que a sociedade ainda acredita que a criança 

não compreenda a morte, então evitam levá-las às cerimônias após a morte de alguém na 

tentativa de poupá-la. Porém, esse silencio pode ocasionar disfunções no 
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desenvolvimento da criança que são notáveis, como Franco e Mazorra (2007) pontuaram 

em que as crianças que perdem um ou ambos os genitores fantasiam a situação de ameaça 

de sua sobrevivência e que além da perda dos pais, perde a estrutura familiar, pois irão 

necessitar que se reorganize diante dessa falta. 

Além do silêncio que pode ser prejudicial para a criança, quando os adultos 

mentem para elas no pensamento de que vão evitar que elas sofram, também, causam 

sintomas negativos como a perda de confiança da criança para com esse adulto. 

(ABERASTURY, 1984, p. 128) 

Segundo Franco e Mazorra (2007), o luto é “como um trabalho que o ego tem de 

realizar para adaptar-se à perda do objeto amado, perante a percepção propiciada pelo teste 

de realidade de que esse foi perdido” (p. 504). É um processo de ressignificação, de 

deslocar a energia (libido) do objeto perdido para outra coisa. Dependendo da idade da 

criança, ela pode ter dificuldades de elaborar essa perda, porque ela ainda pode reconhecer 

o objeto como sendo parte dela mesma, e ela sente que perdeu parte de si. 

Eles trouxeram também que pelo fato do desenvolvimento psíquico ainda estar 

em andamento, elas têm dificuldade de elaborar a perda desse objeto amado. Por conta 

disso, esse luto pode retornar em outros momentos futuros de sua vida, para que ela possa 

significar essas lembranças. 

Mesmo que acreditem que a criança não entenderá a morte, é necessário 

conversar com ela de uma maneira que ela consiga entender para que não fiquem 

questionamentos da criança acerca da perda. Lima e Kovacs (2011) apontaram questões 

importantes acerca desse comunicado para a criança, como 

 

Deixar a criança dar o tom e estabelecer o ritmo da conversa parece a 

maneira mais apropriada de se abordar esse tema. Não esquecendo de 

respeitar seu nível de desenvolvimento, utilizar uma linguagem 

acessível e servir-se, sempre que necessário, de elementos facilitadores, 

como, por exemplo, a literatura infantil, os desenhos animados e os 

filmes (p. 394). 

 

Aberastury também contribui nessa questão quando afirma que “falar dessa 

morte não é criar a dor nem aumentá-la; ao contrário, a verdade alivia a criança e ajuda a 
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elaborar a perda” (1984, p. 129) 

Notou-se que diante desses textos usados nessa categoria, eles ressaltaram a 

importância da comunicação com essa criança para que ela tenha consciência da perda e 

que essa informação seja passada de uma maneira clara, verdadeira, respeitando a idade 

e a compreensão da criança, e que esse conhecimento irá ajudá-la no processo de 

elaboração dessa perda. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou responder como as crianças vivenciam o luto, 

esclarecendo  o conceito de luto, principalmente na visão freudiana; o que os autores 

abordam sobre como as crianças passam por esse período e os fatores importantes para 

que ela consiga elaborar; a história das crianças, o ambiente em que elas vivem e a fase 

do luto experienciado pela criança bem como a importância do papel do analista na escuta 

desse sujeito. 

A primeira categoria apresentou um contexto histórico diante da trajetória da 

inserção da visão de criança no meio social, apontando desde o século XVIII até os dias 

de hoje, na modernidade. A segunda categoria retratou a importância do ambiente em que 

a criança está inserida e das relações parentais. A terceira categoria trouxe a questão do 

luto na infância e da importância do diálogo para esclarecer a perda, para que a criança 

consiga elaborar. 

Nesse trabalho existiram alguns limites que dificultaram sua resolução, como a 

dificuldade de encontrar artigos que respondessem à questão proposta por este trabalho, 

além dos diferentes pontos de vistas encontrados sobre um mesmo assunto. A questão 

problema foi resolvida na referência teórica, abordando como alguns autores veem as 

crianças em processo de luto, porém acredita-se que faltem dados mais concretos sobre 

como é vivenciado por elas. 
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APÊNDICE 

 

Tabela 1 - Resultado da busca dos artigos. 

 

CRUZAMENTO SCIELO 

Luto AND Criança 26 

Criança AND Psicanálise 87 

Luto AND Psicanálise 24 

Luto AND Criança AND Psicanálise 3 

TOTAL 140 

FONTE: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

Tabela 2 - Critérios de Exclusão. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO QUANTIDADE 

Ano anterior à 2007 39 

Idioma 10 

Artigos duplicados 4 

Criança com deficiência 1 

Cuidados paliativos/Hospitalar 6 

Releitura/Filme 3 

Autismo/Psicose 5 

Adoção/Instituição de abrigo 7 

Aprendizagem/Educação 6 

Psicologia jurídica 2 

Intersexualidade 1 

Maternidade/Luto materno/ Gravidez/ Amamentação/Figura 

paterna/Relacionado aos pais 

 
22 

Abuso sexual 2 

Perversão 1 

Transtorno Alimentar 3 

Medicina/ Diagnósticos/Superdotação 9 

Fenomenologia 1 

Abandono 1 

Movimento Corporal 1 
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Políticas públicas/Urbanidade 2 

Análise de caso 1 

Cultura/Religião 3 

Toxicomania 1 

Envelhecimento 1 

Término de análise 1 

Memória 1 

TOTAL EXCLUÍDOS 133 

FONTE: Dados da pesquisa, 2018 

 

 

Tabela 3 - Artigos selecionados. 

 

TÍTULO ANO AUTOR(ES) REVISTA 

 

Criança e luto: vivências fantasmáticas diante da 
morte do genitor 

 

2007 
Franco, M. H. P. 

Mazorra, L. 
Estud. psicol. 
(Campinas) 

As teorias sexuais infantis na atualidade: algumas 

reflexões 

 

2008 
Silvia Maria Abu- 

Jamra Zornig 

Psicologia em 

Estudo 

As origens da psicanálise de crianças no Brasil: 

Entre a educação e a medicina 

 

2009 

 

Abrão, J. L. F. 

Psicologia em 

Estudo 

Morte na Família: 

Um Estudo Exploratório Acerca da Comunicação à 

Criança 

 

2011 

Lima, V. R. de L. 

Kovács, M. J. 

Psicol. cienc. 

Prof. 

Parentalidade e o Desenvolvimento Psíquico na 

Criança 

 

2012 
Veludo, C. M. B. 

Viana, T. de C. 
Paidéia 

(Ribeirão 
Preto) 

Por uma ética do cuidado na psicanálise da criança  

2015 
França, R. M. P 

Rocha, Z. 

 

Psicol. USP 

O pequeno príncipe e o pequeno executivo: considerações 

sobre a infância contemporânea. 

 

2017 

 

Machado, A. P. 

Rev. CES 

Psico 

FONTE: Dados da pesquisa, 2018. 

 

  



 

1031 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CRIANÇAS COM AUTISMO E A 

IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NESSE 

PROCESSO 

 

FERNANDES, Hitalo Bruno Paiva  

Licenciando e Bacharelando em Psicologia, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, dj-

bruninho@hotmail.com 
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RESUMO 

O transtorno do espectro autista é classificado como transtorno do neurodesenvolvimento, 

tendo como suas características prejuízos na aprendizagem, na comunicação, interação 

social, com padrões restritos e repetitivos no comportamento. Esses sintomas se 

apresentam desde o início da infância e limitam ou prejudicam a realização das atividades 

cotidianas. Mas, apesar das dificuldades de aprendizagem social, as trocas são possíveis 

e o processo de inclusão escolar para que seja realizado de maneira consciente e 

responsável não deve ocorre unicamente no contexto escola, a participação da família do 

indivíduo com autismo possui um papel decisivo. Diante disso, qual a importância da 

participação familiar no contexto educação inclusiva para crianças com o diagnóstico de 

autismo? Tendo como objetivo geral e principal, investigar a importância da participação 

familiar na inclusão escolar e os seguintes objetivos específicos: analisar o contexto de 

educação inclusiva para autista no Brasil e identificar como a família pode contribuir. 

Utilizou-se de uma revisão de literatura, ou pesquisa bibliográfica, por meio de busca 

eletrônica com a ferramenta, sendo possível localizar artigos, teses e dissertações 

publicadas por pesquisadores que discutem a temática. Assim a revisão de literatura tem 

como finalidade resgatar os principais conceitos e perceber a importância das 

contribuições e de estudos desenvolvidos. A afetividade influencia no desempenho 

escolar e importante no auxilio ao processo de aprendizagem, as pessoas mais capacitadas 

para isso deve ser os familiares responsáveis pelos cuidados, assim base do processo é 

amor dos familiares, que lutam pela inclusão tanto da social quanto escolar. 
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Palavras-chave: inclusão. TEA. família.   

 

ABSTRACT 

Autism spectrum disorder is classified as a neurodevelopmental disorder, having as its 

characteristics impairments in learning, communication, social interaction, with restricted 

and repetitive behavior patterns. These symptoms present from the beginning of 

childhood and limit or impair the performance of daily activities. But despite the 

difficulties of social learning, the exchanges are possible and the process of school 

inclusion to be carried out in a conscious and responsible way should not occur only in 

the school context, the participation of the family of the individual with autism plays a 

decisive role. In view of this, what is the importance of family participation in the context 

of inclusive education for children diagnosed with autism? With the main objective of 

investigating the importance of family participation in school inclusion and the following 

specific objectives: analyze the context of inclusive education for autistic in Brazil and 

identify how the family can contribute. A literature review, or bibliographical research, 

was used by means of electronic search with the tool, being possible to locate articles, 

theses and dissertations published by researchers who discuss the subject. Thus, the 

literature review aims to recover the main concepts and realize the importance of the 

contributions and studies developed. The affectivity influences in the school performance 

and important in the aid to the learning process, the people most qualified for this must 

be the family responsible for the care, thus base of the process is the love of the relatives, 

who struggle for the inclusion of both the social as school. 

Key-words: inclusion. ASD. family. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O termo autista, é uma palavra que vem do grego autós, e tem como significado 

“de si mesmo” e foi inicialmente utilizada na psiquiatria por Plouller, através de seus 

estudos com pacientes diagnósticados com demência precoce e esquizofrenia. Mas é em 
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1943, que Leo Kanner avançou com seus estudos e passou a utilizar o autismo para 

nomear um quadro de dificuldades que estavam diretamente ligadas a questões que 

envolvem o relacionamento social (PEREIRA, 2011). 

O TEA - Transtorno do Espectro Autista, no DSM-V - Manual de Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quinta edição de 2014, conhecido como, está 

classificado como transtorno do neurodesenvolvimento, tendo como suas características 

prejuízos na comunicação, interação social, com padrões restritos e repetitivos no 

comportamento, assim como em interesses ou atividades. Esses sintomas se apresentam 

desde o início da infância e limitam ou prejudicam a realização das atividades cotidianas 

(APA, 2014). 

O termo espectro que é apresentado na sua denominação, se dá devido às 

manifestações do transtorno, que são variantes, em gravidade, em nível de 

desenvolvimento e de acordo com a idade (APA, 2014). Por definição, os sintomas do 

TEA podem ser identificados antes dos 36 meses de idade, mas o transtorno é passível de 

diagnóstico por volta dos 18 meses de idade. (ABREU; TEODORO, 2012) 

Esse transtorno pode apresentar diferentes déficits, como: déficits verbais e não 

verbais, déficits na reciprocidade socioemocional, déficits de comportamento. Tendo em 

vista tais características, o TEA pode ocasionar significativos danos tanto no 

funcionamento social, como profissional ou em outras áreas importantes da vida dos 

sujeitos que possuem esse diagnóstico. (APA, 2014). Mas como ressalta Pereira (2011), 

nem todos apresentam todas essas características e déficits. 

Crianças com o diagnóstico de TEA, como já dito, podem sofrer com as 

dificuldades mediante as capacidades sociais e comunicacionais, também com 

complicações na aprendizagem. A aprendizagem que pode ser diretamente afetada e, 

principalmente, a que ocorre através da interação social dessas crianças em seus contextos 

e com colegas (APA, 2014). 

Apesar de enfrentarem dificuldades de aprendizagem social, as trocas são 

possíveis. Assim o autista que frequenta a escola no ensino regular através da inclusão, 

tem a oportunidade de participar de vivências compartilhadas com outras crianças de sua 

faixa etária de desenvolvimento típico, que favorecem as interações, os contatos sociais 
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e requer o respeito às singularidades da escola como um todo (CAMARGO; BOSA, 

2012). 

O processo de inclusão escolar para que seja realizado de maneira consciente e 

responsável não deve ocorre unicamente no contexto escola, a participação da família do 

indivíduo com TEA possui um papel decisivo (SERRA, 2004). 

Diante disso, indaga-se qual a importância da participação familiar no contexto 

educação inclusiva para crianças com o diagnóstico de autismo? Então, essa pesquisa tem 

como objetivo geral e principal, investigar a importância da participação familiar na 

inclusão escolar. Assim, foram delineados os seguintes objetivos específicos: analisar o 

contexto de educação inclusiva para autista no Brasil e identificar como a família pode 

contribuir. 

Pensando a importância da realização deste trabalho, Camargo e Bosa (2012) 

ressaltam que ainda existem poucos estudos sobre a inclusão de crianças autistas no 

principalmente sobre ensino comum, refletindo uma realidade de poucas crianças de fato 

inclusas, quando comparadas com outras crianças com outros tipos de deficiências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA AUTISTA NO BRASIL 

  

A inclusão educacional escolar, no Brasil segundo explicam E Paula Nunes et al. 

(2013) é uma ação que envolve a política, a cultura, o social e o pedagógico, a fim de 

garantir o direito de todos os alunos a aprender e a participar em conjunto. No que se 

refere à Educação Especial no Brasil iniciou-se por meio da Declaração Universal dos 

Direitos Humano de 1948, tendo início à pretensão de uma universalização da Educação 

e de implantação de uma política de Educação Inclusiva nas escolas regulares, 

posteriormente foi criada LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, 

que acabou culminando na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva em 2008. 

É a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9394 de 20 
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de dezembro de 1996 que segundo Farias et al. (2008) tem sido o principal instrumento 

de luta por uma educação inclusiva, seja ela em meio a educação pública ou privada. A 

LDB em seu capítulo V consta que para alunos com deficiência a educação deve ser 

ofertada preferivelmente na rede regular de ensino, para manter assegurado que esses 

alunos tenham aos mesmos, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos 

específicos com o intuito de atender às suas necessidades e demandas. 

Segundo E Paula Nunes et al. (2013) a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva determina que os alunos com diagnóstico de TEA 

e alunos com deficiência, altas habilidades e ou superdotação, devem estar incluídos na 

rede regular de ensino, recebendo o AEE - Atendimento Educacional Especializado. Os 

autores explicam que o AEE tem como objetivo e função identificar, elaborar e organizar 

os recursos pedagógicos, assim como os de acessibilidade, considerando as necessidades 

específicas, com o proposito de extinguir as dificuldades que venham a surgir e prejudicar 

a plena participação dos alunos. As salas do AEE são diferentes das salas comuns, mas as 

atividades não devem ter o caráter substitutivo à escolarização, mas para complementar 

e suplementar o processo de aprendizagem. 

Assim, a inclusão das pessoas com deficiências e necessidades educativas 

especiais tem sido amplamente discutida no contexto social e educacional, em meio ao 

surgimento de mecanismos para regulamentar o processo de inclusão e garantir a 

igualdade de direitos destas pessoas (FARIAS et al., 2008).  

Camargo e Bosa (2012) explicam que a literatura apresenta motivos pelos quais 

o autismo enfrenta dificuldades superiores a outras deficiências no tratante a inclusão 

escolar, que dão principalmente pela falta de preparo das escolas, assim como dos 

professores mediante a inclusão e sobre o transtorno. Mas, apesar das possíveis 

inadequações enfrentadas neste processo, as crianças que tem a oportunidade de participar 

de uma educação inclusiva possuem resultados com inúmeros ganhos. 

Mesmo com o aparente interesse e as conquistas no processo de inclusão, 

segundo apresenta Pereira (2011), a educação inclusiva no Brasil ainda se encontra 

deficiente, pois a inclusão escolar é muito mais que apenas inserir em sala de aula uma 

criança com deficiência. Em meio as falhas das políticas públicas, estão as crianças 
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autistas que não podem esperar pelo conserto. A família então tem seu protagonismo no 

processo de inclusão escolar, pois a criança com TEA necessita de acompanhamento para 

que tenha um desenvolvimento progressivo e isso é um processo que requer amor, 

persistência e força de vontade por parte dos familiares mediante os desafios do cotidiano.  

 

2.2 A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Em referencia às famílias de crianças com autismo, os autores Abreu e Teodoro 

(2012) reúnem alguns estudos e explicam que é família o primeiro contexto relacional de 

um indivíduo, assim sendo, exerce bastante influência no comportamento humano e na 

personalidade. A família é uma instituição social significativa e cada membro que a 

compõem tem suas particularidades e participações, que podem afetar todos os outros, ou 

seja, a presença de um membro com autismo repercute em cada membro e em seus 

relacionamentos com impacto e ou adaptação ao transtorno. 

Assim, segundo Serra (2004) a inclusão escolar da criança com TEA pode vir a 

trazer alterações na família, pois a criança passa a frequentar mais um grupo social e tem 

a oportunidade de relacionamento com outras crianças e, consequentemente, os pais 

também passam a conviver com outros pais. A escola é o espaço social que colabora na 

responsabilidade de educar. Ainda segundo a autora, é necessário ressaltar que um 

processo de inclusão escolar consciente e responsável não pode ser pautado somente na 

escola, a família possui um papel decisivo no sucesso do processo de inclusão. 

Pereira (2011) atenta para as dificuldades para encontrar um especialista apto 

para diagnosticar o autismo, assim tardando e prejudicando os tratamentos, o que pode 

comprometer o avanço da criança. Com o prejuízo no diagnóstico os autistas não recebem 

uma atenção específica, diante disso, os pais muitas vezes se sentem compelidos a 

associações visando buscar profissionais competentes.  

A família geralmente possui a capacidade de identificar a eficácia e a evolução 

dos tratamentos recebidos pelo autista, tendo como meios, a fala, a capacidade de 

relacionar-se e as atividades cotidianas, sendo extremamente importante, pois ajuda a 

incluir o autista no mundo, refletindo segurança, motivação e apoio em possíveis 
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dificuldades (PEREIRA, 2011). 

Mas, a inclusão é preferível que tenha início em casa, com a aceitação do 

problema que possibilita aos familiares à realização de estímulos e um trabalho diário 

adequado para que o quadro tenha o mínimo de comprometimentos, melhoras e a criança 

com TEA consiga atingir a independência, assim é imprescindível superar os limites do 

convívio familiar, pois o grau de desenvolvimento está ligado às estimulações, 

atendimento especializado e conhecimento adequado (PEREIRA, 2011). 

Serra (2004) enfatiza que é muito importante a existência de uma parceria entre 

familiares e escola, pois diante disso, os familiares podem possuir informações preciosas, 

que podem e devem ser utilizadas para um melhor planejamento das intervenções 

educacionais, principalmente levando em consideração as peculiaridades do TEA, 

portanto, essa parceria entre família e escola necessita do envolvimento ativo de ambos. 

Mesmo com a existência de críticas por parte das expectativas depositadas pelos 

familiares as escolas, em sua maioria consideram que é um lugar fundamental para o 

desenvolvimento global da criança que frequenta. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste presente trabalho, utilizou-se de uma revisão de literatura, 

ou pesquisa bibliográfica, ou seja, uma pesquisa realizada exclusivamente por meio de 

fontes bibliográficas. A busca pelas fontes foi feita de forma eletrônica, com a ferramenta 

Google Acadêmico, na qual foi possível localizar artigos, teses e dissertações publicadas 

por pesquisadores que discutem a temática. Assim a revisão de literatura tem como 

finalidade resgatar os principais conceitos e perceber a importância das contribuições e 

de estudos desenvolvidos (GIL, 2008).  

Gil (2008) explica ainda, que a pesquisa bibliográfica possui muitas vantagens, 

e a principal delas é que esse tipo permitir ao investigador o acesso a um grande número 

de informações sobre o fenômeno estudado, sendo assim muito ampla, mais do que 

poderia ser pesquisado de forma direta. 

Para alcançar os objetivos, foram analisadas nove produções entre 2004 e 2014. 
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As publicações passaram por critérios, nos quais, só foram considerados os trabalhos 

publicados na íntegra e com no máximo quinze anos de publicação levando em 

consideração atualidade e que tivessem como foco na temática em discussão. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É perceptível a existência de dificuldades no processo de inclusão, por parte do 

meio escolar, o que pode resultar na falta da aplicabilidade coesa da política de Educação 

Inclusiva e principalmente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois ainda 

existem alunos segregados em suas salas de aula (SERRA, 2004). 

Serra (2004) explica que as instituições em que o aluno especial é recebido e 

matriculado, não representa de fato a educação inclusiva, é necessário que haja 

aprendizagem, exigindo dos profissionais não só de suas experiências acadêmicas, mas 

sim, em se ampliar para favorecer o desenvolvimento dos alunos. 

 

Promover a inclusão significa, sobretudo, uma mudança de postura e de 

olhar a cerca da deficiência. Implica em quebra de paradigmas, em 

reformulação do nosso sistema de ensino para a conquista de uma 

educação de qualidade, na qual, o acesso, o atendimento adequado e a 

permanência sejam garantidos a todos os alunos, independentemente de 

suas diferenças e necessidades. (SERRA, 2004, p.28) 
 

Em meio às dificuldades encontradas para a inserção inclusiva de crianças autista 

no ensino regular, requer assim a participação dos familiares no processo. Quanto à 

importância dessa participação dos pais, Pereira (2011) afirma que a família é 

extremamente importante e ajuda a incluir o aluno autista, pois a inclusão deve começar 

ainda em casa, principalmente iniciando pela aceitação do problema, é através da 

aceitação que a família pode ser fonte de estimulações com um trabalhando diário.  

A afetividade é um fator importante no auxilio ao processo de aprendizagem e 

as pessoas mais capacitadas na prática da afetividade deve ser os familiares, pois são os 

responsáveis pelos cuidados e os primeiros a perceber os sintomas do TEA. Assim, as 

variáveis afetivas no processo de aprender são consideradas como importantes na 
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compreensão e no envolvimento da criança autista e influenciam no desempenho escolar. 

A base que consolida processo ensino aprendizagem é amor dos familiares, que lutam 

pela inclusão tanto da social quanto escolar (PEREIRA, 2011). 

Segundo Serra (2010) apud Peteers (1998), outro ponto identificável sobre a 

importância da colaboração familiar com a escola que pode ser muito especial é 

principalmente quanto ao aspecto da comunicação, pois o fornecimento de informações 

sobre a forma especifica de comunicação da criança autista possibilita o desenvolvimento 

de novas formas de interação.  

Assim, é notória que a ação participativa dos pais representa um ponto positivo 

na organização da consciência do autista sobre si mesmo e da consciência de que existem 

outras pessoas atuando junto a ele (PEREIRA, 2011). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa no âmbito da inclusão escolar, a 

participação da família do indivíduo com TEA e o seu um papel sobre esse processo, foi 

perceptível a sua importância, pois existem poucos estudos sobre a inclusão de crianças 

autistas no ensino regular, se comparadas com outras crianças com outros tipos de 

deficiências (CAMARGO; BOSA, 2012). 

Diante da problemática sobre a importância da participação familiar no contexto 

educação inclusiva para crianças com o diagnóstico de autismo, a pesquisa teve como 

objetivo geral investigar a participação familiar no processo de inclusão, no qual, o 

mesmo foi atendido, pois foi possível investigar efetivamente a relação existente entre 

família e escola, assim como as grandes contribuições para a criança com TEA. Esse 

trabalho pode vir a contribuir para que as famílias fiquem mais atentas sobre seu papel 

mediante esse processo. Quanto aos objetivos específicos, que pretendiam analisar o 

contexto de educação inclusiva para autista no Brasil e apresentar como a família pode 

contribuir na educação inclusiva, consequentemente também foram alcançados.  

O uso do método de revisão de literatura, ou pesquisa bibliográfica, possibilitou 

localizar pesquisadores que discutem a temática e suas contribuições, mas existiram 
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algumas dificuldades quanto à prioridade de trabalhos atuais. Assim, é notória a 

recomendação mediante as necessidades de que mais estudos sejam elaborados, 

principalmente estudos que favoreçam a inclusão de crianças com autismo e possibilite 

novas formas mais eficaz tanto para a escola quanto para a família parar esse contexto, 

assim como para constantes atualizações das produções sobre o autismo. 
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RESUMO  

O presente artigo tem por objetivo analisar a inclusão de alunos com Transtornos do 

Espectro Autista no ensino regular, sendo uma temática relevante, uma vez que o 

preconceito e exclusão desse público nas escolas públicas e privadas se faz presente. Com 

isso, o educador é um instrumento fundamental para o sucesso da inclusão escolar, pois, 

este é responsável pelo desenvolver das atividades dentro da sala de aula. A metodologia 

utilizada na formulação do artigo foi a revisão de literatura, onde foram elencados 09 

artigos condizentes com a temática, onde os mesmos foram fichados e analisados para 

que fosse possível construir os resultados e discussões. Os resultados mais expressivos 

da pesquisa condizem com a falta de capacitação e preparo dos educadores frente a 

temática do autismo, o não cumprimento da lei vigente na inclusão do autista nas escolas 

e a falta de adaptabilidade do espaço físico escolar. Por isso, deixa-se claro que se faz 

necessário uma maior adequação das escolas frente a essa temática, passando assim a 

serem escolas inclusivas. 

Palavras-chave: autismo. escola. inclusão. educadores. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the inclusion of students with Autism Spectrum Disorders in 

regular education, being a relevant topic since the prejudice and exclusion of this public 

in public and private schools is present. With this, the educator is a relevant instrument 
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for the success of the school inclusion, since it is this one that is responsible for 

developing the activities within the classroom. The methodology used in the formulation 

of the article was the literature review, where 9 articles were listed, consistent with the 

theme, where they were recorded and analyzed so that it was possible to construct the 

results and discussions. The most expressive results of the research correspond to the lack 

of training and preparation of the educators on autism, non-compliance with the current 

law on the inclusion of the autistic in schools and the lack of adaptability of the school 

physical space. With this, it is clear that it is necessary to adapt schools to this theme, thus 

becoming inclusive schools. 

Keywords: autism. school. inclusion. educators. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A inclusão de alunos com o TEA - Transtorno do Espectro Autista no ensino 

regular, caminha a passos devido ao preconceito que cercam esses indivíduos, fazendo 

com o que o processo e inclusão fique prejudicado. 

No ano de 2012 a Lei n.º 12.764 passou a vigorar tratando dos direitos e proteção 

as com TEA, com isso, a lei permitia um atendimento especializado para esse público e 

inferia que as escolas devem incluir estes no ensino regular, sendo então um marco, um 

vez que esse público era antigamente excluído da sociedade. (BRASIL, 2012). 

O educador deve ao incluir o aluno autista na sala, instigar a participação dos 

demais alunos a fim de que seja possível aumentar a interação e minimizar o preconceito 

existente, ressaltando as vantagens em se interagir com o aluno autista, que segundo 

Camargo e Bosa (2009), encontra-se baseada no aumento da interação, minimização do 

isolamento, desenvolvimento das habilidades sociais e diminuição do preconceito. 

Frente ao exposto, a escolha do tema deu-se em decorrência dos estágios 

realizados pela faculdade, onde foi possível entrar em contato com os professores de 

crianças autistas, identificando a fragilidade do tema nas escolas e com isso, levando a 

ser desenvolvido um artigo com a temática proposta para que seja possível explorar de 

forma sucinta a inclusão do aluno autista na sala de aula. 
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Conforme o mencionado, surgiu a seguinte indagação reflexiva: a 

responsabilidade da inclusão do autista na escola é só do educador? Assim sendo, o 

objetivo geral do artigo centra-se em analisar a inclusão de alunos com Transtornos do 

Espectro Autista no ensino regular. 

O referido artigo encontra-se em 05 tópicos, sendo eles: a importância do 

ambiente escolar para o autista, breve análise sobre a lei de n.º 12.764, o papel da equipe 

escolar na inclusão, o papel do professor e o papel da família, pontos que serão descritos 

a seguir. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE ESCOLAR PARA O AUTISTA 

 

Ainda se fala muito sobre a questão do autista e percepção do mesmo na 

sociedade e/ou ambiente em que está inserido e de acordo com Orrú (2012), quando se 

trata do TEA há uma ignorância da sociedade em relação ao autista, isso devido à falta de 

instruções e conhecimentos sobre a natureza do conhecido. Contudo, “Somente com a 

modificação da sociedade, propiciada pela interação com as pessoas com deficiência, é 

que se pode vislumbrar uma sociedade mais fraterna e cooperativa”. (LIMA, 2006, p. 27). 

 

A presença física de crianças diferentes ao lado de outras, em uma 

espécie de justaposição, não basta, obviamente. É preciso ainda que 

sejam beneficiadas não apenas com a inclusão física, mas também, com 

outra, funcional e social, isto é, com atividades que as tornem membros 

da comunidade escolar, em iteração com as outras. (PLAISANCE, 

2005, p. 9). 

 

De acordo com Vygotsky (2010), o mesmo infere que a interação entre os 

indivíduos através do meio é fundamental, possuindo assim um papel de grande 

relevância quando condiz com o desenvolvimento intrapessoal do ser humano. Contudo, 

no que condiz interação social, a escola é espaço fundamental para o desenvolver do 
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autista, pois, através da interação é que o mesmo pode adquirir novos conhecimentos e 

habilidades, além criar vínculos sócias. (CAMARGO e BOSA, 2009). 

 

A Letra das leis, os textos teóricos e os discursos que proferimos 

asseguram os direitos, mas o que os garante são as efetivas ações, na 

medida em que se concretizam os dispositivos legais e todas as 

deliberações contidas nos textos de políticas públicas. Para tanto, mais 

que prever há que prover recursos de toda a ordem, permitindo que os 

direitos humanos sejam respeitados, de fato. Inúmeras são as 

providências políticas, administrativas e financeiras a serem tomadas, 

para que as escolas, sem discriminações de qualquer natureza, acolham 

a todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. (CARVALHO, 

2004, p. 77). 

 

No entanto, através do meio escola que é o autista tem a chance de criar laços 

através da comunicação e interação, fazendo assim desenvolver suas habilidades, 

estabelecendo uma maior habilidade de adentrar em grupos e assim diminuir o ato de 

isolamento. (SANINI et al., 2013). 

 

Criar mecanismos, descentralizados e participativos, de planejamento, 

supervisão e avaliação do ensino de crianças e adultos com 

necessidades educacionais especiais; promover e facilitar a participação 

de pais, comunidades e organizações de pessoas com deficiência no 

planejamento e no processo de tomada de decisões para atender a alunos 

e alunas com necessidades educacionais especiais. (SAMALANCA, 

2003, p.12). 

 

Quando o tema é escola, surgem alternativas para um melhor desenvolvimento 

pessoal do aluno com necessidades e de acordo com Seabra e Mendes (2009), a tecnologia 

faz de suma importância diante as barreiras que o mesmo enfrenta, ampliando a sua visão 

de independência. Segundo Bruner “é a cultura e não a biologia, que molda a vida e a mente 

humana, que dá significado à ação, situando seus estados intencionais subjacentes em um 

sistema interpretativo”. (1991, p. 40). 

 Quando se trata de inclusão, de acordo com Rodrigues (2002), para se consiga 

imaginar que a escola venha a se tornasse inclusiva, a mesma necessita ser indiferente às 

diferenças, ou seja, trabalhar sem preconceito, tornando-se assim acolhedora, com isso, o 
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próximo tópico abordará a Lei de n.º 12.764 que versa sobre a proteção e direitos de 

pessoas com TEA. 

 

2.2 BREVE ANÁLISE SOBRE A LEI DE Nº 12.764 

 

 A Lei n.º 12.764, trata sobre a proteção dos direitos da pessoa com TEA, desta 

maneira, a lei infere que é considerado pessoas com o referido transtorno caso tenham: 

 

I - Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação 

e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 

comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência 

de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações 

apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - Padrões restritivos e 

repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados 

por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e 

padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

(BRASIL, 2012, p.02). 

 

Possuindo como direitos de acordo com o Art. 3o da referida lei: 

 

I - A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento 

da personalidade, a segurança e o lazer; II - A proteção contra qualquer 

forma de abuso e exploração; III - O acesso a ações e serviços de saúde, 

com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde. (BRASIL, 

2012, p.03). 

 

Conforme a lei estará também incluso o “diagnóstico precoce, ainda que não 

definitivo, atendimento multiprofissional, nutrição adequada e a terapia nutricional, 

medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento”. (BRASIL, 

2012, p.03). 

Em relação à educação a Lei n.º 12.764, infere no Art. 3o, no ítem “IV-a” que 

trata sobre o acesso que as pessoas com TEA terão direito a educação e ao ensino 

profissionalizante, sendo parágrafo único o seguinte dizer: “em casos de comprovada 

necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de 
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ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante 

especializado”. (BRASIL, 2012, p.03). 

 

Art. 4o A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida 

a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade 

ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da 

deficiência. Art. 7o O gestor escolar, ou autoridade competente, que 

recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou 

qualquer outro tipo de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 

20 (vinte) salários-mínimos. § 1o Em caso de reincidência, apurada por 

processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

haverá a perda do cargo. (BRASIL, 2012, p.04). 
 

Mediante ao exposto, pode-se perceber que as escolas não podem excluir o aluno 

com TEA, fazendo com o que o gestor o inclua no ensino regular, porém a realidade do 

Brasil é outra, mostrando um largo preconceito para com esses indivíduos. 

Diante essas circunstâncias os próximos tópicos elencarão sobre o papel da 

equipe escolar na inclusão da criança autista no ensino regular, fazendo com o que dessa 

forma a barreira do preconceito seja minimizada e/ou sanada. 

 

2.3 O PAPEL DA EQUIPE ESCOLAR NA INCLUSÃO  

 

2.3.1 O papel do professor  

 

O professor tem papel fundamental no quesito ensino-aprendizagem do autista e 

de acordo com Loppez (2011), infere que o professor é um atuante direto para a inclusão 

com aluno com TEA, estabelecendo através do meio, de estímulos e informações um 

desenvolvimento significativo da interação desse aluno na sala de aula. Além disso, Silva 

(2012) infere que o docente deve agregar para melhoria do desenvolvimento do autista a 

“utilização de todos os recursos disponíveis relacionados à socialização, aquisição de 

linguagem e comunicação, e adequação de comportamentos”. (2012, p. 158) 

Segundo Beyer (2006), os docentes ainda se encontram incapacitados diante o 

ensino aprendizagem do autista, faltando um melhor planejamento e aquisição, além de 

estrutura básica escolar favorável.  
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É imprescindível que o educador e qualquer outro profissional que 

trabalhe junto à pessoa com autismo seja um conhecedor da síndrome e 

de suas características inerentes. Porém, tais conhecimentos devem 

servir como sustento positivo para o planejamento das ações a serem 

praticadas e executadas. (ORUU, 2003, p. 01) 

 

Para uma melhor aprendizagem, é essencial que o profissional seja um 

conhecedor dos métodos, a fim de que seja possível gerar um resultado satisfatório para 

o desenvolvimento do autista em sala de aula, favorecendo assim a interação do mesmo 

com os outros alunos. (LEGARDA, 2008). 

 

É provável que o professor perceba que a criança tem necessidades 

educacionais especiais antes mesmo dos seus pais ou do próprio 

pediatra, mas também é comum que o professor se sinta inseguro de 

comentar isso com alguém, até mesmo pelo próprio fato de que 

ninguém, nem mesmo o médico, tenha sequer pensado nessa hipótese 

anteriormente. (BRASIL, 2003, p.14). 

 

De acordo com Brasil (2003), muitas vezes os professores detectam as alterações 

comportamentais características do TEA antes mesmo dos próprios pais, uma vez que 

para a família a criança “só é chata, tímida, teimosa” fazendo com o que sejam geradas 

informações errôneas sobre a criança. Com isso, o papel do professor é imprescindível no 

processo de inclusão no ambiente escolar uma vez que as crianças com TEA sentem 

dificuldade para interação e expressão, podendo o mesmo trabalhar com atividades 

lúdicas, uma vez que “por meio de brincadeiras, jogos e atividades, o professor consegue 

incluir, verdadeiramente, essa criança no ambiente escola”. (SILVA, 2012, p.116). 

 

2.3.2 O papel da família 

 

A família existe desde os tempos mais remotos, sendo que esta se encontra em 

processo de evolução e modificação na sua estrutura nas suas definições e papéis. 

Antigamente existia a figura patriarcal a quem todos da família temiam, o homem detinha 

o poder em mãos, a mulher era educada desde criança a ser mãe e a obedecer ao marido 

e cuidar dos filhos, porém, com o passar do tempo a característica familiar mudou, 
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passando a mulher a ganhar espaço no mercado de trabalho, possuindo assim a 

independência, porém se distanciando do seio familiar, com isso: 

 

A família, como processo histórico construído e modificado de acordo 

com as transformações da sociedade, pode possuir as fases em seu 

desenvolvimento, mas, apesar desse desenvolvimento ocorrer 

paralelamente às mudanças existentes, é difícil, levando-se em 

consideração somente a própria família, delimitar períodos de sua 

existência. (OLIVEIRA, 2009 p. 24). 

 

Para muitos conservadores o distanciamento da mulher do seio familiar, trouxe 

grandes impactos, sendo um deles a não realização das obrigações familiares quer seja 

pelos filhos ou pelo marido e a sobrecarga das responsabilidades que esta passou a exercer 

em especial no que tange a era da revolução industrial. 

Uma indagação importante que Martins e Tavares (2010) ressaltaram foi em 

questão da educação dos filhos: A educação dos filhos diante de todas as transformações 

sofridas pela sociedade no mundo contemporâneo pode interferir no desenvolvimento 

infantil? 

Analisando bem a pergunta com o que foi discorrido acima é notório que as 

grandes transformações sofridas no meio social e familiar implicam diretamente na 

qualidade da educação dos filhos com TEA nos dias de hoje principalmente se tratando 

das discrepâncias sociais existentes relacionadas às classes sociais e a má distribuição de 

renda e evasão escolar e a pouca informação sobre a referida desordem. 

A importância da relação entre a tríade, relatada anteriormente é a verdadeira 

chave para o sucesso do aluno e o professor deve ser criador de pontes de conhecimento. 

Estudiosos como Paulo Freire relatam a importância da figura do professor afirmando 

que: 

 

Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma 

sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, 

às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, 

inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir 

conhecimento. (FREIRE, 1996, p. 47). 
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O senso crítico foi ganhando espaço, os professores que antes detinham uma 

metodologia mecanizada e preparados para atender a uma elite social, hoje em dia estão 

sendo preparados a pensar, instruir os alunos a desenvolver um senso crítico e a incluir 

os alunos especiais nas aulas, levando aos alunos a interagirem uns com os outros, 

minimizando dessa forma as barreiras do preconceito. 

De acordo com Gadotti (2009), a educação tradicional permeava as tradições e 

o respeito ao patriarca e a mecanização de pensamentos, existia um vínculo entre o pensar 

e o obedecer. Nos dias de hoje o aluno é convidado a racionalizar, a levantar indagações 

e a buscar respostas, e quando o aluno tem delimitações, como é no caso do autismo, a 

família em conjunto com o professor devem adotar abordagens novas, fazendo com o que 

o aluno possa desenvolver o sendo do ensino-aprendizagem, por essa razão Tomaz (2009, 

s.p.) ressalta “como função social a escola é um local onde visa a inserção do cidadão na 

sociedade, através da interpelação pessoal e da capacitação para atuar no grupo que 

convive”. 

Conforme José e Coelho (2006), ressaltam o meio escolar e a família são partes 

inerentes para a qualidade da educação da criança. O meio familiar é a parte mais 

importante no que tange o desenvolvimento da moral da criança e a construção da 

identidade da mesma.  

Quando o meio familiar se encontra abalado a construção do papel social da 

criança também é abalado, já que é na família que a criança tem as primeiras experiências 

sobre a aprendizagem. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente artigo foi fundamentando em uma revisão de literatura, que “tem papel 

fundamental no trabalho acadêmico, pois, é através dela que você situa seu trabalho 

dentro da grande área de pesquisa da qual faz parte, contextualizando-o”. (SANTOS, 

2006 p. 02). 

Para a contextualização foi utilizado artigos publicados na íntegra em sites da 

internet, como o BIREME e Google Acadêmico. Para a seleção dos artigos foram 
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selecionadas as seguintes palavras-chave: autismo, inclusão e escola, onde foram 

elencados 09 artigos condizentes com a temática utilizado no estudo, a fim de que fosse 

possível desenvolver os resultados e discussões e por último os achados foram tratados a 

luz a pesquisa qualitativa o que serão descritos a seguir. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Frente aos artigos elencados, percebe-se que a escola desenvolve um importante 

papel na inclusão dos alunos com TEA, sendo um lugar para interação e desenvolvimento 

de habilidades e valores, porem alunos com autismo possuem dificuldade de expressão e 

comunicação fazendo com o que o processo de inclusão seja um entrave, com isso faz-se 

necessário a utilização da educação continuada por parte dos professores (PEREIRA et 

al., 2015). 

Autores como Papim e Sanches (2013), também salientam que mediante a 

complexidade do transtorno se faz necessário capacitar os educadores a fim de que seja 

possível traçar meios para se trabalhar com a inclusão e segundo Brande e Zanfelice 

(2012), a escuta dos professores para com os alunos com TEA passa a ser algo 

transformador dentro da escola, uma vez que de fato existe uma crescente dificuldade de 

comunicação entre essas partes, fazendo com o que seja possível criar vínculos e construir 

novos saberes, fornecendo subsídios para a elaboração de novos trabalhos inclusivos 

dentro da escola. 

A fim de confrontar os dados relatados nos parágrafos anteriores é que Cunha et 

al. (2015), afirma que uma grande parte dos professores não possuem informações 

adequadas para se trabalhar com alunos com TEA, ou seja, esse tema deveria estar 

incluído de forma constante desde o momento da graduação do curso de Pedagogia, 

deixando claro dessa forma a fragilidade dos cursos que é evidenciado pela dificuldade 

que os professores têm em lidar com os alunos autistas, levando a entender que a Lei n.º 

12.764 não é aplicada como deveria e que o processo de inclusão desses alunos nas 

escolas do Brasil ainda caminha a passos morosos, com isso o professor deve trabalhar 

com as estratégias facilitadoras. 
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No que concerne as estratégias de Terra (2017), diz que o desenvolvimento desta 

não é só responsabilidade do educador e sim de toda a área pedagógica, porém o 

responsável por comandar essas estratégias seria o professor e para que isso seja possível, 

o mesmo deve demonstrar interesse. Os referidos autores relatam que existem barreiras 

que impedem o sucesso das estratégias, sendo estas o despreparo por parte dos professores 

e esse despreparo é evidenciado nas faltas de articulação e dificuldade em comunicação 

dentro da sala de aula.  

Segundo Battisti e Heck (2015), para existir uma educação inclusiva se faz 

necessário que os pais, educadores, alunos e comunidade tenham compromisso de 

participar da vida escolar do aluno com TEA, outro ponto levantado pelos autores é que 

a escola deve dispor de condições físicas necessárias e de profissionais capacitados a dar 

suporte a esses alunos, não o descriminado e sim vendo este como uma criança capaz de 

aprender e esse olhar fica fragilizado pela falta de conhecimento dos educados com o 

referido transtorno. 

O pesquisador Santos (2016), também infere que as escolas devem tanto capacitar 

os professores quando reformular o espaço físico para receber uma gama de alunos com 

necessidades educativas especiais e caso essas alterações não sejam significativas o 

sucesso do ensino-aprendizado fica comprometido. 

Remontando o que foi falado nos parágrafos anteriores é que Otero (2018) salienta 

que as questões referentes a importância da comunicação aluno/professor, bem como a 

necessidade de cursos a fim de que seja possível integrar o aluno autista as práticas 

educativas impostas em sala de aula fazem-se necessárias e dentre as estratégias que 

podem ser trabalhadas com o aluno, cita: pegar na mão, ajudando-o no movimento, 

indicar a direção, dentre outras ações.  

Desta forma, deixa-se claro que o educador também pode trabalhar de forma 

grupal incentivando o grupo a elaborarem atividade, dividam o material e realizem 

atividades voltadas a pintura, aumentando assim a interação entre os mesmos, não 

excluindo o autista dos momentos grupais e sim incluindo este. Contudo, o professor deve 

estar preparado para o inesperado e isso quer dizer as possíveis tentativas de exclusão do 

autista do grupo por ser considerado diferente dos demais. (ALVES, 2016). 
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa proporcionou um maior entendimento sobre a necessidade da 

inserção de um professor capacitado dentro do meio escolar a fim de que seja possível 

trabalhar com crianças autistas e/ou com crianças que possuam outros tipos de 

transtornos, fazendo com o que a educação passa a ser inclusiva. 

Os professores possuem conhecimento sobre as causas do TEA, porém, a prática 

deixa a desejar, sendo que a teoria e prática juntas devem andar de mãos dadas. Outro 

implicante verificado na pesquisa é que não é só responsabilidade do educador e sim 

também de toda equipe escolar acolher o aluno autista. A escola também deve estar 

preparada fisicamente para receber esse aluno e as barreiras presentes nesta faz com o 

que o ensino-aprendizagem fiquem comprometidos. 

Por fim, o presente artigo respondeu ao objetivo elencado que era analisar a 

inclusão de alunos com TEA no ensino regular, podendo ver que existe a lei de inclusão 

na prática, mas na teoria deixa a desejar. Com isso, projeto passa a ser importante para 

demais pesquisadores uma vez que aborda a inclusão como parte importante no 

desenvolvimento escolar do aluno com TEA. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BATTISTI, A. V. HECK, G. M. P. A inclusão escolar de crianças com autismo na 

educação básica: teoria e prática. Universidade Federal Da Fronteira Sul. Chapecó, 

2015. 

 

BEYER, H. O. A educação inclusiva: resinificando conceitos e práticas da educação 

especial: Revista inclusão, v. 2, 8-12, 2007. 

 

BEYER, O. H. Da integração escolar a educação inclusiva: implicações pedagógicas. 

In: BAPTISTA, C. et al. (Orgs). Inclusão e escolarização: múltiplas perspectivas. 



 

1056 

Porto Alegre: Mediação, 2006.  

 

BRANDE, C. A.; ZANFELICE, C. C. A inclusão escolar de um aluno com autismo: 

diferentes tempos de escuta, intervenção e aprendizagens. Rev. Educ. Espec., Santa 

Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012.  

 

BRASIL. Política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do 

espectro autista. LEI Nº 12.764, de 27 de dez. 2012. 

 

BRASIL, Ministério da educação, instituto nacional de estudos e pesquisas 

educacionais anísio teixeira. censo escolar, 2003. Disponível em: 

<http:/www.inep.gov.br/basic/censo escolar/sinopse/ 1996 e 2003>. Acesso em: 12 de 

mar. 2019. 

 

BRUNER, J. O Processo da educação Geral. 2 ed. São Paulo: Nacional, 1991. 

 

CAMARGO, S. P. H.; BOSA, C. A. Competência social, inclusão escolar e autismo: 

Revisão crítica da literatura. Psicologia e Sociedade, v.21, n.1, 65-74. lei de Nº 12.764, 

2009. 

 

CAMARGO, P. H; BOSA, C. A. Competência social, inclusão escolar e autismo: 

revisão crítica da literatura. Psicologia & Sociedade, v. 21, n. 1, p. 65-74, 2009. 

 

CARVALHO, R. E. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: 

Mediação, 2004. 

 

CUNHA, E. Autismo e inclusão: psicopedagogia práticas educativas na escola e na 

família. 6 ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015. 140 p. 

 

DIDIER, E. A. O autismo e o processo de inclusão na perspectiva escolar: análise de 



 

1057 

caso na escola professora ondina maria dias, em Tijucas/Santa Catarina. Universidade 

Federal de Santa Catarina. Centro De Filosofia E Ciências Humanas. Florianópolis, 

2016. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

GADOTTI, M. Educação integral no Brasil: inovações em processo. São Paulo: 

Instituto Paulo Freire, 2009. 

 

JOSE, E. A.; COELHO, M.T. Problemas de Aprendizagem. São Paulo: Ática, 2006. 

 

LEGARDA, M. D. C. O. Estimulação precoce, 2008. 

 

 LIMA, P.A. Educação inclusiva e igualdade social. São Paulo: Avercamp, 2006. 

 

LOPEZ, J. C. A formação de professores para a inclusão escolar de estudantes 

autistas: contribuições psicopedagógicos. 2011. Trabalho final do curso 

(Especialização em psicopedagogia clínica e institucional) - Universidade de Brasília. 

Instituto de Psicologia – Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – 

PED, Brasília, 2011.  

 

OLIVEIRA, NHD. Recomeçar: família, filhos e desafios [online]. São Paulo: Editora 

UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 236 p. ISBN 978-85-7983-036-5. 

Available from SciELO Books. 

 

ORRÚ, E. S. Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar. 

Rio de Janeiro: Wak, 2012. 

 

ORRÚ, S. E. A formação de professores e a educação de autistas. Revista Ibero 



 

1058 

americana de Educación (Online), Espanha, v 31, p 01-15, 2003. Disponível em: 

<http://www.rieoei.org/deloslectores/391Orru.pdf>. Acesso em: 12 de mar. 2019. 

 

OTERO, Mara Teresa Vargas. Inclusão escolar de alunos com transtorno do espectro 

autista no ensino regular. Universidade Estadual do Maranhão. Congresso Nacional da 

Educação, 2018. 

 

PAPIN, A. A. P.; SANCHES, K. G. Autismo e Inclusão: Levantamento das 

dificuldades encontradas pelo professor do atendimento educacional especializado em 

sua pratica com crianças com autismo. 2013. 85 f. TCC (Graduação) – Curso de 

Psicologia, Centro Universitário Católico Salesiano Auxílium, Lins, 2013. Cap. 1. 

Disponível em: <http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/56194.pdf>. 

Acesso em: 12 de mar. 2019. 

 

PLAISANCE, E. Denominações da infância: do anormal ao deficiente. Educação e 

Sociedade, Campinas, Cedes, n. 91, p. 405-418, 2005.  

 

PEREIRA, A. C. S. et al. Transtorno do Espectro Autista (TEA): definição, 

características e atendimento educacional. Revista Educação – Revista Cientifica do 

Claretiano, Centro Universitário, Batatais, v. 5, n. 2, jul./dez., 2015. 

 

SANTOS,L.F. A. Apostila metodologia da pesquisa científica II. Faculdade Metodista 

de Itapeva. ITAPEVA, 2006. 

 

SANTOS,A. A. inclusão escolar de crianças diagnosticadas com transtorno do 

espectro autista: significados e práticas. Universidade Federal da Bahia. Instituto de 

Psicologia. Salvador, 2016. 

 

SANINI, C.; SIFUENTES, M.; BOSA, C. A. Competência social e autismo: o papel 

do contexto da brincadeira com pares. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 29, 



 

1059 

n. 1, p. 99-105, jan./mar., 2013. 

 

SILVA, A. B. B; GAIATO, M. B; REVELES, L.T. Mundo singular: entenda o autismo. 

Editora Fontana, 2012. 

 

SILVA, A. B. B. Mundo singular: entenda o autismo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. 

 

SILVA, ANA BEATRIZ BARBOSA, GAIATO, MAYRA BONIFÁCIO, REVELES, 

LEANDO THADEU. Mundo singular: entenda o autismo. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2012. 

 

SOUZA, E. M.; TAVARES, H. M. Acessibilidade da criança com deficiência física na 

escola. 2010. Disponível em: 

<http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosn4v2/19-pedagogia.pdf> Acesso 

em: 12 de mar. 2019. 

 

TERRA, R.O. A escola, o autismo e a inclusão: uma revisão bibliográfica. SCLIELO, 

2017. 

 

TOMHAZ, J. R. A educação do Brasil nos dias atuais. 2009. Disponível em: 

<http://webartigos.com/artigos/a-educacao-no-brasil-nos-dias-atuais/25509>. Acesso 

em: 12 de mar. 2019. 

 

VYGOTSKY, LEV SEMENOVICH. A formação social da mente: O 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7 ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010. 

  



 

1060 

A IMPORTÂNCIA DA LUDOTERAPIA E DO ESPAÇO FÍSICO NO 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA AUTISTA 

 

DINO, Thazya Revetrya Rocha 

Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, autora do artigo, thazyadino@hotmail.com 

 

Orientadora: OLIVEIRA, Anna Luzia. 

annaluz_uzl@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

A atividade lúdica favorece o desenvolvimento cognitivo da criança, pois, é a partir dessa 

prática que a área social, cognitiva, emocional e motriz é aguçada, porém, sem um espaço 

físico adequado essa prática fica comprometida. Com isso, o artigo tem como objetivo 

investigar a importância do lúdico e do espaço físico para o desenvolvimento cognitivo 

da criança autista. No que concerne os aspectos metodológicos os mesmos foram 

elaborados a partir da pesquisa qualitativa e utilizada a revisão bibliográfica para dar 

embasamento teórico e para que isso fosse possível foram selecionados materiais como: 

livros, periódicos e artigos. Frente ao exposto, foi possível verificar que ao espaço físico 

encontra-se intrínseco ao sucesso da ludoterapia, pois, sem o espaço adequado o 

desenvolver das atividades lúdicas fica comprometido. A pesquisa possibilitou a 

visualização de barreiras referentes a essa temática sendo a principal a falta de pesquisas 

relacionadas a ludoterapira voltada a crianças autistas, para isso se faz necessário o 

aumento considerável de pesquisas referentes a essa temática. 

Palavras-chaves: espaço fisico. ludoterapia. autista. desenvolvimento 

 

ABSTRACT 

The ludic activity favors the child's cognitive development, since it is from this practice 

that the social, cognitive, emotional and motor areas are sharpened, however, without an 

adequate physical space, this practice is compromised. With this, the article aims to 

investigate the importance of the playful and the physical space for the cognitive 

development of the autistic child. As far as the methodological aspects were concerned, 

they were elaborated from the qualitative research and the bibliographical revision was 
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used to give a theoretical basis and for that to be possible, materials such as books, 

periodicals and articles were selected. In view of the above, it was possible to verify that 

the physical space is intrinsic to the success of the ludoterapia, because without adequate 

space the development of the ludic activities is compromised. The research made possible 

the visualization of barriers related to this theme, the main one being the lack of research 

related to ludoterapira aimed at autistic children, for that it is necessary the considerable 

increase of research related to this theme. 

Keywords: physical space. ludoterapia. autistic. development 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para se desenvolverem e participarem ativamente na sociedade da qual faz parte, 

a criança precisa brincar, pois brincando ela desenvolve sua autonomia. Brincar faz parte 

da infância e possibilita um repertório de desenvolvimentos, cognitivo, social e afetivo. 

Pois, além do prazer, são através das atividades lúdicas que a criança se socializa e 

aprende, reproduzindo sua realidade através da imaginação. 

O desejo em pesquisar a temática surgiu a partir da realidade vivenciada em 

estágios, onde houve a necessidade em se discutir sobre a ludoterapia para o 

desenvolvimento das crianças com TEA e sua relação com o espaço físico.  

O espaço físico possibilita a criança à construção e novas relações e emoções, na 

qual o ambiente se torna um meio para a aprendizagem, enquanto para um adulto o espaço 

tem seu sentido literal, para uma criança esse mesmo espaço é visto como local de 

diversão e interação, com isso, este deverá ser organizado e planejado, a fim de atender 

as necessidades das crianças nas mais variadas faixas etárias, inserindo pontos intrínsecos 

ao processo educativo, como a inserção de cores, figuras geométricas e objetos 

informativos, como figuras que retratem a cultura e a sociedade (HORN, 2004). 

Por meio da interação social e com o meio é que a criança vai agregando 

conhecimento, sendo que este é decorrente da influência familiar e escolar, ocorrendo 

dentro de determinados espaços e por sua vez sendo um influenciador no processo da 

educação e aprendizado.  
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De que maneira o lúdico e o espaço físico podem influenciar no desenvolvimento 

cognitivo da criança na educação infantil? 

Mediante isso, abordaremos nessa pesquisa um estudo que mostra qual a função 

do lúdico, e as vantagens oferecidas pela ludicidade no que se refere à aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo das crianças da educação infantil. Dessa forma, o presente 

estudo será oportuno nas discussões do curso de Psicologia, trazendo benefícios também 

para os educadores infantis, estimulando-os a levarem para suas salas de aulas atividades 

lúdicas e inovadoras, motivando as crianças com TEA a participarem de forma prazerosa, 

contribuindo para seu desenvolvimento e aprendizagem e ampliando os conhecimentos 

que serão relevantes no seu processo de formação humana. 

Frente ao exposto, o objetivo deste artigo centra-se em Investigar a importância 

do lúdico e do espaço físico para o desenvolvimento cognitivo da criança autista. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O LÚDICO 

 

O lúdico pode ser entendido como uma forma criativa e divertida para ensinar, 

que envolve o mundo real, a arte, o afeto, a imaginação, auxiliando assim no 

desenvolvimento e crescimento da criança. 

Entretanto, crianças com necessidades educativas especiais, como os que foram 

diagnosticados com TEA - Transtorno do Espectro Autista, têm frequentado escolas 

regulares, mas ainda falta suporte pedagógico voltado para ludicidade. Professores se 

apropriam de 11 práticas tradicionais de ensino, mas deixam de ter a brincadeira como 

parceira na educação, especialmente dos alunos que possuem necessidades educativas 

especiais. 

Nessa fase criativa e de descobertas, em que elas se encontram, o brincar é um 

componente vital, pois proporciona experiências ricas contribuindo para o 

desenvolvimento da linguagem, pensamentos, concentração, resultando dessa forma, 

numa participação satisfatória da criança na construção do seu conhecimento. 
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Embora atualmente ainda exista a concepção de que as atividades lúdicas devam 

ser utilizadas apenas como forma de distração, passatempo; estudos e práticas têm 

mostrado a importância destas atividades para o desenvolvimento da criança. 

A ideia pode ser ampliada com a concepção apresentada por Maluf (2003, p.17), 

quando a mesma enfatiza que: 

 

Brincar é: comunicação e expressão, associando pensamento e ação; um 

ato instintivo voluntário; uma atividade exploratória; ajuda às crianças 

no seu desenvolvimento físico, mental, emocional e social; um meio de 

aprender a viver e não um mero passatempo. 

 

As brincadeiras e jogos proporcionam o crescimento da criança. Estudos 

educacionais e psicológicos evidenciam que o brincar é algo essencial para a construção 

do pensamento e aquisição do conhecimento, pois contribuem para que a criança lide com 

suas próprias emoções, desenvolvendo sensibilidade, propiciando seu desenvolvimento. 

A criança é um ser que está em constante processo de evolução. Ela brinca, 

porque a brincadeira propicia oportunidades para desenvolver-se e o ambiente no qual a 

criança se encontra é de suma importância para esse desenvolvimento. Cabe assim, um 

estímulo por parte do educador para a criação de um ambiente que favoreça o seu 

crescimento, e que seja por intermédio da ludicidade. 

No tocante a esse aspecto, Bernabeu e Goldstein (2012, p. 70) enfatizam: 

 

São ambientes criativos os que favorecem os sentimentos de confiança 

e apoio nos indivíduos; os que fomentam a liberdade de ação e de 

autocontrole; os que permitem a variação de contexto e tornam possível 

a aplicação de “velhos” conhecimentos em habilidades novas; os que 

permitem um equilíbrio entre desafio e habilidades e aqueles que 

favorecem uma aprendizagem interativa. 

 

A motivação do educador é essencial para favorecer a aprendizagem e de 

fundamental importância para que a criança com o TEA - Transtorno do Espectro Autista 

possa despertar o interesse para, participar das atividades junto com os outros 

companheiros, com isso, o educador auxilia na busca da construção do conhecimento, e 

contribuindo nas situações de interação. Para tanto, é preciso cautela por parte dos 
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educadores quanto ao conteúdo e metodologias que irão expor para essas crianças, pois, 

uma das ferramentas da aprendizagem na educação infantil é a repetição. 

 

Assim, cabe ao professor propiciar situações de conversa, brincadeiras 

ou de aprendizagens orientadas que garantam a troca entre as crianças, 

de forma a que possam comunicar-se e expressar-se, demonstrando seus 

modos de agir, de pensar e de sentir, em um ambiente acolhedor e que 

propicie a confiança e a auto-estima. (BRASIL, 1998, v.1, p. 31). 

 

No entanto, o professor deve propor situações importantes dentro da sala de aula, 

consciente da forma que irá auxiliar no processo de aprendizagem das crianças e no seu 

desenvolvimento, utilizando o lúdico, ou seja, jogos, brinquedos e brincadeiras, certo de 

que estes são essenciais, pois são atividades que agem nos aspectos físico, mental, 

intelectual e social. 

Entretanto, o Mendes (2015) salienta que as crianças com necessidades 

educativas especiais, no caso com TEA:  

 

Têm frequentado escolas regulares, mas ainda falta suporte pedagógico 

voltado para ludicidade. Professores se apropriam de 11 práticas 

tradicionais de ensino, mas deixam de ter a brincadeira como parceira 

na educação, especialmente dos alunos que possuem necessidades 

educativas especiais (MENDES, 2015 p.05). 

 

Dessa forma, as atividades lúdicas devem estar presentes na educação infantil, 

não como um passatempo, mas como meio de desenvolver a imaginação, a auto-estima e 

a confiança, possibilitando a ampliação dos seus valores, favorecendo suas relações 

sociais e pessoais, ou seja, o lúdico expressasse como instrumento capaz de criar e acolher 

a liberdade das crianças na descoberta do seu próprio ser, numa perspectiva criativa, 

espontânea, que transmita segurança e o educador é parte fundamental para que esse 

processo seja eficaz. 

Sobre isso, Wajskop afirma que: 

 

Assim, a maioria das escolas tem didatizado à atividade lúdica das 

crianças, restringindo-a a exercícios repetidos de discriminação viso 

motora e auditiva, mediante o uso de brinquedos, desenhos coloridos e 
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mimeografados e músicas ritmadas. Ao fazer isso, bloqueia a 

organização independente das crianças para a brincadeira, 

infantilizando-as, como se sua ação simbólica servisse apenas para 

exercitar e facilitar (para o professor) a transmissão de determinada 

visão do mundo, definida a priori pela escola (1995, p.64). 

 

Sendo assim, conforme a autora, estabelecer uma relação entre educação e 

ludicidade é possibilitar um crescimento favorável para a criança com TEA. Por meio da 

ludicidade, a mesma tem a oportunidade de aprender de forma menos rígida e mais 

tranquila. A utilização das brincadeiras e jogos na educação infantil coopera para o 

aperfeiçoamento de diversos conhecimentos na criança, de forma lúdica e acima de tudo 

prazerosa. 

Portanto, é importante destacar que o desenvolvimento e o aprendizado da criança 

com TEA ocorrem quando esta participa de forma ativa desse processo. É indispensável 

que o professor também participe das brincadeiras, mediando desafios em busca de uma 

solução, seu papel neste caso será de incentivador da atividade, estimulando o processo 

ensino-aprendizagem das crianças. 

 

2.2 A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A organização do tempo e espaço na educação infantil serve de contribuição para 

o processo de ensino aprendizagem, auxiliando na construção da identidade e das relações 

sociais das crianças, porém quando não existe uma compreensão entre a organização do 

tempo e espaço, o olhar que deveria ser voltado a educação de qualidade decai, deixando 

a criança disposta em um espaço não adequado para o ensino, deixando a mesma 

desprotegida e despesa em um meio instável (REIS,2010). 

O ambiente possui uma influência direta nas ações das crianças, fazendo com 

que seja possível manter as relações sociais, desenvolverem o imaginário e trabalhar com 

o lúdico. 

Em uma grande parcela de escolas direcionadas a educação infantil, de acordo 

com Carvalho e Rubiano (1994 apud Reis, 2010), o espaço é negligenciado não tendo 

uma importância no processo de desenvolvimento da criança, sendo apenas utilizado para 
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fins de disposição de matérias e acomodação do aluno, não possuindo planejamento de 

ambientes. 

 

Em geral os ambientes infantis têm sido pobremente planejados, pois 

geralmente são orientados para atender as necessidades do adulto e/ou 

do grupo como um todo, desconsiderando as necessidades próprias das 

crianças, principalmente em instituições onde se restringe muito o 

desenvolvimento da identidade pessoal (CARVALHO e RUBIANO, 

1994, apud REIS, 2010, p. 08). 

 

Para o desenvolvimento infantil, se faz necessário que a criança esteja em 

constante socialização, em contato com outras crianças, pois é o ambiente favorece essa 

interação, quando desenvolvidos para suprir as necessidades da criança e não a do adulto 

e quando o inverso acontece o processo de interação torna-se negativo para a vivência do 

público infantil, sendo assim, as áreas de recreação devem ser planejadas a fim de deixar 

a criança confortável. 

 As áreas de recreação se possível devem possuir traços de paisagismo, levando 

a criança a entrar em contato com a natureza ou ambiente confortável para socialização e 

aprendizado, sendo que a criança necessita de um espaço delimitado para não ocorrer a 

dispersão e na medida em que ocorre o crescimento e desenvolvimento da mesma, os 

espaços podem ser ampliados promovendo o desenvolvimento físico-motor, podendo ser 

incluídos brinquedos que atinjam as diferentes faixas etárias, que estimulem a curiosidade 

e promovam o aprendizado . 

Segundo Barbosa e Horn (2001), pensando em espaço físico deve-se lembrar 

que o mesmo possui diferente significado quando comparados a percepção da criança 

para a do adulto, uma vez que para a criança o ambiente tem gosto, cores, sensações, 

luzes, dentre outros, não sendo só um espaço vazio ou preenchido com determinados 

materiais, devendo haver um equilíbrio dos elementos que o compõem, em especial das 

cores das paredes e móveis. 

Por isso, é reforçada a ideia de que existe uma discrepância do olhar da criança 

e do adulto referente ao espaço físico, sendo que na percepção da criança o mesmo é vasto 

e na visão do adulto serviria de local para guarda e venda. 
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Na existência de equipamento de recreação fixo devera existir a fiscalização 

constante desses bem como seguir a norma de segurança do fabricante, sendo que 

deveram existir também áreas reservadas, onde a criança e convidada a trabalhar 

individualmente desenvolvendo concentração e a maior interação entre aluno e professor. 

No quesito ambientação, se possível mobiliário com formas geométricas com 

cores variadas e no que diz respeito a layout o mesmo deve favorecer a visão da criança 

e do professor. Os parâmetros básicos trazem também que os painéis e quadros devem 

estar disponíveis para as crianças a fim que as mesmas insiram nesse espaço as atividades 

e/ou avisos. As janelas devem está a uma altura que a criança consiga visualizar o 

ambiente externo. 

De acordo com Reis (2010), outro ponto que merece atenção são as salas de aula, 

as mesmas são decoradas no início do período letivo, não possibilitando que a criança 

participei da decoração do espaço, sendo este um ponto que vale atenção, pois possibilita 

a interação das crianças com o professor e com o meio.  Escola da decoração da sala 

poderia acontecer após o início das aulas e trazer temas atribuídos aos assuntos que seriam 

estudados em sala de aula, fazendo com que essa criança se sinta como parte integrante 

do meio. 

Com isso, como mencionado em parágrafos anteriores a criança necessita de um 

espaço para a socialização e atividades ao ar livre, sendo que conforme os autores 

supracitados em instituições públicas de pré-escolas quase inexistem esses ambientes, em 

especial quando relacionados a zona rural. Desta maneira, as crianças vão crescendo 

sabendo que existem de fato uma discrepância na qualidade do ensino e no ambiente 

físico, enquanto algumas possuem áreas para o lazer, outras só possuem uma sala de aula. 

 

2.3 NOVAS PERSPECTIVAS PARA A ESCOLA DO SÉCULO XXI 

 

A criança sente-se livre para iniciar todo o processo de criatividade, não estando 

reclusas e restritas as normativas educacionais, sem elementos que forneçam outros meios 

de ensino- aprendizagem. 
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Com a inserção de oficinas e ateliês, a criança é convidada a manter uma 

liberdade de pensamento e criatividade, interagindo com outras e aprendendo cada vez 

mais sobre a socialização, sendo as mesmas acompanhadas por mestres e instrutores, 

existindo uma articulação entre o currículo e as artes (CALVO, 2016). 

O ateliê tem como objetivo estimular a criatividade e auxiliar no processo 

ensino-aprendizagem, sendo que esse espaço é criado a partir da necessidade da criança, 

onde o professor é levado a escutar essas necessidades e reproduzir um ambiente capaz 

de satisfazê-las. Os professores trabalham com um processo de registros de documentos 

a fim de aprimorar o processo de aprendizagem, articulando a equipe multidisciplinar 

para que seja realizada uma análise do material coletado para aprimorar a prática docente, 

com isso, a prática passa a ser dialógica e participativa (CALVO, 2016). 

Logo após a fase da documentação, segue a etapa da amostra, compartilhando 

os professores os achados e as atividades desenvolvidas com os alunos e pais, sendo assim 

a escola passa a ser considerada uma oficina ativa, tendo como protagonistas os próprios 

educandos (CALVO, 2016). 

Os espaços das escolas tradicionais eram formados por pátios, salas de reuniões 

ou corredores, porém, houve a necessidade de elaborar um projeto que desse sentido ao 

ateliê, fazendo com que os corredores ganhassem novas funcionalidades, tornando assim 

salas de exposições e mostras de aprendizagem, trazendo o sentido que os corredores não 

foram arquitetados só para transitar e sim como forma de repassar conhecimento onde 

são colocados desenhos e atividades. 

A experimentação do plano escolar possibilitou a criação de espaços distintos 

sendo eles, o fogo de acampamento, o cocho e caverna considerados esses como espaços 

polivalentes. O cocho e dedicado a socialização do e desenvolvimento do trabalho em 

equipe, em seu interior encontra-se mesas circulares e cadeiras, sendo distribuída a vista 

de todos, possibilitando transformar os corredores em espaços voltados a aprendizagem, 

já a caverna encontra-se voltado ao trabalho individual, como uma sala cheia de pufes, 

onde é trabalhado a individualidade, sendo dispostos em áreas luminosas, já o fogo de 

acampamento tem um espaço destinado a apresentações e propostas, podendo ser 
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considerada uma anfiteatro, onde é realizada a narrada de história ou conto (CALVO, 

2016). 

Ainda de acordo com o autor, outro ponto que merece destaque são as super salas 

que podem inserir e em seu inteiro entre 03 a 04 professores, sendo considerado como 

um espaço livre com novas funcionalidades, materiais e recursos destinados para uma 

tarefa especifica zona individual dentre outros, fazendo com que seja possível o aluno 

escolher a posição em que quer assistir aula, tornando o ambiente aconchegante. 

No entanto o autor supracitado ainda infere que a disposição das mesas em 

fileiras perdeu o sentido, sendo que o foco principal deve estar presente no centro de casa 

mesa. Outro ponto elencado é que as paredes podem torna-se lousas podendo o educando 

utilizar estes como marcadores, trazendo em seu interior janela digital, uma lousa digital 

interativa, não se esquecendo de utilizar todas as paredes, dentre outras melhorias que 

devem ser utilizadas, tornando assim a aula interativa e interessante para a criança, 

fazendo com que seja possível criar o próprio ateliê (CALVO, 2016). 

Com isso, as novas perspectivas para a escola do Século XXI centram-se em 

utilizar todo o espaço disponível na escola para o desenvolver do ensino-aprendizagem, 

fazendo com o que ocorra uma documentação de todas as atividades desenvolvidas pelos 

educandos, sendo utilizadas pela equipe multiprofissional a fim de que sejam traçadas 

metas para o alcance de determinados objetivos, com isso, a escola passa a ganhar uma 

nova configuração, possibilitando ao aluno trabalhar com o imaginário, desenvolvendo 

assim o processo de criatividade e socialização. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a realização de um estudo que leve ao entendimento sobre a importância da 

ludicidade no desenvolvimento da aprendizagem das crianças em crianças com TEA, 

implica de uma abordagem de pesquisa coesa com o caráter deste artigo. Assim, a 

abordagem da pesquisa bibliográfica mostra-se a mais adequada, pois, segundo Mioto e 

Lima (2007) este tipo de pesquisa “implica em um conjunto ordenado de procedimentos 
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de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório” 

(MIOTO e LIMA 2007, p. 38).  

Dessa forma, faz-se necessário o uso de instrumentos que auxiliem de maneira 

reflexiva e sistemática, e que forneçam subsídios para alcançar o objetivo proposto. A 

partir do exposto, compreende-se que a pesquisa bibliográfica possibilita instrumentos 

capazes de subsidiar no trabalho que se pretende realizar.  

Com isso, a revisão bibliográfica pode proporcionar elementos indispensáveis 

para a atualização do conhecimento, a resolução de um determinado problema de pesquisa 

proposto e o delineamento para outros tipos de pesquisa de forma sistemática. Sua base 

de análise consiste no levantamento de dados proveniente de pesquisas já consolidadas 

em livros, revistas, artigos, monografias, dissertações, teses, etc. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O professor desempenha um papel como mediador do conhecimento para os 

alunos com TEA, estando intrínseco no desenvolvimento da afetividade entre os alunos 

e para que isso aconteça esse profissional deve inserir o autista de forma eficaz no espaço 

físico da escola.  

Quando se pensa em espaço físico na concepção de um adulto, o mesmo seria 

um local para acomodação e/ou guarda de materiais, já para uma criança o mesmo serve 

para brincar e dessa forma o professor pode estar se utilizando desse espaço para o 

desenvolvimento de atividades lúdicas (MENDES, 2015). 

Segundo Oliveira (2015), as escolas do Brasil não estão preparadas fisicamente 

para receber um aluno especial, como é o caso da criança com TEA, porém, com um 

trabalho colaborativo as dificuldades vão sendo sanadas e a escola vai se adequando de 

forma satisfatória para atender as necessidades do educando, integrando esse sujeito no 

espaço físico da escola, sendo um aluno participativo. 

E de acordo com Brasil (2000), a ludoterapia envolve o lúdico, realizada por 

meio de brinquedos e outros materiais, como pinturas, desenhos dentre outros, sendo que 

é por meio do brincar que o autista vai tendo um maior entendimento do mundo e das 
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pessoas que lhes rodeiam, podendo também se fortalecer e se auto reconhecer como 

agente participativo, fazendo com o que as outras crianças também interajam. 

Para Silva e Barroso (2017), a ludoterapia passa a ser um elemento motivacional 

utilizado pelos professores aos alunos com TEA dentro do espaço físico, no caso da sala 

de aula, fazendo com ocorra uma interação positiva com os demais alunos, aumentando 

o contato visual e o desenvolvimento cognitivo.  

A ludoterapia é uma nova prática pedagógica que infelizmente se encontra pouco 

utilizada na sala de aula, porém nos dias de atuais essa temática vem sendo trabalhada de 

forma positiva em artigos científicos, mas quando voltadas aos benefícios dessa prática 

aliadas ao autismo são encontradas poucas publicações, demonstrando uma escassez de 

pesquisas intrínsecas a ludoretapia e autismo (LIMA et al., 2017). 

Segundo Melo e Silva (2012), o brincar existe desde os tempos remotos e é nessa 

prática que a criança desenvolve o mundo psíquico, fazendo com o que possam minimizar 

as angustias, medos e problemas relacionados a interação social, reorganizando e 

desenvolvendo a percepção da realidade por esta vivenciada, sendo um facilitador no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente artigo respondeu ao objetivo proposto, possibilitando analisar a 

importância da ludoterapia no espaço físico escolar direcionado a educação infantil, bem 

como reconhecer a importância do educador como ponte para que as atividades lúdicas 

sejam repassadas de forma satisfatória para o aluno com TEA, não sendo só um 

instrumento de brincar e sim um meio para o qual seja despertado o desenvolvimento 

cognitivo do educando. 

No entanto, no Brasil a ludoterapia é carente, pois o ensino ainda se encontra 

mecanizado essas atividades lúdicas são mais presentes em alunos não detentores de 

transtornos, fazendo entender que existe uma barreira entre a reformulação das práticas 

de ensino voltadas ao aluno com TEA e a assistência ao aluno autista dentro da sala de 

aula. 
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E no que concerne aos espaços físicos das escolas, os mesmos quando não são 

planejados para inserir alunos especiais ao invés de acolhe-los faz com o que exista uma 

divisão dentro da sala de aula, ficando o aluno invisível aos demais, uma vez que para a 

eficiência da ludoterapia o espaço físico deve estar em conformidade. 

Perante ao exposto, ressalta-se que se faz necessário o aumento e pesquisas 

voltadas ao aluno com TEA e a importância da pratica da ludoterapia como coadjuvante 

no desenvolvimento do processo cognitivo. 
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RESUMO 

O presente artigo faz uma revisão bibliográfica, partindo do embasamento teórico e da 

observação das atitudes de crianças com autismo dentro de seu contexto escolar, com 

relevância em suas relações com as demais crianças e o seu professor. A escola vem em 

segundo lugar, sendo a família o primeiro espaço que é fundamental para a inclusão da 

criança com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Mesmo com muitas pesquisas 

durante anos seguidos, o autismo continua apresentando desafios à intervenção educativa 

e terapêutica. Oferecer vivências estimulantes e ricas, um mundo novo a explorar faz 

parte do processo educativo. Assim, a escola da contemporaneidade vem sendo desafiada 

cotidianamente a ser inclusiva. Desse modo, mediante o estudo realizado, podemos 

depreender que as diferenças servem para enriquecer o meio educativo 

Palavras-chave: autismo. inclusão. escola. 

 

ABSTRACT 

The present article makes a bibliographical review, based on the theoretical basis and the 

observation of the attitudes of children with autism within their school context, with 

relevance in their relations with the other children and their teacher. The school comes 

second, with the family being the first space that is fundamental for the inclusion of the 

child with ASD (Autistic Spectrum Disorder). Even with much research over the years, 

autism continues to pose challenges to educational and therapeutic intervention. Offering 

stimulating and rich experiences, a new world to explore is part of the educational 

process. Thus, the contemporary school has been challenged daily to be inclusive. Thus, 
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through the study, we can deduce that differences serve to enrich the educational 

environment. 

Key words: autism. inclusion. school. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A escola é um lugar privilegiado para refletir sobre as questões que envolvem 

crianças e jovens, pais e filhos, educadores e educandos, e a sala de aula um espaço 

facilitador da busca de conhecimento e de construções relacionais. É também nesse 

universo onde a socialização, a promoção da cidadania, a formação de atitudes, opiniões 

e o desenvolvimento pessoal podem ser incrementados ou prejudicados. 

O movimento de inclusão escolar que vem sendo desenvolvido nos últimos anos 

defende os princípios de direito à igualdade e à diferença, com intuito de acabar o 

preconceito e a discriminação nos espaços educativos. A ressignificação das formas de 

interação e comunicação é constantemente discutida, pois são fatores determinantes para 

o processo de desenvolvimento, adaptação social e consequentemente de aprendizagem 

das crianças com necessidades educativas especiais. 

Cada ser humano é único em sua existência e precisa ter suas particularidades 

como: idade, grau de escolaridade, aspectos sociais, linguísticos, cognitivos, motores, 

familiares, grau de autismo, síndromes ou algum transtorno, seja ele qual for, todas as 

especificidades levadas em consideração, pois “cada pessoa tem suas individualidades, 

habilidades, dificuldades e contextos, o que evidentemente influenciará em sua 

aprendizagem” (BRITO, 2017, p. 7). 

Como a escola pode contribuir com o processo de inclusão de crianças com 

transtorno do espectro autista? Diante desta questão norteadora, elegemos como objetivo 

dessa pesquisa analisar se as contribuições da escola para com o processo de inclusão das 

crianças com TEA ainda é um desafio nos tempos atuais.  

A escola na perspectiva inclusiva concebe um espaço para todos, no qual os 

alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades e diferenças. Serão todos 

inseridos em seu direito de participar ativamente do processo escolar.  
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Nesse contexto, é preciso atentar para o fato de que a educação é uma das forças 

de luta capaz de promover e instaurar a “ética universal do ser humano” (FREIRE, 2007, 

p. 11). Este autor apresenta o homem como um ser de relações, no mundo e com o mundo, 

considerando-o um ser histórico, temporal, capaz de interagir com as pessoas e com a 

sociedade. 

 

2 A INCLUSÃO FRENTE AO AUTISMO  

 

É na interação com o outro que a criança desenvolve inúmeras habilidades e 

possibilidades para se estruturar como pessoa. A forma como é recebida, acolhida, enfim, 

compreendida, é fator preponderante para um bom desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 3º, inciso IV, traz como um dos seus 

objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer forma de discriminação”. 

Nesse sentido, é necessária a compreensão do papel formador da escola, que 

jamais será exercido em um meio educacional excludente.  

De acordo com Schmidt (2013, p. 17), 

 

O Brasil passa a entender que o acesso à escola é um direito de todos, 

propondo ações educacionais voltadas à integração das pessoas com 

alguma deficiência. Esse movimento inicia-se timidamente por meio de 

campanhas assistenciais e iniciativas isoladas, até que a Constituição de 

1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990 e a Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) em 1996, entre outros documentos 

internacionais, determinam a matrícula de todas as crianças na rede 

regular de ensino. Com isso, definem também que as escolas se 

organizem para oferecer respostas adequadas à aprendizagem de 

crianças com autismo. 

 

Sendo assim, vamos conhecer um pouco do TEA de acordo com o DSM V 

(Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) apud Brito (2013, p. 12), que 

tem dentre suas características: 
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A - Deficiências persistentes na comunicação e interação social: 

1. Limitação na reciprocidade social e emocional; 

2. Limitação nos comportamentos de comunicação não verbal 

utilizados para interação social; 

3. Limitação em iniciar, manter e entender relacionamentos, variando 

de dificuldades com adaptação de comportamento para se ajustar as 

diversas situações sociais.  

 

Ainda citando a referida autora, ela nos diz também que “com esse diagnóstico, 

não é para rotular de forma negativa ou sentenciar a pessoa, ao contrário disso, é para 

auxiliar na comunicação entre os profissionais, na busca por direitos, ajuda a nortear as 

intervenções e a orientar os familiares” (BRITO, 2013, p.12).  

Ou seja, o autismo se caracteriza pela presença de um desenvolvimento limitado 

na interação social e na comunicação, além de um repertório marcadamente restrito de 

atividades e interesses. 

Por isso, é preciso estar atento às múltiplas linguagens e formas de expressão 

para que se possa ajudar na construção da identidade dessas crianças na escola com 

autismo como também, bem como com as demais. O sentimento de pertencimento ao 

grupo do qual fazem parte, funciona o melhoramento do desenvolvimento global da 

aprendizagem. Os prejuízos que venham a apresentar na interação social podem ser 

amplos, havendo nesses casos prejuízos nos comportamentos verbais ou não verbais. 

Sendo assim, segundo Novaes (1984, p. 71), “a escola, por meio do processo 

educativo, deve fortalecer experiências positivas de aprendizagem e de ajustamento, visto 

que se vive numa sociedade em constante transformação”. Além disso, deve proporcionar 

que o indivíduo, independentemente de suas diferenças, consiga realização individual 

através do desenvolvimento das próprias capacidades, favorecer a adaptação à família e 

aos demais grupos sociais, mobilizar o indivíduo para o trabalho e necessidades da 

sociedade, bem como motivá-lo para uma participação ativa como cidadão na própria 

comunidade.  

Nesse sentido, a construção de um espaço educacional inclusivo requer uma 

mediação ética, respondendo a necessidade social e histórica que supere qualquer prática 

pedagógica excludente, com o compromisso maior de garantir uma educação de 
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qualidade para todos e realizar as transformações que se fizerem necessárias para se 

conseguir alcançar esse objetivo. 

 

3 O ESPAÇO EDUCATIVO CONTRA A SEGREGAÇÃO 

 

A ação educativa na escola costuma desenvolver métodos para intervir junto à 

comunidade escolar no acolhimento dos alunos, sendo esta uma intenção voltada para a 

valorização das diferenças como resultante da multiplicidade efetivando políticas 

públicas inclusivas. 

De acordo com Paulo Freire (1991, p. 126),  

 

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a 

educação não é a chave das transformações do mundo, mas sabemos 

também que as mudanças do mundo são um que fazer educativo em si 

mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode alguma 

coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua 

força a serviço de nossos sonhos.  

 

Se quisermos uma escola inclusiva, onde todos convivam e respeitem as 

diferenças, teremos que favorecer a criação de valores educativos baseados na empatia. 

Citado por Moacir Gadotti (1991, p. 84), é nesse sentido que Paulo Freire é enfático ao 

afirmar que “a transformação da educação não pode antecipar-se à transformação da 

sociedade, mas esta transformação necessita da educação”. 

Nessa perspectiva, perceber o mundo real em que o aluno autista vive é essencial 

no palco das relações pedagógicas para situar necessidades, significados, objetivos, 

limites, desafios que delineiam suas atitudes na prática educacional. As realidades são 

únicas e muitas vezes refletem nos caminhos que podem esclarecer algumas dificuldades 

de mudança pessoal, pois as pessoas possuem atitudes diferentes diante do outro e do 

mundo, pois  

 

A educação inclusiva, na medida em que promove um ensino respeitoso 

e com significado para cada criança, favorece o desenvolvimento da 

consciência de que todos são igualmente beneficiários de direitos e 
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deveres e incentiva o debate permanente sobre causas coletivas” 

(SAMPAIO; SAMPAIO, 2009, p. 44). 

 

De acordo com a Cartilha das pessoas com autismo do Estado de São Paulo, do 

Movimento Pró-Autista, eles têm os mesmos direitos previstos na Constituição Federal 

de 1988 e outras leis do país, que são garantidos a todas pessoas. Também tem todos os 

direitos previstos em leis específicas para pessoas com deficiência (Leis 7.853/89, 

8.742/93, 8.899/94, 10.048/2000, 10.098/2000, entre outras), bem como em normas 

internacionais assinadas pelo Brasil, como a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Consideramos, assim, que são necessárias atitudes de reconhecimento da 

realidade vivida, antes de qualquer outra coisa, diante do contexto que se apresenta na era 

da globalização em nossa sociedade, para que o portador de autismo não venha a se tornar 

um estigma de desvalorização. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional, Lei nº 9.394/96, no artigo 

59, “preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, 

recursos e organização específicos para atender às suas necessidades”. 

Nesse sentido, Glat e Nogueira (2002, p. 26) apud Prieto e Orgs (2006, p. 42), 

sustentam que, 

 

Vale sempre enfatizar que a inclusão de indivíduos com necessidades 

educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na 

sua permanência junto aos demais alunos, nem na negação dos serviços 

especializados àqueles que dele necessitem. Ao contrário, implica uma 

reorganização do sistema educacional, o que acarreta a revisão de 

antigas concepções e paradigmas educacionais na busca de se 

possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses 

alunos, respeitando suas diferenças e atendendo às suas necessidades.  

 

Desse modo as escolas representam um instrumento eficaz para enfrentar e 

combater atitudes discriminatórias e excludentes, sendo um espaço de acolhimento para 

se construir uma sociedade integradora e obter a tão sonhada educação para todos. De 

acordo com Brito (2013, p 17),  
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As intervenções terapêuticas adequadas e a educação escolar são de 

particular importância para pessoas com TEA e seus familiares, pois 

poderão ajudar a desenvolver interesses e competências que permitam 

até mesmo a independência na vida adulta em alguns casos.  

 

Desse modo, o sucesso dessas intervenções e a educação oferecida vão depender 

do convívio em um grupo cooperativo e inclusivo, criando um clima favorável a múltiplos 

aprendizados. A escola ao considerar a diversidade de sua comunidade, poderá atender 

às necessidades singulares dos alunos com ou sem TEA. 

 

4 O PROFESSOR COMO AGENTE INCLUSIVO 

 

Desde que nascemos, participamos do processo de socialização, adotando 

hábitos e atitudes de acordo com o coletivo. O professor ocupa uma posição estratégica 

para essa socialização na escola em meio a relações complexas no interior de sua sala de 

aula. Sua prática integra diversos saberes, que correspondem a várias áreas de 

conhecimento, salientando que grande parte desses saberes vai depender de sua 

capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais conhecimentos para sua prática. 

Ser sensível às características de cada um e atuar em relação ao que é mais 

apropriado em cada situação, requer processos reflexivos por parte do professor. A sua 

prática profissional não pode ser realizada por valores educativos formulados por agentes 

que estão fora do contexto da sala de aula. 

Conforme Paulo Freire (1996), não se pode esperar que professores se 

transformem em meros aplicadores de conteúdos sem ver o que outro traz consigo. Assim,  

 

É por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento 

técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no 

exercício educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza 

do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à 

formação moral do educando. Educar é substantivamente formar. 

(FREIRE, 1996, p.18-19). 

 

Os avanços tecnológicos, a reconstrução de valores, a eterna busca pelo 

conhecimento, transforma constantemente o contexto educativo e consequentemente, o 



 

1081 

papel do professor na atualidade. A globalização requer um profissional voltado paras as 

inovações, novos contextos familiares em que seus alunos vivem, diferenças que estão 

presentes no dia a dia, em que sua conduta deve romper paradigmas, desenvolvendo a 

capacidade de reflexão. 

Assim, “o professor é convocado a lidar com as consequências psíquicas que a 

convivência com a deficiência pode trazer, o que certamente pode influenciar em sua 

prática junto a estes alunos” (SAMPAIO, 2009, p. 47). 

Tudo isso requer um processo reflexivo por parte desse professor, pois ele 

preciso estar atento as demandas para decidir o que fazer, como fazer, com quem e que 

ritmo fazer as atividades que venham a ser realizadas, colaborando na formação dos 

indivíduos inseridos em sua sala de aula. Todo seu posicionamento não deve ficar à 

margem da existência de instâncias nas quais se expressem possíveis diferenças, haja vista 

que 

 

 Essa atenção à diversidade, visando a melhoria da qualidade de ensino 

e aprendizagem para todos, é coerente com a teoria histórico cultural de 

Vygotsky, na qual a heterogeneidade, característica presente em 

qualquer grupo, é vista como fator imprescindível para as interações na 

sala de aula. (SAMPAIO, 2009, p. 44). 

 

Nesse sentido, “pensamos que, quando se trata da educação inclusiva, esta 

importância da formação continuada e o aspecto ético envolvidos na prática docente 

ficam ainda mais evidentes” (SAMPAIO, 2009, p. 54). 

Então cabe a este professor desenvolver e dar suporte a todos os seus alunos, 

sem distinção, independente se têm alguma dificuldade ou limitação, seja devido ao 

Transtorno do espectro Autista ou não, promovendo um avanço no seu desenvolvimento, 

pois essa tarefa não é um privilégio só de alguns, e sim direito de todo cidadão.  

Compreendemos assim, a importância de estabelecer uma boa relação entre 

professor e aluno com TEA, visto que pode contribuir de forma significativa para a sua 

permanência na escola. Assim, Mello (2005, p. 20-21) nos traz que: 
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Segundo a definição de autismo adotada pela AMA, para efeito de 

intervenção, é que o autismo é um distúrbio do comportamento que 

consiste em uma tríade de dificuldades: 

1. Dificuldade de comunicação - caracterizada pela dificuldade em 

utilizar com sentido todos os aspectos da comunicação verbal e não 

verbal. Isto inclui gestos, expressões faciais, linguagem corporal, ritmo 

e modulação na linguagem verbal. 

2. Dificuldade de sociabilização - este é o ponto crucial no autismo, e o 

mais fácil de gerar falsas interpretações. Significa a dificuldade em 

relacionar-se com os outros, a incapacidade de compartilhar 

sentimentos, gostos e emoções e a dificuldade na discriminação entre 

diferentes pessoas. 

3. Dificuldade no uso da imaginação - se caracteriza por rigidez e 

inflexibilidade e se estende às várias áreas do pensamento, linguagem e 

comportamento da criança. Isto pode ser exemplificado por 

comportamentos obsessivos e ritualísticos, com preensão literal da 

linguagem, falta de aceitação das mudanças e dificuldades em 

processos criativos. 

 

Então, melhor instrumentalizar esse profissional com teorias e técnicas, para que 

ele não fique à margem da existência de diferentes identidades e possa prepará-la para a 

vida posteriormente. 

 

5 METODOLOGIA  

 

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica que trata da inclusão das 

crianças na escola comum com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e se ela ainda é um 

desafio nos tempos atuais. 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

 

Estar atento a multiplicidade de pessoas num universo educativo é ter a 

possibilidade de fazer um espaço de todos, para todos, sem exceções. Ao considerar essa 

diversidade, valoriza o respeito às diferenças e não enaltece a desigualdade. As diferenças 

servem para enriquecer o meio educativo. É notório a importância de novos saberes e 

instrumentos para lidar com o aluno com ou sem TEA. Integrar conhecimentos múltiplos 

com capacidade de análise complexa, compreensão do todo e das partes.  
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A busca de uma abordagem mais complexa requer uma dialética para se 

compreender a realidade que está em constante transformação. Existe a possibilidade de 

se reinventar princípios e práticas escolares que tragam entendimento de todos os alunos, 

sem exceções. Terá que valorizar os indivíduos em sua singularidade, com seus limites e 

potencialidades, contribuindo, assim, como instrumento de apoio à educação inclusiva.  

Ao mesmo tempo, entende-se que a prática educativa não pode ser exercida 

somente para aplicação de um conhecimento teórico, cientificamente indiscutível, mas 

também deve haver sempre, para situações “ditas” problemáticas, o reconhecimento que 

ela se move entre incertezas e dilemas e que a docência não deve se afastar dos 

pressupostos interpretativos e de sujeitos de valores que são os professores, sobre o que 

ensinam e suas circunstâncias. 

A escola é um lugar de se aprender e se desenvolver, mesmo que haja 

dificuldades e limitações. O professor não deve excluir ou rejeitar crianças com limitações 

e sim, criar metas para enfrentar e superar as dificuldades encontradas. A criança com 

TEA pode apresentar habilidades incomuns, desenvolvimento irregular e outras 

peculiaridades, mas tem os mesmos direitos que as demais de seu contexto escolar. 
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RESUMO 

A presente pesquisa analisa as percepções de professores sobre a inclusão de alunos com 

TEA - Transtornos Espectro Autista, sendo que esta é uma patologia em evidência pelo 

crescimento dentro da população mundial e que requer maiores investigações no que 

concerne ao seu entendimento e tratamento. Nessa perspectiva, a questão norteadora desta 

investigação foi: Qual a percepção dos professores acerca da inclusão dos alunos com 

TEA? O objetivo foi descrever sob a ótica dos docentes que atuam no ensino fundamental 

as concepções a respeito da inclusão das crianças com autismo, trazendo uma reflexão 

sobre como esta concepção pode influenciar na formação continuada dos docentes e, 

consequentemente, na inclusão destes estudantes. A metodologia empreendida foi de 

natureza bibliográfica. Os resultados detectam carência de formação dos professores, que 

sentem dificuldades com a inclusão dos alunos com TEA. Constatou-se a necessidade de 

apoio de uma equipe multiprofissional, estrutura física e de materiais didáticos de 

qualidade. 

Palavras-chave: inclusão. transtorno espectro autista. professor. 

 

ABSTRACT  

This research analyzes the perceptions of teachers about the inclusion of students with 

autism spectrum disorders (ASD), and this is a pathology in evidence for growth within 

the world population and that requires further investigations in what concerns its 

understanding and treatment. From this perspective, the guiding question of this 

investigation was: what is the perception of teachers about the inclusion of students with 

ASD? The objective was to describe from the perspective of the teachers who work in 
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elementary school the conceptions about the inclusion of children with autism, bringing 

a reflection on how this conception can influence the continued formation of teachers and, 

consequently, the inclusion of these students. The methodology undertaken was of a 

bibliographic nature. The results detect lack of teacher training, who feel difficulties with 

the inclusion of students with ASD. It was observed the need to support a 

multidisciplinary team, physical structure and quality didactic materials. 

Keywords: Inclusion; Autistic spectrum disorder; Teacher. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O tema relacionado ao TEA - Transtorno Espectro Autista é relevante por afetar 

um alto índice de pessoas no mundo contemporâneo. Segundo a legislação brasileira atual 

(BRASIL,1996; BRASIL,2014), as fragilidades existentes à inclusão educacional e 

desafios quanto a sua efetivação ainda são bastante acentuadas e de acordo com recentes 

pesquisas apontam a necessidade de mudanças nos aspectos: estrutural, recursos 

utilizados, ideologia, formação dos profissionais, dentre outros (ADURENS; VIEIRA, 

2019). 

Costa et al. (2018) relatam que no Brasil, ainda que seja obrigatório, a inclusão 

do aluno com TEA, nas redes públicas ou particulares, não se garante um ensino e 

aprendizagem de qualidade, pois faltam investimentos, principalmente na formação dos 

professores.   

Nessa perspectiva, tratando-se da inclusão de estudantes com TEA - Transtorno 

do Espectro do Autismo, os autores apontam que os desafios são bem complexos, pois 

representam uma dificuldade a ser enfrentada pelas escolas, por lidarem com questões 

que ultrapassam a dimensão pedagógica, considerando os aspectos comportamentais, 

cognitivos e sociais. Essa questão tem provocado várias discussões e pesquisas para 

entender o processo de ensino aprendizagem dos alunos com TEA. 

Diversos são os aspectos que necessitam de reestruturação para uma inclusão 

mais efetiva do aluno com TEA. Adurens e Vieira (2019) atentam para o fato de que a 

atuação do professor é fundamental neste processo de mediação, bem como a escola, por 
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ser o espaço que permite a inclusão, o desenvolvimento e a permanência desse aluno. 

Nesse sentido, as autoras destacam a importância de um ambiente escolar que envolva 

uma rede específica de apoio aos professores, monitores, adaptações curriculares e 

medidas que facilitem a comunicação e o trabalho entre os profissionais envolvidos, a 

favor do aprendizado e em prol ao respeito e valorização do outro e em especial do aluno 

com TEA. 

O professor tem um grande papel de responsabilidade com relação ao 

desenvolvimento escolar do aluno com TEA em sua sala de aula. Ele precisa de recursos 

metodológicos e estruturais para a realização de um trabalho competente. Quanto maior 

o conhecimento acerca do autismo por parte das pessoas que interagem com tais crianças, 

mais precisas e eficazes serão as possibilidades de intervenções.  

 

Segundo Sousa (2016) o comportamento das crianças com TEA são analisados 

pela psiquiatria como estereotipados, repetitivos e sem sentido. Porém, do ponto de vista 

da psicanálise, esses comportamentos obedecem a uma lógica de extremo rigor. Estas 

crianças trabalham para introduzir uma barreira no Outro que se constitui como 

desregulado e sem lei, por falha na operação da metáfora paterna e da não inscrição da 

Lei no lugar do Outro. Assim, em vez de tentar eliminar esses comportamentos com a 

medicação, como faz a psiquiatria, a psicanálise propõe acolher esses sujeitos. 

De acordo com a perspectiva psicanalítica, o tratamento oferecido é a 

investigação das particularidades de cada sujeito em suas diversas e estranhas formas de 

manifestação. Deste modo, se oferece as crianças, auxílio no trabalho que realizam com 

a intenção de sair do lugar de objeto de gozo do Outro para se constituírem como sujeitos. 

Ao acolher os sintomas que o sujeito autista apresenta não como falhas a serem 

suprimidas e sim as respostas vindas dele, parte-se da etapa do acolhimento dos sintomas 

para a intervenção, propiciando, por meio do trato a criança, um contexto em que novas 

respostas possam surgir. 

O objetivo deste artigo é apresentar conceitos fundamentais para compreensão 

da importância da percepção do professor e de sua atuação na inclusão da criança com 

TEA, colaborando no seu processo de desenvolvimento. O estudo trata-se de uma revisão 
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de literatura do tipo descritivo. Como critério de pesquisa, utilizou-se obras dos principais 

autores contemporâneos dedicados na área de autismo que tinham interface com 

Educação e Psicologia e assim responder com fidedignidade a problemática em questão. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CONCEITUALIZAÇÃO DO AUTISMO 

 

Campos (2016) enfatiza o aumento dos casos de autismo que sobem para 1 a 

cada 68 crianças, e segundo a OMS - Organização Mundial de Saúde, relata-se que cerca 

de 2 milhões de pessoas são atingidas pela síndrome.  

Caneda e Chaves (2015) ressaltam que o autismo infantil tem sido uma grande 

preocupação dos pesquisadores, por ser um assunto polêmico no que se refere a definição 

de suas causas e das diferentes hipóteses sobre o seu enfrentamento. Segundo os autores, 

o autismo é "um defeito de estruturação primeira do aparelho psíquico por causa do 

fracasso do circuito pulsional, podendo gerar patologias diversas com déficits 

gravíssimos”. 

Diante do contexto social e atual sobre o TEA - Transtorno do Espectro Autista, 

se faz necessário compreender algumas definições que envolvem essa síndrome e 

conhecer sua evolução ao longo dos anos, influenciando desde a sua denominação até as 

explicações sobre etiologia e formas de acompanhamento. 

Atualmente, alguns autores defendem a ideia de que vivenciamos um período de 

epidemia relacionada ao autismo, em razão do número crescente de casos diagnosticados 

com esse quadro clínico. De acordo com Adurens e Melo (2017) a atual versão do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) (Associação Psiquiátrica 

Americana [APA], 2014) incluiu o autismo no campo dos TEA - Transtornos do Espectro 

Autista e integrou-o aos diagnósticos diferenciais em função da ampla dimensão do 

espectro autístico, catalogando em uma mesma categoria, cuja distinção ocorre a partir 

da intensidade dos sintomas e dos comportamentos. 
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Para Guimarães (2017), o TEA é considerado um transtorno do desenvolvimento 

de causas neurobiológicas cujas características básicas são atipicidades que apesar 

abrangentes afetam de forma perceptível as áreas da interação social, da comunicação e 

do comportamento. Essas áreas afetadas na pessoa com TEA são interligadas, pois a 

interação social requer comunicação, que também é comprometida, atingindo o 

comportamento.  

A classificação do TEA do DSM-V promove uma especialidade dos quadros de 

Autismo Infantil e Síndrome de Asperger, retirando-os e diferenciando-os, inclusive, dos 

transtornos globais do desenvolvimento, nos quais até então se incluíam. 

 

Para localizá-los dentro do espectro, conforme o nível de severidade das 

manifestações sintomáticas, o DSM-V propõe três tonalidades de graus 

de autonomia: (1) exigindo apoio, classificado como leve; (2) exigindo 

apoio substancial, designado como moderado e (3) exigindo apoio 

muito substancial, qualificado como grave (PIMENTA, 2019, p. 07). 

 

De acordo com Carvalho et al (2018), pesquisas com professores de ensino 

fundamental apontaram que as crianças com TEA centram-se, em sua totalidade, em uma 

ideia de enclausuramento em um mundo próprio, de total isolamento, reserva e limitação, 

ausência ou extrema dificuldade na comunicação e restrições quanto ao contato físico. 

Além disso, existem momentos de picos de agressividade e hiperatividade, destacando-

se a presença dos comportamentos estereotipados, mesmo que implicitamente. Os 

prejuízos na comunicação e interação social, além dos padrões restritos e repetitivos de 

comportamento são evidentes e percebe-se que ainda persiste uma visão bastante clínica 

e epidemiológica, que "encaixa" as pessoas em transtornos e diagnósticos, como se todos 

os recebedores daquele laudo médico fossem acometidos por uma doença, um problema 

com diversas características iguais. 

A centralização no prognóstico médico desencadeia dificuldades para os demais 

profissionais que lidam com crianças com TEA. Professores entrevistados demonstraram 

acreditar nas limitações do autista como algo voluntário, permanente e não passível de 

evolução e mudanças.  Nenhum dos relatos enfatizaram as suas possibilidades, 

potencialidades e especificidades, para além do diagnostico recebido. Tendo em vista que 
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o diagnóstico de autismo reduz as expectativas dos professores sobre o aprendizado da 

criança ou do adolescente, inviabilizando o reconhecimento daquilo que cada sujeito 

efetivamente pode alcançar em sua vivência escolar (CARVALHO et al., 2018). 

Esse levantamento levou a constatação que o acolhimento que a escola faz a 

crianças com TEA, é muito mais de acordo com os padrões pré-estabelecidos e esperados 

do que a observação e o respeito de suas possibilidades e limites. 

Segundo Sousa (2016) o comportamento das crianças com TEA são analisados 

pela psiquiatria como estereotipados, repetitivos e sem sentido. Porém, do ponto de vista 

da psicanálise, esses comportamentos obedecem a uma lógica de extremo rigor. Estas 

crianças trabalham para introduzir uma barra no Outro, que se constitui como desregulado 

e sem lei, por falha na operação da metáfora paterna e da não inscrição da Lei no lugar 

do Outro.  

Com base nessa premissa, ainda de acordo com o mesmo autor que orienta o 

caminho do acolhimento às crianças com TEA, promovendo uma forma mais humana de 

lidar com essa realidade ao invés da tentativa de eliminar seus comportamentos com 

medicação, como faz hoje a psiquiatria.  Essa demanda é acolhida pela psicanálise que 

toma essa criança autista como sujeito, em direção oposta à concepção deficitária do 

autismo, trabalhando com uma criança imersa na linguagem, mas fora do discurso, uma 

vez que o autista não faz laço social. 

De acordo com Griebler (2018), pesquisas atuais em psicanálise apontam que o 

autismo não está exclusivamente ligado a determinada fragilidade na relação entre os pais 

e o bebê, por motivos singulares relacionados à história desses pais. Advertem que 

existem casos em que os pais estão bem posicionados no exercício da função e o bebê é 

quem não responde à convocatória deles, resultando em um prejuízo no circuito pulsional 

com consequência na subjetividade. A mesma autora atenta para o fato da relevância do 

diagnóstico e tratamento precoce, pois quanto mais cedo fizer uma intervenção, maior é 

a possibilidade de minimizar as dificuldades que afetam o desenvolvimento e a 

constituição da subjetividade da criança.  

Adurens e Melo (2017) relataram a pesquisa da psicanalista Marie-Chistine 

Laznik, a qual dedicou-se sobre vídeos caseiros de bebês que depois receberam 
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diagnóstico de autismo. Diante desse fato, ela elaborou sua hipótese, destacando dois 

pontos fundamentais indicando sinais de risco para o autismo: o não olhar entre o bebê e 

sua mãe, especialmente quando a mãe não tem noção do fato, e o fracasso do circuito 

pulsional completo. Essa informação vai de encontro com Griebler (2018) pelo fato de 

que o não olhar produz uma fratura significativa no estágio do espelho, descrito por Lacan 

como o tempo particular do reconhecimento do bebê pelo Outro a partir da imagem 

especular, proporcionando ao pequeno sua imagem corporal. Por sua vez, Adurens e Melo 

(2017) destacam que esse olhar, é também o que permite à mãe escutar de início nos 

balbucios do bebê, mensagens significantes que ele fará suas mais tarde. Ver e escutar o 

que ainda não está para um dia possa advir. 

Observa-se que a psicanálise tem um papel fundamental e de relevância nos 

avanços das pesquisas e no tratamento do autismo. Seu diálogo com a ciência facilita a 

comunicação entre pesquisadores e estudiosos, comprometendo-se com o rigor científico. 

 

2.2 A INCLUSÃO ESCOLAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO ESPECTRO 

AUTISTA 

 

Os estudos mostram que o termo inclusão é debatido há mais de dez anos e 

possui raízes nas lutas das pessoas com deficiência pelo direito à educação e dentre eles, 

o autista. As escolas vêm promovendo várias ações ao longo do tempo, com o objetivo 

de evitar preconceitos e segregações, além de incentivar práticas integracionistas até a 

adoção de uma educação inclusiva com qualidade que atenda a todas as crianças, 

deficientes ou não (CANEDA; CHAVES, 2015). 

Pimenta (2019) destaca que a inclusão Escolar, como direito de todos à 

educação, independente das diferenças individuais foi proposta pela Declaração de 

Salamanca, na Conferência Mundial de Educação Especial, em 1994. Caneda e Chaves 

(2015) corroboram acrescentando que no Brasil, várias leis e decretos legitimaram a 

inclusão escolar que garante o atendimento educacional especializado às pessoas com 

deficiência. Entretanto, tais leis e decretos não dão o suporte necessário para que essas 
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crianças e professores usufruam de seus direitos. Em contrapartida, ainda existem escolas 

que concebem um sistema de ensino paralelo, separando as crianças incluídas das demais. 

Nesta perspectiva, são relevantes os avanços alcançados, considerando a 

igualdade de direitos dos cidadãos, nas mais diferentes legislações nacionais e 

internacionais. Mas, somente a legislação não é o suficiente para garantir a inclusão 

escolar e o desenvolvimento do aluno. 

Frente ao exposto, Costa et al. (2018) ressalta que a educação inclusiva é 

considerada uma proposta que respeita e valoriza todas as pessoas diante das suas 

habilidades e características individuais. Consequentemente são necessárias mudanças 

estruturais nas escolas, para garantir ao aluno o acesso, a permanência, o 

desenvolvimento, bem como a transformação do olhar do educador.  

Segundo os estudos de Pimentel e Fernandes (2014) a inclusão escolar permite 

à criança com TEA conviver com outras crianças, cada uma em sua singularidade, o que 

muitas vezes não é possível em outros espaços que priorizam um atendimento individual. 

O espaço escolar é favorável para a vivência e experiências infantis a partir da relação 

com outras crianças. Assim, a escola, enquanto espaço de relações sociais, cultura, 

conhecimento e desenvolvimento humano, precisa promover situações de ensino e 

aprendizagem significativas que atendam às necessidades dos alunos com TEA e 

estimulem o seu avanço social, afetivo e cognitivo, e somente assim sua inclusão será 

efetivada em diferentes tempos e espaços. 

Caneda e Chaves (2015) apontaram que para uma eficiente educação inclusiva 

de crianças com TEA, o professor além de sua ação pedagógica, precisa ser capaz de 

produzir enlace. Portanto, necessita da colaboração de uma equipe de profissionais 

dispostos a ouvi-lo e ajudá-lo a pensar a sua prática. Assim, cabe destacar que o 

movimento da educação inclusiva foi uma conquista visando corrigir equívocos 

originários de práticas sociais discriminatórias. Porém, ao abrir as portas da escola para 

todos, não se desenvolveram os recursos docentes e técnicos e o apoio específico 

necessário, adequando as escolas e os procedimentos pedagógicos-didáticos às novas 

condições de inclusão.  
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Os padrões legais da Educação Especial são fundamentais para a instituição das 

práticas inclusivas na educação. Porém, segundo Pimenta (2019) existem muitos desafios 

para a implementação de suas premissas: 

 

No âmbito da gestão, fazer efetivamente trabalharem em conjunto os 

profissionais do Atendimento Educacional Especializado, o professor 

regente e o profissional de apoio de sala de aula mostram-se, a nosso 

ver, a maior dificuldade da inclusão, atualmente. Na esfera da formação 

docente, ainda são insuficientes a quantidade e os modelos de cursos 

informativos e os encontros de reflexão sobre a prática do professor 

com os alunos de inclusão (PIMENTA, 2019 p. 06). 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO DO PROFESSOR NO PROCESSO 

EDUCACIONAL DE INCLUSÃO 

 

Adurens e Vieira (2018) ressaltaram que a presença de professores qualificados 

como instrumento de mediação e suporte de uma equipe multidisciplinar favorecem a 

melhor desenvolvimento no processo de aprendizagem, socialização e interação social. O 

estudo de Pimentel e Fernandes (2014) afirma que é comum a falta de capacitação de 

muitos professores para lidar com as crianças com TEA, bem como para educá-las e 

ensiná-las. Consequência de uma insuficiente formação profissional nas áreas especiais e 

pela falta de informação sobre o TEA e suas manifestações. 

Frente ao exposto, vale destacar que diante da criança com TEA, os professores 

enfrentam o desafio de ensinar o sujeito que não deseja aprender aquele cuja falta não se 

instalou e para quem, o mundo exterior não oferece nenhum interesse. Isso exige do 

professor, abdicar de sua posição de todo saber, para ajudá-los a aproximarem-se desse 

mundo de significados e favorecer instrumentos funcionais que estão dentro da 

possibilidade da criança com TEA, pois as suas mediações contribuem para a elaboração 

de estratégias de intervenção que favoreçam a interação social e o processo de inclusão 

escolar, reduzindo as diferenças (CANEDA; CHAVES, 2015). 

Nesta direção os estudos de Guimarães (2017) enfatizam que a interação das 

crianças com TEA em sala de aula comum, quando efetivada com sucesso é de grande 
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proveito para elas, proporcionando além do bem-estar devido ao sentido de pertencimento 

e segurança, o avanço na compreensão das situações propostas em sala de aula.: seja 

brincadeira, rodinha de conversa, atividade pedagógica ou até mesmo a atitude na hora 

do lanche. Neste sentido, quanto maior o conhecimento acerca do TEA por parte das 

pessoas que interagem com crianças com essa realidade, maiores serão as possibilidades 

de intervenções precisas e eficazes, do contrário pode comprometer a inclusão, 

impactando de forma negativa no desenvolvimento dos alunos com TEA, podendo levar 

até mesmo ao abandono da escola. 

Adurens e Vieira (2018) diante da pesquisa realizada com os professores 

ressaltaram que as variáveis pessoais dos educadores influenciavam suas atitudes sociais 

em relação à inclusão, como a idade cronológica, período de experiência enquanto 

docente, experiência com Educação Especial, nível de escolaridade e até mesmo o gênero. 

Apesar dos professores colaborarem para o processo de inclusão, ainda apresentaram 

dificuldade na relação com o aluno autista pelo fato de não ter formação especializada e 

conhecimento científico, além da escassez de recursos humanos e salas superlotadas.  

Isso nos permite refletir que esses são alguns de muitos dilemas que são visíveis 

no cotidiano da escola e que o professor é o sujeito mais afetado por tais condições, de 

modo que, sente-se angustiado diante dos desafios de intervenção junto aos seus alunos 

com TEA, que através da família chega à escola para vivenciar o processo de 

aprendizagem e interação. 

Nesse sentido o estudo de Pimentel (2017) reforça a importância de elaboração 

de programas de capacitação de professores visando potencializar a política de inclusão, 

pois não basta a publicação de leis que determinem a criação de cursos de capacitação 

básica para professores e nem a obrigatoriedade de matrículas na rede pública, ainda que 

tais medidas se mostrem como essências, mas não suficientes. 

Nesta direção, a pesquisa de Silveira et al. (2012) apontam a importância de um 

trabalho pedagógico e de equipe multidisciplinar que direcionam o olhar nas 

possibilidades do aluno e não nas deficiências, acolhendo-o como sujeito construtor de 

relações sociais, levando em consideração sua história, crenças e trajetórias pessoais. 
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Faz-se necessário elaboração de políticas públicas educacionais voltadas para as 

demandas inclusivas, adequando a formação de educadores às atuais exigências 

educacionais, potencializando as habilidades e competências necessárias aos professores 

de acordo com a realidade brasileira.  Visto que as universidades pouco preparam esses 

profissionais para lidar com alunos com deficiência (REPOLHO et al., 2018). 

De forma complementar, Guimarães (2017) atenta para o fato de que embora a 

formação inicial acadêmica seja relevante, porém, a convivência e a prática com crianças 

com TEA colaboram na formação, em especial na quebra de estereótipos e preconceitos. 

Essa experiencia na prática escolar possibilita ao professor perceber que cada um possui 

uma necessidade, evidenciando que cada criança é única.  

A pesquisa desenvolvida pelas autoras corrobora para o levantamento de índices 

elevados na capacidade da criança com TEA integrar-se no processo de ensino 

aprendizado:  

 

Em relação ao potencial do aluno com TEA para o aprendizado no 

ensino comum, observou-se que 36,84% dos professores consideraram 

que o aluno com TEA sempre apresenta potencial para o aprendizado 

no ensino regular, 60,53% ocasionalmente e 2,63%. (FAVORETTO e 

LAMÔNICA 2014, p.113). 

 

Partindo dessa discussão e dos conteúdos expostos, considera-se que um dos 

grandes desafios para os professores no processo de inclusão dos alunos com TEA é 

adquirir a formação adequada para acompanhar e enfrentar suas responsabilidades com 

mais capacidade e contar com o apoio das estruturas da escola tanto humanas como 

técnicas, para potencializar sua atuação frente a esse universo. Assim, incluir a criança 

com TEA não é uma tarefa simples, mas impõe como um direito a ser assegurado.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar por meio de reflexões, temáticas 

relevantes sobre a percepção dos professores frente à inclusão de alunos com Transtorno 

do Espectro Autista. 
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Destacou-se a importância da inclusão de alunos autistas, visando o caráter 

humanizante da educação, em que, acredita-se que os alunos com TEA podem aprender, 

contudo dependerá da mediação dos professores nesse processo. 

A relevância do papel do professor no processo de mediador junto ao aluno com 

TEA teve ênfase na necessidade de formação e capacitação para que ele possa atuar com 

capacidade promovendo a interação, desenvolvimento e aprendizagem ao aluno com 

TEA.  

O âmbito da Educação Especial e Inclusiva vem tomando cada vez mais força a 

partir da Declaração de Salamanca, mas ainda precisa de maior desenvolvimento, no que 

se refere a todo o conjunto de fatores como dedicação e comprometimento de todo o corpo 

escolar, em especial pelo corpo docente uma vez que é o professor o principal mediador 

em uma sala de aula e não apenas as políticas públicas já existentes como as que constam 

na constituição de 1988 e da LDB em 1996. 

Contudo, pensar em inclusão significa convidar cada professor a ter um novo 

olhar sobre a singularidade dessas crianças com TEA e um novo olhar sobre a educação.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADURENS, Fernanda Delai Lucas; DE MELO, Maribél de Salles. Reflexões acerca da 

possibilidade de prevenção do autismo. Estilos da Clínica, v. 22, n. 1, p. 150-165, 

2017. 

 

ADURENS, Fernanda Delai Lucas; VIEIRA, Camila Mugnai. Concepção de 

professores sobre a inclusão do aluno com autismo: uma pesquisa 

bibliográfica. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, v. 

18, n. 2, 2019. 

 

FAVORETTO, Natalia Caroline; LAMÔNICA, Dionísia Aparecida Cusin. 

Conhecimentos e necessidades dos professores em relação aos transtornos do espectro 

autístico. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 20, n. 1, p. 103-116, 2014. 



 

1097 

 

CAMPOS, Adão Dutra de. Um olhar sobre o autismo pelo viés psicanalítico. 2016. 36f. 

Trabalho de Conclusão de Curso de Psicologia- UNIJUÍ-Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, 2016. 

 

CANEDA, Cristiana Rezende Gonçalves; CHAVES, Tânia Marisa Lopes. A percepção 

do professor e do tutor frente à inclusão da criança com autismo no ensino 

regular. Aletheia, n. 46, p. 142-158, 2015. 

 

DE CARVALHO, Cintia Souza Borges; AMORIM, Gabriely Cabestré; CAPELLINI, 

Vera Lúcia Messias Fialho. AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

COORDENADORES SOBRE A INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM AUTISMO: 

INFLUÊNCIAS NAS ATUAÇÕES PEDAGÓGICAS. Revista Eletrônica de Ciências 

Humanas, v. 2, n. 1, 2019. 

 

COSTA, Fernanda Aparecida de Souza Corrêa; ZANATA, Eliana Marques; 

CAPELLINI, Vera Lúcia Messias Fialho. A educação infantil com foco na inclusão de 

alunos com TEA. REVISTA ELETRÔNICA PESQUISEDUCA, v. 10, n. 21, p. 294-

313, 2018. 

 

GRIEBLER, Aline Francieli. A percepção materna do vínculo com o filho. 2018. 98f. 

Dissertação de mestrado - Universidade Fernando Pessoa, Porto-Portugal, 2018. 

 

GUIMARÃES, Arlete de Brito. Interações sociais envolvendo crianças com Transtorno 

do Espectro do Autismo em classes comuns: o olhar de seus professores. 2017. 122 f. il. 

Dissertação de mestrado - Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2015. 

 

PASSERA, Josiane Cristina Dourado; DE SOUZA, Luana Aparecida Martins; DE 

CASTRO ARAUJO, Doracina Aparecida. O TRANSTORNO DO ESPECTRO 



 

1098 

AUTISTA (TEA) NAS REVISTAS SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL: processo 

ensino e aprendizagem. ANAIS DO SCIENCULT, v. 7, n. 1, p. 225-248, 2017. 

 

PIMENTA, Paula Ramos. Clínica e Escolarização dos Alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA). Educação e Realidade, v. 44, n. 1, 2019. 

 

PIMENTEL, Ana Gabriela Lopes et al. A perspectiva de professores quanto ao trabalho 

com crianças com autismo. Audiology-Communication Research, 2014. 

 

REPOLHO, Silas Moura; PEREIRA, Crislaidy Oliveira; DOS SANTOS PALHETA, 

Raquel Muniz. A formação do professor frente à Educação Inclusiva de pessoas com 

deficiência. Revista Educação, Artes e Inclusão, v. 14, n. 4, 2018. 

 

SILVEIRA, Kelly Ambrosio; ENUMO, Sônia Regina Fiorim; ROSA, Edinete Maria. 

Concepções de professores sobre inclusão escolar e interações em ambiente inclusivo: 

uma revisão da literatura. Revista brasileira de educação especial, v. 18, n. 4, p. 695-

708, 2012. 

 

SOUSA, Fernanda Marchi de. A Clínica Psicanalítica com os Autistas: uma Possível 

Direção do Tratamento. Psicologado, 2016. 

 

  



 

1099 

A RELAÇÃO DA CRIANÇA AUTISTA COM OS OBJETOS 

AUTÍSTICOS: ESTUDO DE CASO 

 

PINTO, Lívia Martins 

Graduanda em Psicologia, FCRN - Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, 

liviampinto1@hotmail.com 

 

ANNA LUZIA DE OLIVEIRA 

Mestre em Educação, FCRN - Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, annaluz_uzl@yahoo.com.br 

 

Orientadora: QUEIROZ, Kalyana Cristina Fernandes de 

Dra. Em Psicologia, Coordenadora de Psicologia FCRN - Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, 

kalyanafernandes@hotmail.com 

 

RESUMO 

O número de pessoas diagnosticadas com autismo tem aumentado significativamente em 

todo o mundo, impondo a inadiável busca de mais conhecimentos sobre esse evento da 

vida tantas pessoas. Assim, o presente estudo parte do pressuposto de que os “objetos 

autísticos”, objetos que as crianças com autismo têm uma relação especial e são 

percebidos como parte do próprio corpo, são elementos importantes na compreensão do 

sujeito portador de autismo. Desta forma tem o objetivo de compreender a relação da 

criança autista com os “objetos autísticos”. O trabalho foi viabilizado em uma escola 

pública do município de Mossoró/RN, através de uma pesquisa descritiva, de abordagem 

qualitativa por meio de observação e entrevista. O resultado desse estudo mostrou a 

importância de compreender a relação da criança autista com os “objetos autísticos”, 

corroborando com a literatura consultada.  

Palavras-chave: autismo. psicanálise. objeto. 

 

ABSTRACT 

The number of people diagnosed with autism has increased significantly throughout the 

world, imposing the incessant search for more knowledge about this event of life of so 

many people. Thus, the present study assumes that “autistic objects”, objects that children 

with autism have a special relationship and are perceived as part of one's own body, are 

important elements in the understanding of the subject with autism. In this way, the 
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objective is to understand the relation of the autistic child to the “autistic objects”. The 

work was made feasible in a public school in the city of Mossoró / RN, through a 

descriptive research, qualitative approach through observation and interview. The result 

of this study showed the importance of understanding autistic child's relation with 

“autistic objects”, corroborating with the literature consulted. 

Keywords: autism. psychoanalysis. object. 

1 INTRODUÇÃO 

 

No início do século XX, mais precisamente no ano de 1908, o nome autismo é 

utilizado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço Eugene Bleuler quando desenvolvia seus 

estudos sobre esquizofrenia, que em grego significa mente dividida. Nesse sentido, às 

características relativas ao desinteresse pelo mundo exterior e à primazia do mundo 

interior deu o nome de autismo, definido, assim, como um sintoma secundário da 

esquizofrenia (FERREIRA; VORCARO, 2017).  

A compreensão do autismo passa por uma profunda mudança epistemológica a 

partir dos estudos de Leo Kanner (1894 - 1981). De nacionalidade austríaca e judeu como 

Freud, emigrou para os Estados Unidos da América em 1920, retomando, como psiquiatra 

infantil, os estudos sobre autismo e o separando da esquizofrenia. Através da obra “Os 

distúrbios autísticos de contato afetivo”, publicada em 1943, Kanner estabelece o autismo 

como nova patologia caracterizada, principalmente, pela extrema dificuldade das crianças 

em manter relações com outras pessoas (CALZAVARA; SILVA. 2018). 

Um ano após a publicação do trabalho de Kanner, o médico austríaco Hans 

Asperger publica sua tese de livre docência entregue à Faculdade de Viena descrevendo 

o resultado de um estudo relativo a crianças que apresentavam características 

comportamentais e sociais semelhantes às descritas por Kanner. 

Em seu percurso histórico o autismo, passou por diversas etapas no que se refere 

a sua definição ou demarcação como esquizofrenia infantil até o transtorno de espectro 

autista. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, edição nº 1 - DSM 

1 (1952), o autismo era classificado como um subgrupo da esquizofrenia infantil - 
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“Reação Esquizofrênica, tipo infantil”. No DSM 2 (1968) a classificação passa a ser 

“Esquizofrenia tipo infantil” (COTUINHO et al. 2013), já no DSM 3 (1982 - revisto em 

1987) o autismo é apresentado como entidade nosográfica, incluída na classificação 

diagnóstica de TGD - Transtornos Globais do Desenvolvimento, sendo que na edição 

revisada - DSM 3/R passa a fazer parte dos Distúrbios Invasivos do Desenvolvimento 

(MALEVAL, 2015). No DSM 4 o autismo mantém a mesma classificação. Com o DSM 

5 (2013) a categoria Transtornos Globais do Desenvolvimento é extinta e o autismo passa 

a ser classificado como TEA - Transtorno do Espectro Autista, categoria única onde, 

independente dos variados graus de manifestações, todas as subcategorias seriam 

abrigadas na mesma entidade. 

A CID 11 - Classificação Internacional de Doenças, publicada em junho de 2018 

pela Organização Mundial de Saúde, mantém a mesma classificação do DSM 5. 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS, a prevalência 

de TEA tem aumentado globalmente, sendo a estimativa de uma criança para 160 com 

transtorno de Espectro Autista. Dentre as explicações para esse aparente crescimento de 

crianças dentro de espectro, considera o aumento da conscientização em relação a essa 

temática, a expansão e melhoria dos critérios diagnósticos, bem como o aperfeiçoamento 

das informações (OPAS, 2017).  

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2018) dos Estados 

Unidos realizou, em pesquisa realizada em 11 regiões do país no ano de 2014, a 

prevalência global foi de 16,8 por 1.000 – uma para 59 crianças com 8 anos de idade. 

Com variação entre 13,1 a 29,3 por 1.000 crianças de acordo a localidade. 

A psicanálise, nesta crescente “epidemia de autismo” da contemporaneidade, 

coloca-se em constantes reformulações no que concerne à sua clínica, sendo um campo 

de contínuas pesquisas e inovações (LAURENT, 2014).  

Diante de uma realidade tão complexa e de relevância mundial, com forte 

impacto na vida das pessoas, implica a necessidade do desenvolvimento de estudos sobre 

o autismo em suas especificidades que venham contribuir para melhorar sua 

compreensão. 
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Dentre os aspectos da psicanálise no estudo do autismo, destacam-se as 

pesquisas da relação do autista com os “objetos autísticos”, compreendidos como objetos 

em que as crianças com autismo têm uma relação especial e que são percebidos como 

parte do próprio corpo (TUSTIN, 1975). Assim, no contexto deste estudo levanta-se o 

seguinte problema: Como se dá a relação da criança autista com os “objetos autísticos”? 

Em tal perspectiva, tem-se como objetivo geral compreender a relação da criança autista 

com os “objetos autísticos”.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 AUTISMO 

 

O psiquiatra suíço Eugene Bleuler desenvolveu estudos sobre a demência 

precoce, antes descrita por Kraepelin, nomeando-a como esquizofrenia – mente dividida 

(esquizo = divisão, phrenia = mente), havendo uma dissociação entre pensamento, 

emoção e comportamento. Bleuler descreveu quatro sintomas primários próprios da 

esquizofrenia, que denominou de associação frouxa de ideias, ambivalência, alteração de 

afeto e autismo (SILVA, 2006). Neste aspecto, o autismo refere-se à sintomatologia que 

corresponde o predomínio do psiquismo sobre o pessoal e realidade percebida 

(FERREIRA; VORCARO, 2017). 

Assim, o autismo esteve associado à esquizofrenia infantil por muitos anos, até 

que Leo Kanner, psiquiatra infantil austríaco, desenvolvendo seus trabalhos na Johns 

Hopkins University - Estados Unidos da América, em 1943 publica um artigo na revista 

The Nervous Child - Os distúrbios autísticos de contato afetivo - com o resultado de um 

estudo realizado com onze crianças, todas menores de onze anos, que apresentavam 

características comuns muito especiais -  crianças com características marcadamente 

diferentes as que Kanner havia atendido até então. 

Kranner ([1943] 2019) descreve, baseado em suas observações e relato dos pais 

das crianças, uma rica entidade nosográfica que, embora variando no grau de dificuldades 

evidenciadas, apresentam características comuns, não as considerando idiotas ou imbecis 
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como lhes haviam sido apresentadas. Relata que essas crianças apresentam uma 

acentuada dificuldade de manter relacionamento de forma comum com as pessoas e o 

ambiente desde o início de suas vidas, que são independentes, indiferentes ao outro e que 

vivem fechadas como se vivessem dentro de uma concha, gostam de ficarem isolados, 

afastados de tudo que possa lhes dizer respeito, vivem em um mundo silencioso, não 

conseguem desenvolver os aspectos normais da convivência social, desconsiderando 

qualquer estímulo que venha de fora. Para essas crianças o contato físico e os barulhos 

do meio ambiente são ameaçadores por ser invasivos ao seu mundo interior, sendo motivo 

de grande aflição.  

Para Tustin (1975) a criança com autismo vive centrada em si mesma, em que 

seu “eu” responde muito pouco aos estímulos do externo, não percebendo o mundo ao 

seu redor, constituindo-se em uma situação desvio do curso normal do desenvolvimento 

psicológico da fase inicial da infância. 

Os estudos de Kanner ([1943] 2019) revelam que essas crianças possuíam uma 

memória fabulosa para listagens, porém sem habilidade para usar a linguagem com a 

finalidade de comunicação. Era uma linguagem sem o valor semântico inerente à 

comunicação. Após algum tempo, as crianças começam a as combinações de palavras 

ouvidas, que podem ser repetidas de imediato – ecolalia imediata – ou serem guardadas 

e ditas mais tarde – ecolalia tardia. Além desses aspectos, verifica-se a presença da 

compreensão literal das palavras e não em seu sentido simbólico – o significado de uma 

palavra torna-se é literal, inflexível, sendo usado somente com a significação original. 

Outra característica da linguagem é a inversão pronominal – substituição da própria 

pessoa pela terceira pessoa do discurso.  

Nesse contexto, Hans Asperger (1906 – 1980), austríaco, descreveu uma 

síndrome que se caracterizava por dificuldades de integração social, semelhantes às 

crianças do estudo de Kanner, mas que apresentavam um nível de inteligência e 

linguagem considerados bons, de alto nível, sintomas que começavam a se manifestar 

após os três anos de idade (DIAS, 2015). Asperger descreve seus achados na tese de livre 

docência apresentada à faculdade de medicina da Universidade de Viena em 1943 e 

publicada no ano seguinte com o título: Os psicopatas autistas na idade infantil. 
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Atualmente, o autismo foi incluído no grupo dos transtornos do 

neurodesenvolvimento na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM 5, sendo classificado como Transtorno do Espectro Autista, 

incluindo uma série de distúrbios que envolvem prejuízos na forma dos sujeitos 

interagirem e se comunicarem com as outras pessoas e com o mundo, bem como 

comportamentos que seguem determinados padrões diferentes do esperado. Este espectro 

passa a incluir os antes denominados autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo 

de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do 

desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e 

transtorno de Asperger, tornando muito ampla as condições associadas a essa entidade 

nosológica. 

Na compreensão do autismo pela psicanálise, Laurent (2014) aborda a questão 

do corpo no sujeito autista, em que este não possui o envoltório corporal e, 

consequentemente, não tem imagem do corpo. Nesse sentido, faz uma analogia do 

autismo com uma carapaça, afirmando: 

 

Esse termo [carapaça] remete ao fato de que um sujeito que não tem 

envoltório corporal, que não reage à imagem de seu corpo, instalou, em 

vez do espelho que não funciona, uma neoborda corporal, dentro da 

qual – ou sob a qual – ele fica totalmente encerrado. A carapaça 

funciona como uma bolha de proteção para o sujeito. Se ele não tem 

corpo e, portanto, não tem imagem do corpo, ele tem uma cápsula ou 

uma bolha muito sólida que lhe permite defender-se das manifestações 

do Outo que lhe são dirigidas (LAURENT, 2014, p. 78) 

 

Laurent (2014), comentando J-A Miller, relata que as crianças autistas estão na 

dimensão do real. Acessam essa dimensão que não passa pela alienação, onde não falta 

nada, não há furo. É um espaço sem furo e não há uma borda que delimite esse furo, 

portanto não se extrair nada, pois só se extrai algo onde há furo delimitado. 

Após Kranner e Asperger realizarem clara delimitação do autismo, retirando-o 

do campo das psicoses, muitas pesquisas têm sido realizadas em diversas áreas das 

ciências, não só na identificação de outras características, mas principalmente, na busca 
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das causas do autismo, da sua etiologia, levantando as mais variadas hipóteses, desde as 

causas genéticas até questões relativas ao desenvolvimento do cérebro.  

Entretanto, não há uma etiologia especifica que seja aceita universalmente nos 

meios científicos (LAURENT, 2014). Mesmo a teoria de Bettelheim sobre a relação entre 

a atitude da mãe e a produção do autismo, segundo Maleval (2009) foi mal entendida, 

pois não era essa atitude que produzia o autismo, mas a própria reação da criança a essa 

atitude, teoria que hoje não mais encontra eco dentro da psicanálise.  

Para a psicanálise, essa busca de etiologia não é o mais importante, e sim 

entender o autismo, sua dinâmica própria. Mesmo uma causação biológica, não retira do 

indivíduo sua subjetividade, na realidade busca-se uma definição e acolhimento para essa 

relação muito especial desse sujeito com o Outro (LAURENT, 2014). 

A essa incessante luta pela causação do autismo, soma-se a amplidão 

semiológica nessa área, considerando a diversidade de sinais, sintomas e características 

relativas a esse evento que passa a ser classificado como Transtorno do Espectro Autismo 

– TEA DSM 5. 

 

2.2 OBJETO AUTÍSTICO 

 

Kanner ([1943]2019), mesmo sem fazer uma associação das crianças autistas 

aos objetos, refere que as mesmas se relacionam bem com os objetos, gostam muito e 

brincam com os mesmo por longo tempo, demonstrando uma grande satisfação em estar 

com eles, frequentemente apresentando sorriso e plenitude quando estão imersas na 

manipulação com seus objetos. 

Para Frances Tustin (1975), psicanalista inglesa e pioneira na discussão sobre o 

“objeto autístico” e primeira a conceituar esses objetos, afirmando que os “objetos 

autísticos” são partes do corpo do próprio indivíduo e que são experenciados como se 

fossem complementos de si mesmas. A autora faz uma distinção entre os “objetos 

autísticos” e o “objetos transicionais” de Winnicot, sendo objetos transicionais algo que 

a criança diferencia de seu próprio corpo, não a afastando do “não-eu”, já os “objetos 
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autísticos” têm a função de neutralizar a percepção da existência que não seja o próprio 

“eu”, percepção que é por demais ameaçadora e, portanto, intolerável.  

O psicanalista francês Jean-Claude Maleval (2009) distingue dois tipos de 

“objetos autísticos”, os simples e os complexos. Os “objetos autísticos simples” 

corresponderiam às conceituações de Tustin, que se apresentam como recurso de defesa, 

como apoio para a função do duplo, tendo como principal característica a dureza. Já os 

“objetos autísticos complexos” são mais dinâmicos, proporcionando um laço social do 

autista, podendo ser adotados ou construídos pelo sujeito, como, por exemplo, a máquina 

de bem-estar construída por Temple Grandin. Para o autor, o “objeto autístico simples” é 

o que permanece agregado ao corpo do sujeitos, a serviço de sua sensualidade, enquanto 

o complexo, afastando o gozo do próprio corpo do sujeito, traz como uma borda que 

possibilita uma barreira para o Outro e permite que este se conecte com a realidade social.  

Segundo Lucero e Vorcaro (2015), o sujeito autista é afetado pela linguagem 

como os demais seres humanos tendo, assim, a faculdade da alucinação e do 

autoerotismo, e apesar de haver algum aspecto da pulsão circulando no corpo deste 

sujeito, este não consegue exterioriza-la, assim, os objetos são sentidos como partes do 

próprio corpo que recebem investimento pulsional de forma autoerótica, eliminando a 

interação com a realidade, diferindo dos objetos de transição. 

Nesta perspectiva, o “eu” e o “não-eu” devem ser entendidos como a proposição 

de Freud, em que o “eu” é o “eu-prazer”, ligado ao princípio do prazer que resulta no 

gozo, o “não-eu” é tudo que é externo, que vem de fora interrompendo o equilíbrio interno 

e esse “eu” tenta barrar (LUCERO; VORCARO, 2015).  Os objetos aqui são 

compreendidos como correlato das pulsões, são os objetos da pulsão (COELHO JR, 

2001). 

Ainda nesse aspecto, Laurent (2007) apud Lucero e Vorcaro, (2015, p.312), 

ressaltando que os objetos são importantes na formação de um corpo para o sujeito autista, 

afirma que “o objeto-fora-do-corpo integra, pouco a pouco, os deslocamentos dele 

decorrentes. Esse objeto é seguidamente tomado, encerrado no interior do que se tornará 

corpo íntimo. Será sempre a proteção de uma montagem do corpo, ainda que seja um 

objeto fora do corpo”. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo é uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa 

viabilizada através de um estudo de caso, entendido como uma indagação empírica e com 

o fenômeno investigado dentro do contexto vivenciado (YIN, 2001). Foram utilizados 

como instrumentos para coleta de dados um roteiro de entrevista semiestruturada com 

questões abertas, elaborado especificamente para este estudo, bem como a observação de 

uma criança de 6 anos de idade no ambiente escolar, do sexo masculino e com diagnóstico 

de autismo. A entrevista foi realizada com duas pessoas maiores de 18 anos que lidam 

diretamente com a criança autista – a mãe e a professora, numa escola pública municipal 

da cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, que após esclarecimento do 

objetivo da pesquisa aceitaram participar do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, com garantia de sigilo sobre os nomes dos 

envolvidos. 

O conteúdo da entrevista foi gravado em aparelho celular, sendo transcrito neste 

trabalho de forma não literal. Para a interpretação dos dados será utilizada a Análise 

Categorial Temática de Conteúdo, proposta por Bardin (1977). 

Após o período da pesquisa na escola – observação da criança e entrevista, foi 

realizada a devolutiva junto à diretora, aos professores e coordenadores pedagógicos da 

escola através de uma palestra sobre a temática deste estudo, com demonstrações práticas 

da utilização dos “objetos autísticos” da criança como instrumentos pedagógicos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No processo de observação verificou-se que a criança não fica em sala de aula 

por muito tempo, gostando de andar pelas dependências da escola, entretanto passa mais 

tempo no hall de entrada do prédio e em uma sala onde estão alguns computadores. Em 

relação a esta sala foi observado que ela não abre a porta sozinha, vai ao encontro de 
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alguém que esteja nas imediações, pega na mão da pessoa e leva até a porta e lá aponta 

para a maçaneta.  

Na entrevista com a mãe da criança, foi relatado que a mesma tem apego a dois 

objetos quando está em casa, “uma escumadeira e uma concha”, que ela não solta esses 

objetos, carregando-os com aonde vai dentro do próprio ambiente doméstico. 

A professora, questionada sobre algum apego da criança a determinados objetos, 

relata que na escola a mesma gosta de ficar longo tempo em frente a um ventilador que 

permanece ligado em uma sala específica, fica lá com seu movimento no corpo em frente 

ao ventilador girando – sala essa coincidente com a que ele leva as pessoas pela mão para 

abrir a porta. O outro objeto seria uma árvore que tem no pátio da escola, em frente ao 

hall de entrada, ele senta nas almofadas e fica observando por longo tempo essa árvore se 

movendo. 

Assim, de acordo com essas informações, verifica-se que a criança desse estudo, 

apresenta relação com objetos que tomam as características de autísticos nos dois 

ambientes onde passa a maior parte do tempo, sua casa e sua escola.  

A concha e a escumadeira classificam-se como os “objetos autísticos” descritos 

por Tustin (1975) e classificados por Maleval (2009) como “objetos autísticos simples” 

– fazem parte do próprio corpo e são usados de uma maneira diferente das suas funções. 

O mecanismo de utilizar a mão de outra pessoa para abrir a porta corresponde a 

um dos traço do autismo relatado por Tustin (1975, p. 81): 

 

Outro traço característico dessas crianças psicóticas, é como tentam 

transformar a mão de outra pessoa em objeto autístico, usando-as como 

coisa destituída de vida ou vontade própria e como poderosa extensão 

de si mesmas que sirva para realizar seus desejos. Por exemplo, para 

abrir a porta, acender a luza, puxar a o fecho das calças etc. – o que 

denota, pelo menos, certo reconhecimento do modo como os objetos do 

mundo externo operam. A incapacidade de reconhecer refere-se muito 

mais à qualidade “não-eu” das outras pessoas.  

 

 A relação dessa criança com o movimento do ventilador e da árvore corresponde 

ao que Maleval (2009) afirma quanto aos objetos dotados de movimento para o autista, 

para eles tais objetos apresentam um dinamismo específico por se movimentar – quando 
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não dotados de movimentam o sujeito os movimentam – ficando a observar esses 

movimentos durante longo período de tempo. Nesse sentido, o sujeito autista não se fixa 

somente aos “objetos autísticos simples”, em sua dureza, mas por essas outras 

características dos objetos que ele busca integrar. 

Diante de tal realidade, verifica-se que a relação da criança desse estudo com os 

“objetos autísticos” corresponde ao que os autores aqui estudados abordam. 

Nesse contexto foi realizada uma ação devolutiva na escola em forma de palestra 

para professores e coordenadores pedagógicos, com apresentação dos resultados deste 

trabalho e sobre a utilização dos “objetos autísticos” como potenciais instrumentos 

didático-pedagógico para as crianças com autismo, considerando a maior atenção e apego 

a estes objetos pelas mesmas, sendo realizadas discussões sobre as possíveis atividades 

com a escumadeira, a concha, o ventilador e a árvore identificados como “objetos 

autísticos” da criança do presente estudo, como por exemplo: passar fio pelos orifícios da 

escumadeira – coordenação motora, contar as hélices do ventilador e colocar pedrinhas 

na concha contanto por unidade – noções de matemática, tocar a árvore em suas folhas e 

caule – percepção de texturas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar dos estudos sobre o autismo terem produzido um vasto conhecimento 

sobre essa forma de colocar na vida, ainda encontram-se conflitos de abordagens quanto 

a importância do objeto autístico, desde o pioneirismo de Tustin até os dias atuais. 

Assim, Tustin (1975) considera os objetos autísticos como protetores, mas ao 

mesmo tempo são anormais e patológicos, já que os mesmos buscam manter afastados o 

terrível e ameaçador “não-eu”. Marleval (2009) discorda de Tustin quanto ao efeito 

patologizante dos “objetos autísticos”, afirmando que em sua totalidade os sujeitos 

autistas coincidem em suas falas e em suas atitudes na confirmação do auxílio dos objetos 

em suas vidas, não devendo, portanto, privar a criança de seus objetos.  

Os debates sobre a relação das crianças autistas com os “objetos autísticos” são 

divergentes entre vários especialistas, fazendo-se de grande relevância a continuidade das 
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pesquisas nesta temática, constituindo-se em vasto campo de estudo para a psicanálise, 

sendo esse trabalho um passo nesta temática. 
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RESUMO 

Este artigo teve como objetivo revelar informações sobre a Síndrome de Burnout 

apresentando resultados de pesquisas bibliográficas e descritiva juntamente ao 

questionário medindo os índices de burnout em profissionais da educação. Para isso, 

procedeu-se a uma pesquisa descritiva e quantitativa, por meio da aplicação do 

questionário Maslach Burnout Inventory (MBI) com 30 professores de duas escolas da 

rede pública do município de Mossoró-RN, uma localizada no bairro Nova Betânia e a 

outra no Aeroporto, a primeira com uma média de 556 e a segunda 1.148 alunos 

matriculados. Possuindo as mesmas, 30 e 61 professores respectivamente. Analisando os 

resultados de cada categoria, podemos perceber que a exaustão emocional foi a categoria 

em que a resposta “algumas vezes” foi mais marcada, comprovando que a maioria dos 

participantes não estão isentos de mostrarem sintomas da exaustão. Na despersonalização, 

a frequência de “nunca” foi bem maior que todas as outras, evidenciando que essa 

categoria foi a que mostrou mais respostas positivas em relação as outras duas. Na 

realização profissional não está tão baixa levando em conta que apenas 3% dos 

participantes marcaram “nunca” para a afirmação “sinto-me vigoroso no meu trabalho” e 

pela opção “frequentemente” ser a mais marcada entre todas as outras frequências. 

Palavras-Chave: estresse psicológico. professores. exaustão. 
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ABSTRACT 

This article aims to reveal information about Burnout Syndrome presenting results of 

bibliographic and descriptive research along with the questionnaire measuring the 

burnout rates in education professionals. For this, a descriptive and quantitative research 

was carried out by means of the Maslach Burnout Inventory (MBI) questionnaire with 30 

teachers from two public schools in the municipality of Mossoró-RN, one at the Nova 

Betânia neighborhood and the other at the Aeroporto neighborhood, the first with an 

average of 556 and the second 1,148 students enrolled. Both of those having 30 and 61 

teachers respectively. Analyzing the results of each category, we can see that emotional 

exhaustion was the category in which the response "sometimes" was marked the more, 

proving that most participants are not exempt from showing symptoms of exhaustion. In 

the depersonalization category, the frequency of "never" was much higher than all the 

others, evidencing that this category was the one that showed the most positive responses 

when compared to the other two. In professional achievement category it is not so low 

considering that only 3% of the participants responded "never" for the affirmation "I feel 

vigorous in my work" and the option "frequently" to be the most marked among all other 

frequencies. 

Keywords: psychological stress. teachers. exhaustion. 

 

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 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). 

Na Síndrome, segundo Maslach e Jackson (1981), há o aumento dos sentimentos 

de exaustão emocional. À medida que os recursos emocionais se esgotam, os 
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trabalhadores sentem que não podem mais se dedicar psicologicamente. Além disso 

surgem atitudes e sentimentos negativos sobre os clientes. Tais reações podem estar 

ligadas à experiência de esgotamento emocional.  

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, divergindo com o que tinham determinado como importante 

papel no início de sua carreira. Para o Ministério da Saúde a Síndrome de Burnout é a 

sensação de estar acabado ou síndrome do esgotamento profissional é um tipo de resposta 

prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. Sendo 

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? Assim sendo, com o intuito de responder o 

problema da pesquisa, objetivou-se revelar informações sobre a síndrome apresentando 

resultados de pesquisas bibliográficas e descritiva juntamente ao questionário medindo 

os índices de burnout em profissionais da educação. 

Espera-se acrescentar uma contribuição à bibliografia científica produzida no 

Brasil em relação a essa síndrome. Além disso, a presente pesquisa pretende proporcionar 
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resultados quantitativos sobre a incidência dessa síndrome em profissionais do ensino. 

 

2 HISTÓRICO SOBRE A SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Empregada de forma coloquial no século XIX por militares e engenheiros 

mecânicos que procuravam nomear uma pane específica em turbina de aviões a jato, ou 

em outros motores de automóveis, a palavra burnout recebeu vários significados ao longo 

do tempo. Seguidamente, a expressão veio a ser usada por profissionais da área da saúde 

com o propósito de denominar um estado específico de fragilidade dos usuários de drogas. 

Contudo, o termo burnout apenas passou a ser utilizado para indicar um estado de 

patologia crônica evidenciada pelo estresse, pelo esgotamento de recursos e pela fadiga 

quando o psiquiatra e psicanalista alemão Herbert J. Freudenberger publicou, em 1974 

(FREUDENBERGER, 1974), um estudo em relação ao assunto em uma mídia impressa 

que era voltada a temas sociais. (CARLOTTO; CÂMARA, 2004; JBEILI, 2008; 

TOMAZELA; GROLLA, 2007). 

Freudenberger (1974) elaborou estudos fundando-se em investigações com 

acadêmicos do último ano de medicina e trouxe em seu conceito do que viria a ser a 

Síndrome de Burnout alguns atributos particulares, como a depressão, a fadiga e a 

sensação de sobrecarga de trabalho. Dessa maneira, considerou a síndrome como um 

imoderado desgaste de energia e recursos que provoca a Síndrome de Burnout no 

trabalhador; e desse frequente desgaste originam-se sentimentos de frustação e exaustão. 

(CARLOTTO; CÂMARA, 2004; FREUDENBERGER, 1974; JBEILI, 2008).  

Somente no fim da década de 70 é que os estudos a respeito da Síndrome de 

Burnout começam a possuir maior caráter científico, uma vez que são concebidos 

modelos teóricos para o seu entendimento e elucidação, assim como instrumentos 

qualificados para operacionalizar o problema. Em 1976, com os estudos de Christina 

Maslach, a síndrome passa a ser reconhecida como uma adversidade particularmente 

social. (CARLOTTO; CÂMARA, 2004). 

A Síndrome de Burnout passa a ser delineada, então, como uma reação à pressão 

emocional à qual uma pessoa é exposta, decorrente do estresse das relações interpessoais 
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no ambiente de trabalho, que terminam por, alterar o comportamento do indivíduo. 

(LEITER; MASLACH, 1988; MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). 

 

3 CARACTERÍSTICAS DA SÍNDROME DE BURNOUT 

 

O trabalhador pode aumentar suas chances de desenvolver problemas 

relacionados ao comportamento devido a ansiedade, a insatisfação com o trabalho, a fácil 

suscetibilidade para o estresse e a sua presença no trabalho, além da exaustão crônica, 

sendo acompanhado de um desconforto emocional significativo (ANDRADE; 

CARDOSO, 2012), ou seja, a Síndrome de Burnout.  

Maslach; 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 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 a 

sentimentos de incompetência e 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, que, nesse caso, são os educadores. 

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. O padrão corriqueiramente consistente 

de apurações que apareceram dessa pesquisa foi encaminhado a postular-se uma síndrome 

específica, a burnout. E, consequentemente, a elaborar um procedimento para examiná-

la. Esse parâmentro, o Maslach Burnout Inventory (MBI), contém três escalas que 

analisam os diferentes aspectos dessa síndrome. (MASLACH; JACKSON; LEITER, 

1997). 

A Síndrome trata-se de um fenômeno com base na experiência subjetiva do 

indivíduo, cuja inclui: atitudes, cognições e emoções e que tem aparência negativa para a 
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questão, já que envolve problemas, mudanças e disfunções psicofisiológicos. Ainda, por 

meio disso, ela causa consequências danosas à empresa e à pessoa portadora. (GIL-

MONTE; PEIRÓ, 2000). Essa patologia não aparece do dia para a noite. É um processo 

continuo de desenvolvimento, cujo sintomas não aparecem até que, nesse caso o 

professor, passe de quinze a vinte anos no trabalho (RUDOW, 1999), associado aos vários 

estressores anteriormente citados. 

 

4 DOCENTE E A SÍNDROME DE BURNOUT 

 

A qualidade de vida dos professores está cada vez mais afetada devido ao 

ambiente de trabalho muito competitivo, o aumento da tecnologia, assim, os docentes 

precisam se renovar constantemente, a falta de bem-estar coletivo e a diminuição do valor 

intrínseco do trabalho fazendo haver à busca de recompensa extrínseca, em muitas 

situações baseadas na questão da sobrevivência, (ODEGA, 2003). Segundo Andrade e 

Cardoso (2012) o trabalho com a doença e a angústia, frequentemente são causas de 

estresse físico e mental, podendo levar o trabalhador ao estresse ocupacional. 

Estudos foram feitos ilustrando a transição de estudantes universitários para 

atuação profissional e comprovaram que há uma significativa mudança no desejo da 

profissão, isso revela 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). 

Nos aspectos profissionais, o professor pode apresentar prejuízos em seu 

planejamento de aula, se tornando menos cuidadoso. Têm perda de entusiasmo e 

criatividade, sente menos simpatia pelos alunos e se sente pessimista quanto ao seu futuro. 

Além disso, pode sentir-se frustrado rapidamente pelos problemas ocorridos durante 

ministrações de aulas ou por não haver progresso em seus alunos, desenvolvendo um 

grande distanciamento com relação a eles. Pode sentir sentimentos de hostilidade em 
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relação a familiares de alunos e administradores, como também o desenvolvimento de 

visão depreciativa com relação à profissão. 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 em associação à profissão 

(CARLOTTO, 2002). Jovens precisam adquirir conhecimento para lidar com demandas 

do trabalho e, por esse motivo, podem apresentar níveis elevados da síndrome. 

Professores mais velhos segundo Maslach (1982), parecem já ter decidido permanecer na 

carreira, explicitando menos preocupação com os sintomas pessoais relacionados ao 

estresse ou com os estressores. 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). 

 

5 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado em duas escolas da rede pública do município de 

Mossoró-RN, uma localizada no bairro Nova Betânia e a outra no Aeroporto, a primeira 

com uma média de 556 e a segunda 1.148 alunos matriculados. Possuindo as mesmas, 30 

e 61 professores respectivamente. 

A pesquisa ocorreu sob dois aspectos: revisão de Literatura (pesquisa 

bibliográfica) e coleta de dados (questionário) 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”. 

A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário. O questionário aplicado 

foi o (MBI) que é utilizado desde 1978 por Christina Maslach e Susan Jackson. Os dados 

foram coletados no período de maio a julho de 2018, esse, apresenta 22 questões 
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relacionadas à frequência com que as pessoas vivenciam determinadas situações em seu 

ambiente de trabalho, onde o sujeito irá responder em uma escala de 1 a 5 as perguntas 

(1-nunca, 2-raramente, 3-algumas vezes, 4-frequentemente, 5-sempre). O MBI tem suas 

questões divididas em três categorias relacionadas a síndrome sendo elas: exaustão 

emocional, 9 perguntas, despersonalização, 5 perguntas e para a baixa realização pessoal, 

8 perguntas.  

O questionário foi aplicado com 30 professores da rede pública, 20 profissionais 

de uma escola estadual e 10 de uma municipal, 16 trabalhavam em mais de uma 

instituição. A amostra contou com 2 professores entre (20-30) anos, 9 professores entre 

(31-40), 13 entre (41-51) e por último 6 entre (51-60), durou 10 minutos e a aplicação do 

questionário foi feita por uma pessoa que não estava no grupo responsável por este artigo, 

evitando assim, qualquer interferência nas respostas, o instrumento era respondido por 

meio do número de vezes que eles sentiam aquelas sensações descritas nas perguntas, 

sendo marcada também a idade e se eles trabalhavam em mais de uma instituição. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na categoria Exaustão Emocional, quando questionados sobre: MBI 01: “Sinto-

me emocionalmente decepcionado com meu trabalho” 50% responderam “nunca”, 6% 

“raramente”, 33% “algumas vezes, 6% “frequentemente” e “sempre” 3%. No quesito 

MBI 02: “Quando termino minha jornada de trabalho sinto-me esgotado” 0% respondeu 

“nunca”, 13% “raramente”, 43% “algumas vezes”, 26% “frequentemente”, 16% 

“sempre”. No MBI 03: “Quando me levanto pela manhã e me deparo com outra jornada 

de trabalho, já me sinto esgotado” cerca de 16% respondeu “nunca”, 26% “raramente”, 

46% “algumas vezes”, 3% “frequentemente”, e “sempre” 0,6 %.  No MBI 06: “Sinto que 

trabalhar todos o dia com pessoas me cansa” 33% respondeu “nunca”, 13% “raramente”, 

40% “algumas vezes”, 10% “frequentemente” e 3% “sempre”. No quesito MBI 08: “Sinto 

que meu trabalho está me desgastando” 10% “nunca”, 10% “raramente”, 63% “algumas 

vezes”, 6% “frequentemente” e 10% “sempre” (Quadro 1). 

Já no MBI 13: “Sinto-me frustrado com meu trabalho” 43% marcou “nunca”, 
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23% “raramente”, 30% “algumas vezes”, 0% “frequentemente” e 3% “sempre”. No MBI 

14: “Sinto que estou trabalhando demais” 13% respondeu “nunca”, 13% “raramente”, 

50% “algumas vezes”, 6% “frequentemente” e 13% “nunca”. No MBI 16: “Sinto que 

trabalhar em contato direto com pessoas me estressa” 20% respondeu “nunca”, 40% 

“raramente”, 23% “algumas vezes”, 6% “frequentemente” e 10% “sempre”. No MBI 20: 

“Sinto-me como se estivesse no limite de minhas possibilidades” 20% marcou “nunca”, 

33% “raramente”, 40% “algumas vezes”, 0% “frequentemente” e 6% “sempre” (Quadro 

1). 

 

Quadro 1 - Exaustão emocional. Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, 2019. 

QUESTÕES  

 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS 

VEZES 

FREQUENTEMENT

E 

SEMPRE 

MBI 01 50% 6% 33% 6% 3% 

MBI 02 0% 13% 43% 26% 16% 

MBI 03 16% 26% 46% 3% 6% 

MBI 06 33% 13% 40% 10% 3% 

MBI 08 10% 10% 63% 6% 10% 

MBI 13 43% 23% 30% 0% 3% 

MBI 14 13% 13% 50% 6% 13% 

MBI 16 20% 40% 23% 6% 10% 

MBI 20 20% 33% 40% 0% 6% 

      

 

FONTE: Coleta de dados de pesquisa. 

 

Estes resultados provavelmente devem estar relacionados com questões voltadas 

ao reconhecimento profissional, volta-se para aspectos motivacionais intrínsecos. 
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Segundo Moreno, Garrosa e Benevides-Pereira (2003, p. 32), “os aspectos sociais, 

econômicos e culturais não são secundários ao problema do Burnout, são intrínsecos ao 

mesmo”. 

Na categoria Despersonalização, quando questionados sobre MBI 05: “Sinto que 

estou tratando algumas pessoas com as quais me relaciono no meu trabalho como se 

fossem objetos impessoais” 86% responderam “nunca”, 10% “raramente”, 0% “algumas 

vezes”, 0% “frequentemente” e 3% “sempre”. No MBI 10: “Sinto que me tornei mais 

duro com as pessoas, desde que comecei este trabalho” 26% respondeu “nunca”, 26% 

“raramente”, 36% “algumas vezes”, 3% “frequentemente” e 3% “nunca”. No MBI 11: 

“Fico preocupado que este trabalho esteja me enrijecendo emocionalmente” 30% 

respondeu “nunca”, 40% “raramente”, 23% “algumas vezes”, 3% “frequentemente” e 3% 

“sempre”. No MBI 15: “Sinto que realmente não me importa o que ocorra com as pessoas 

as quais tenho que atender profissionalmente” 60% marcou “nunca”, 26% “raramente”, 

10% “algumas vezes”, 3% “frequentemente” e 3% “sempre”. No MBI 22: “Parece-me 

que os receptores do meu trabalho culpam-me por alguns de seus problemas” 50% marcou 

“nunca”, 30% “raramente”, 16% “algumas vezes”, 0% “frequentemente” e 3% “sempre” 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Despersonalização. Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, 2019. 

QUESTÕES  NUNCA RARAMENTE ALGUMAS 

VEZES 

FREQUENTEMENTE SEMPRE 

MBI 05 86%  10%  0%  0%  3% 

MBI 10 26%  26%  36%  3%  6%  

MBI 11 30%  40%  23%  3%  3%  

MBI 15 60%  26%  10%  3%  3%  

MBI 22 50%  30%  16%  0%  3% 

 

FONTE: Coleta de dados de pesquisa. 
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Por último, na categoria Realização Profissional, no MBI 04: “Posso entender 

com facilidade o que sentem as pessoas” 0% marcou “nunca”, 6% “raramente”, 23% 

“algumas vezes”, 43% “frequentemente” e 26% “sempre”. No MBI 07: “Lido 

eficazmente como problema das pessoas” 0% respondeu “nunca”, 6% “raramente”, 33% 

“algumas vezes”, 30% “frequentemente” e 30% “nunca”. No MBI 09: “Sinto que estou 

exercendo influência positiva na vida das pessoas, através de meu trabalho” 0% 

respondeu “nunca”, 6% “raramente”, 23% “algumas vezes”, 43% “frequentemente” e 

26% “sempre”. No MBI 12: “Sinto-me muito vigoroso no meu trabalho” 3% marcou 

“nunca”, 16% “raramente”, 20% “algumas vezes”, 43% “frequentemente” e 20% 

“sempre”. MBI  17: “Sinto que posso criar, com facilidade, um clima agradável em meu 

trabalho” 0% respondeu “nunca”, 6% “raramente”, 30% “algumas vezes”, 53% 

“frequentemente” e 10% “sempre”. MBI 18: “Sinto-me estimulado depois de haver 

trabalhado diretamente com quem tenho que atender” 0% respondeu “nunca”, 10% 

“raramente”, 25% “algumas vezes”, 56% “frequentemente” e 6% “nunca”. No MBI 19: 

“Creio que consigo muitas coisas valiosas nesse trabalho” 0% respondeu “nunca”, 6% 

“raramente”, 33% “algumas vezes”, 30% “frequentemente” e 30% “sempre”. No MBI 

21: “No meu trabalho eu manejo com os problemas emocionais com muita calma” 0% 

marcou “nunca”, 6% “raramente”, 43% “algumas vezes”, 43% “frequentemente” e 6% 

“sempre” (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Realização Profissional. Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, 

2019. 

QUESTÕES  NUNCA RARAMENTE ALGUMAS 

VEZES 

FREQUENTEMEN-

TE 

SEMPRE 

MBI 04 

0% 6% 23% 43% 26% 
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MBI 07 0% 6% 33% 30% 30% 

MBI 09 0% 6% 23% 43% 26% 

MBI 12 3% 16% 20% 43% 20% 

MBI 17 0% 6% 30% 53% 10% 

MBI 18 0% 10% 26% 56% 6% 

MBI 19 0% 6% 33% 30% 30% 

MBI 21 0% 6% 43% 43% 6% 

 

FONTE: Coleta de dados de pesquisa. 

 

Devido ao professor ser mais velho e ter um maior tempo de trabalho, ele pode 

se sentir diminuto na realização profissional no trabalho, isso foi confirmado segundo o 

estudo de Prado et al. (2017). Porém, quando avaliamos as dimensões do burnout, a 

população de estudo na faixa dos 40 a 50 anos é maioritária, então não percebemos a 

idade como fator principal da síndrome, pois, tivemos 4 questionários indicando exaustão 

emocional, despersonalização e realização profissional baixa com profissionais de idade 

acima de 40 anos, mas também encontramos 5 questionários indicando o mesmo com 

profissionais com menos de 40 anos. Acreditamos que isso se deu por haver poucos 

profissionais jovens na nossa pesquisa e pelo número baixo de profissionais que aceitaram 

responder o questionário. Percebemos também, que dos 30 profissionais da educação, 

desses 9, são os que se encontram mais desestimulados com a sua profissão. 

Analisando os resultados de cada categoria, podemos perceber que a exaustão 

emocional foi a categoria em que a resposta “algumas vezes” foi mais marcada, 

comprovando que a maioria dos participantes não estão isentos de mostrarem sintomas 

da exaustão. Na despersonalização, a frequência de “nunca” foi bem maior que todas as 

outras, evidenciando que essa categoria foi a que mostrou mais respostas positivas em 

relação as outras duas. Na realização profissional não está tão baixa levando em conta 

que apenas 3% dos participantes marcaram “nunca” para a afirmação “sinto-me vigoroso 

no meu trabalho” e pela opção “frequentemente” ser a mais marcada entre todas as outras 
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frequências. 

 

7 CONCLUSÕES 

 

Ao longo de todo esse artigo buscou-se revelar informações sobre a síndrome 

apresentando resultados de pesquisas bibliográficas e descritiva juntamente ao 

questionário medindo os índices de burnout em profissionais da educação. 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 profissional 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. 

Acredita-se que este trabalho contribuiu para comprovar o quanto a síndrome é 

algo recorrente e como professores do município de Mossoró estão propensos a adquiri-

la, demonstrando que é algo preocupante pois afeta tanto a saúde do profissional, como o 

convívio com as pessoas a sua volta. Trabalhos relacionados a esse tema é de suma 

importância e devem ser publicados para que mais pessoas conheçam a síndrome, 

busquem ajuda caso esteja nessa situação e que existe tratamento para tal, diminuindo seu 

sofrimento e proporcionando bem estar. 
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RESUMO 

A série psicológica de Joanna de Ângelis, psicografada por Divaldo Franco, constitui uma 

fonte de propostas de conduta e de relacionamento que visa proporcionar estado de bem-

estar e saúde emocional. Nela, Joanna relata o objetivo de estabelecer conexões entre a 

Psicologia Espírita e a Analítica, de Carl Gustav Jung. Divaldo relata ao público, 

entretanto, que o objetivo da série é criar ponte mostrando o quanto Kardec fora um 

psicólogo, mesmo sem possuir título acadêmico (o que fora comum na história da 

psicologia). Além de constatar o alinhamento já presente e exaustivamente revelado com 

a psicologia analítica, apontamos questões que aproximam a obra analisada da Psicanálise 

Freudiana. Constatamos tal aproximação, por meio de apropriações. Contribuições 

significativas que se ajustam às especificidades do campo trabalhado, oferecendo 

elementos valiosos para a argumentação proferida. O nome de Sigmund Freud é matéria 

recorrente na obra. Levantamos reflexões no sentido de que apesar de o aparato do 

conteúdo psicológico da obra estar voltado para a psicologia analítica, a obra apropria-se 

de fundamentos, conceitos, objetivos, métodos, próprios da psicanálise freudiana. 

Coadunando com o pensamento dissipado por Freud a partir do desenvolvimento da 

‘segunda tópica’, onde o seu pensamento gozará, um pouco adiante, de um caráter mais 

especulativo e filosófico, que desencadeará seu pensamento sobre cultura e sociedade. 

Aqui, analisaremos apenas uma “fatia” da série/obra, o volume “O Homem Integral”. 

Constatamos que a obra insere ao pensamento Kardecista, preceitos e conceitos da 
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psicanálise, criando uma espécie de método de autodescobrimento dentro da construção 

de um pensamento espírito somático. 

Palavras chaves: espiritismo. psicologia. apropriação. 

 

ABSTRACT 

The psychological series of Joanna de Ângelis, written through psychography by Divaldo 

Franco, embodies a source of proposals of behavior and relationships aiming a state of 

well-being and emotional health. Through it, Joanna describes the objective of creating 

connections between the Spiritist Psychology, the Analytical one, the one of Carl Gustav 

Jung.Divaldo, however, reveals to the public that the objective of the series is to create a 

connection showing that Allan Kardec was a psychologist, even without an academic 

degree (something that is common in the history of psychology). Besides noting its 

alignment with Analytical Psychology, we focus on points that approach the analyzed 

work to the Freudian Psychoanalysis. These similarities are found through appropriations. 

There are significant contributions that fit within the specific requirements of the field, 

offering valuable elements for argumentation. The name Sigmund Freud often reoccurs 

in the work. We raise observations regarding how even though the psychological area of 

the work is focused on Analytical Psychology, it uses fundaments, concepts, objectives, 

methods tied to the Freudian Psychoanalysis. Conforming with the line of thought 

dissipated by Freud, starting with the development of the ‘second topic’, where his ideas 

ahead gain characteristics more philosophical and speculative, leading to his views about 

culture and society. Here, we analyze only a single “slice” of his body of work, the volume 

“The Integral Man”. This work inserts into the Kardecist thought, principles and concepts 

of psychoanalysis, creating a method of self-discovery during the creation of the idea of 

a somatic spirit. 

Keywords: spiritism. psychology. appropriation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É necessário, a priori, para que fujamos de uma análise mais voltada à crença 
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religiosa, bem como, para que também fujamos de alguns prejulgamentos por parte do 

leitor, informar que não sou espírita, que apesar de admirar o pouco que conheço da 

doutrina, não a sigo. Sou um mero espectador, que admira os preceitos por ela 

estabelecidos. 

Dito isso, concordamos que nas linhas adiante, estarão relatos sujeitos ao crivo 

da simpatia, admiração e quem sabe até da crença. Mas, tentamos pensar conforme o 

paradigma emergente, que anuncia a “nova ciência”, e que entende que não há como 

desvincular o pesquisador do seu objeto de estudo. Eles coexistem. 

Tendo consciência de todas essas forças que me guiam a determinado caminho, 

fugirei das armadilhas, evitarei percorrer o caminho do místico e restringirei a análise das 

obras ao que me propus confrontar, em consonância estrita com o tema proposto. 

É com esse espírito que pretendemos investigar as possíveis apropriações 

psicanalíticas freudianas, na obra, “O homem integral”, de Joana De Ângelis, já 

conhecida por suas apropriações e referências a obra junguiana. 

Se olharmos o espiritismo como uma religião que deseja angariar seguidores, 

certamente teríamos a seguinte sentença: o espiritismo foge a regra.  

A religião conta com cerca de 3,8 milhões de seguidores no Brasil, mais do que 

na França, seu país de origem. Mas a nosso ver, a doutrina não busca angariar fiéis, não 

busca convertê-los. Preocupa-se com a pregação de valores, especialmente os de cunho 

moral. Por isso, se falarmos no número de simpatizantes, esse dado tenderá a elevar-se 

bastante. 

Na obra “O evangelho segundo o espiritismo”, já no primeiro parágrafo, Kardec 

demonstra essa preocupação. Ele aduz que as matérias contidas nos Evangelhos podem 

ser divididas em cinco partes: os atos comuns da vida de cristo, os milagres, as profecias, 

as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento 

moral. (grifo nosso). 

 Diante dessa divisão, ele apregoa pontualmente que a última parte, o 

ensinamento moral, se manteve inatacável, que diante desse código divino, a própria 

incredulidade se inclina. Aduz ainda que o ensinamento moral não é objeto de 

controvérsia, que é terreno onde todos os cultos podem se encontrar, quaisquer que sejam 
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suas crenças. 

É esta parte (o ensinamento moral) que se torna objeto da obra. Ainda no 

primeiro parágrafo ele faz uma afirmação que veste as roupas da psicanálise. Diz: “(...) 

porque a maioria está mais preocupada na parte mística do que na parte moral, que exige 

reforma de si mesmo” (grifo nosso). 

A ideia para trabalhar o tema surgiu nas análises de casos clínicos de Freud, feitas 

em sala de aula, na disciplina “Memória e Subjetividade”, ministrada pelo professor e 

amigo André Seal, no Mestrado de Ciências Sociais na UERN.  

Discussão esta que instigou a curiosidade por perceber uma grande proximidade 

entre as áreas do espiritismo e da psicanálise, em um movimento intuitivo, sem cunho 

científico. Sentia essa proximidade, especialmente, na análise dos sonhos, na proposta de 

pulsão de morte e, consequentemente, na composição do inconsciente. 

Portanto, este é um trabalho no qual a pesquisa foi feita sem clamores religiosos, 

possuindo assim, grande chance de se desenvolver um pensamento que gozará de uma 

certa neutralidade religiosa, talvez, não na medida ideal ou idealizada por alguns 

cientistas/pesquisadores, que caem recorrentemente no erro de se alto mutilar tentando se 

manter distante do objeto. Ora, Freud nos ensina, nenhum processo é de todo consciente.  

Também é importante frisar, que na composição do trabalho, foi aplicado, após 

as pesquisas bibliográficas, um conteúdo que apresentou-se sobre ensaio, que dizia mais 

ou menos o seguinte: precisamos saber que quando se ensaia, não há nada pronto, há 

sempre o tentar, o experimentar, o descobrir, o fazer, o refazer e assim, ininterruptamente, 

aprende-se que ensaiar é não ter respostas acabadas, é sempre interrogar e arriscar 

possíveis vias.  

Portanto, não buscamos respostas. Queremos iniciar uma discussão, fazer 

germinar pequenas reflexões quanto a aproximação entre psicologia e espiritismo. 

 

2 A CONSTRUÇÃO DE PENSAMENTOS COMPLEMENTARES 

 

A série psicológica de Joanna de Ângelis, psicografada por Divaldo Franco, 

constitui uma verdadeira fonte de propostas de conduta e de relacionamento que visa 
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proporcionar um estado de bem-estar e saúde emocional. 

Na série, Joanna de Ângelis relata a Divaldo Pereira Franco, o objetivo de 

estabelecer conexões entre a Psicologia Espírita e a Psicologia Analítica de Carl Gustav 

Jung. 

Divaldo relata, entretanto, que o objetivo da série é criar uma ponte mostrando 

o quanto Allan Kardec fora um psicólogo, mesmo sem possuir um título acadêmico (o 

que fora comum na história da psicologia).  

Para tanto, percebemos que ambos fazem um apanhado de alguns pensamentos 

e conceitos da psicanálise freudiana, que, a nosso ver, trata-se, basicamente, de 

apropriações do pensamento freudiano.  

O nome de Sigmund Freud é matéria recorrente na obra. Tentaremos levantar 

reflexões no sentido de que apesar de o aparato do conteúdo psicológico da obra estar 

voltado para a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, trabalhando a questão do self, 

dos arquétipos, da sombra, etc., ela (a obra) apropria-se de fundamentos, conceitos, 

objetivos e métodos próprios da psicanálise freudiana.  

E mais, acreditamos em uma maior aproximação com a psicanálise freudiana, a 

medida que o pensamento freudiano desenvolve o modelo da “segunda tópica”, em 

meados de 1920, quando seu pensamento começa a ganhar um caráter mais especulativo 

e filosófico, o que desencadeará importantes discussões sobre cultura e sociedade. Para 

tanto, analisaremos apenas uma “fatia” da série, o volume “O Homem Integral”. 

Na obra “O homem integral”, Joanna aduz claramente sobre comportamento 

social, cultura e sociedade, o que, a meu ver, aproxima-se do pensamento freudiano, 

porque vê influência direta com as neuroses e outros distúrbios psíquicos. 

Joanna, ainda menciona a questão da somatização durante toda a obra, ideia 

difundida no pensamento freudiano. Difunde a autoanálise (Prática instigada por Freud a 

todos os psicanalistas e utilizada pelo próprio Freud na obtenção dos seus resultados) sob 

a perspectiva de um “autodescobrimento”, que, posteriormente, ganhará um volume 

próprio na obra, intitulado “Autodescobrimento – uma busca interior”.  

Esse caráter filosófico da obra freudiana o permitiu dar um salto acrobático da 

realidade do sujeito para a totalidade da cultura. (MARTÍ, 2015). 
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Muitos acreditam não ser exagerado afirmar que um grande número de teorias 

freudianas moldou a maneira de pensar e de sentir do homem contemporâneo.  

Falar de Sigmund Freud e de suas teorias é sempre um árduo desafio. É nos 

redescobrir a cada palavra escrita, a cada linha lida. E esse redescobrimento gradual 

também foi um sentimento experimentado na leitura da obra da colaboradora Joanna de 

Ângelis. 

A priori, acreditamos que é fácil demonstrar que, em muitos sentidos, as ideias 

freudianas nos influenciaram. Ora, é fácil admitir a existência de uma parte de nós que 

não está evidentemente presente em nós mesmos. (MARTÍ, 2015). Apesar dessa nitidez, 

esse é um movimento complexo. 

Creio que seja evidente que grande parte de nós aceitamos uma ideia 

inconsciente do nosso eu. Algo que é responsável por incontáveis atos praticados 

diariamente. 

Sem dúvidas, essa visão da natureza humana é contribuição fecunda da teoria 

freudiana.  

Freud, munido de razões, atreveu-se a questionar mais de dois mil e quinhentos 

anos de reflexão antropológica positiva. A liberdade humana era um fato inquestionável. 

(Martí, 2015). O espiritismo ao propor uma doutrina voltada ao pensamento moral 

também desafia o homem a se refazer, pois exige dele a reforma de si mesmo. 

Seguindo essa linha de pensamento, o que seria a ressignificação na psicanálise? 

Seria uma reforma de nós mesmos?   

Nessa perspectiva, através de suas teorias, Freud contestava, de certa forma, a 

racionalidade do homem (ser dotado de razão, capaz de compreender a realidade e a si 

próprio). Assim, não só “desafia” a sociedade conservadora da época, mas toda uma 

“verdade social”, construída durante milhares de anos, que apenas foi contestada, de 

maneira muito branda, pela filosofia. 

Vale enfatizar que os ensinamentos morais do espiritismo não se confundem com 

os traços conservadores de resistência a obra freudiana. Estes dizem respeito a uma 

estrutura social uniformizada, de resistência ao novo, de saber restrito, institucionalizado, 

mediante verdades postas, dogmas. Aquele, é justamente o novo, a porta de saída das 
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amarras sociais, políticas e religiosa, por isso, ambos, Kardec e Freud, foram perseguidos 

por forças que se interessavam em castrá-los para que os seus pensamentos não fossem 

dissipados.  A liberdade humana, os poderes do homem sobre si, era uma realidade, à 

época, praticamente inquestionável.  

Curioso se faz dizer que Freud, diante de toda a sua construção teórica, ganhou 

bastante respeito por seu “trabalho filosófico”, mesmo sendo oriundo da medicina. 

Não seria estranho o fato de Allan Kardec ter reconhecimento na escola da 

psicologia, mesmo sem ser oriundo da área acadêmica em questão. Na história da 

psicologia esse movimento foi comum. Essa fuga da área de origem também aconteceu 

com outros grandes intelectuais, como Marx, que era oriundo do Direito, e Nietzsche, 

oriundo da filologia. 

Por fim, se faz importante arguir que, quando dispomos sobre a obra, estamos 

falando de toda a série psicológica, e, quando dispomos sobre o volume, falamos de um 

livro em específico. 

  

3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A OBRA E AS APROPRIAÇÕES 

 

Na obra, acreditamos que Joanna, apropriando-se de parte do pensamento 

freudiano, utiliza-se da transposição didática para transformar o conhecimento 

psicanalítico científico em um conhecimento psicológico religioso. Um conhecimento 

capaz de ser ensinado aos leitores que estiverem dispostos a absorvê-lo. Uma 

“linguagem” espírito-somática.   

Assim, Joanna recombina elementos já existentes na psicanálise freudiana, com 

elementos já existentes na psicologia analítica, associando-os aos ensinamentos da 

doutrina espírita kardecista. 

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. 

Joanna enfatiza uma espécie de autoanálise, de autodescobrimento, que não remete 

diretamente a um auxílio psicológico especializado. Ela não quebra a barreira da 

psicologia como ciência. É algo complementar. 
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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).  

Falo de prática pedagógica porque ela transforma o conhecimento em um 

conhecimento didático, algo que pode ser reproduzido, aprendido e executado. 

Guardam entre si traço de uma relação sucessiva, uma “simbiose provocada”. A 

série psicológica apresenta-se como uma prática pedagógica de preceito religioso que 

desenvolve uma estratégia metodológica e um procedimento didático próprio com a 

finalidade da construção de um pensamento espírito-somático. 

Joanna, como é evidente na obra em questão, visa dar fundamentos para uma 

auto-análise, um autodescobrimento. Freud tratava de um processo/procedimento 

especializado que deveria ser acompanhado, instigado, por um profissional da área. Mas 

este profissional era instigado a se auto-analisar.  

Na história Freudiana, em raríssimas exceções, esta análise/tratamento fora 

praticada “à distância”. Um dos poucos exemplos é o do caso clínico do Pequeno Hans. 

Na verdade, possivelmente, Hans tenha sido o único analisado nessa condição. Vale 

lembrar que Freud, por inúmeras vezes, fez questão de relatar que aquela não era as 

condições ideais de análise. Mas também é oportuno lembrar que na transcrição do caso 

é evidente o “ensinamento” de Freud ao pai de Hans (questões pontuais). 

Como sabemos, um dos métodos utilizados por Freud para aperfeiçoar sua tese, 

foi a autoanálise, o que seria apenas mais um ponto de interseção da prática pedagógica 

utilizada por Joanna. Ressalte-se que ela faz questão de enfatizar a dificuldade que é pôr 

em prática todo o processo que ela denomina de autodescobrimento. 

 

4 ESPIRITISMO E PSICANÁLISE 
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Talvez fosse absurdo tentarmos tecer similaridades formais entre Psicanálise e 

Espiritismo. Embora no ponto de vista do cunho científico tradicional, cartesiano, as áreas 

do conhecimento mantenham uma grande distância, Joanna traz pontos que, se não são 

de encontros, sem dúvidas, aproximam as áreas na busca por um resultado positivo, no 

tratamento e prevenção dos distúrbios psicológicos.  

A Psicanálise é vista como uma ciência psicológica, com estrutura própria, 

objeto próprio, que busca na prática terapêutica, tratar neuroses e outros distúrbios 

psicológicos. Mas há aqueles que defendem que ela é apenas uma prática, que não tem 

cunho científico. Embate que perdura ao longo de sua existência. 

O Espiritismo, por sua vez, é uma doutrina com objetivos morais, éticos e de 

estrutura definida filosoficamente. No entanto, tenta dar sentido científico às suas 

propostas sobre a natureza espiritual do Homem e sua visão do mundo. 

O ser humano torna-se objeto tanto da Psicanálise quanto do Espiritismo.  

Apesar de manter uma estrutura científica tradicional, a Psicanálise goza de certa 

subjetividade ao tentar analisar o comportamento do homem, diante de instâncias 

psíquicas sem bases biológicas, mas de cunho biológico. Entra aí o Princípio Recursivo 

da Complexidade, onde produtos e efeitos são causas e produtores daquilo que os 

produz/produziu.  

O próprio Freud, após firmar sua teoria, depois do desenvolvimento da ‘segunda 

tópica’, dá um cunho mais subjetivo ao seu pensamento, tornando-o, em grande feita, um 

pensamento de cunho filosófico. Passa então a analisar o comportamento do homem 

como consequência da sociedade e da cultura. 

Já o Espiritismo, especificamente o volume da obra trabalhado, pretende 

encontrar “a razão de viver”, a essência humana dentro da sua dimensão espiritual, 

proferindo ensinamentos que podem ajudar o homem a autodescobrir-se. Pretende, ainda, 

criar uma espécie de pensamento pedagógico espírito somático. 

A obra considera todos os pontos trabalhados nas “tópicas freudianas”, ou seja, 

ego, super-ego, id (consciente, pré-consciente, inconsciente). Mas enfatiza que o 

inconsciente é produto das sucessivas reencarnações (aproxima-se mais do proposto por 

Jung). Já a Psicanálise, situa-se no universo da vida presente. Embora Freud não negue a 
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questão inata, ele não se aprofundou nela. 

Interessante dizer que o volume da obra analisado, não renega que a causa dos 

distúrbios pode estar associada à infância, às relações afetivas, à sexualidade, ou mesmo 

a natureza inata do homem. 

Pelo contrário, o volume até dispõe de tópicos específicos sobre esse tema, como 

por exemplo, na sétima parte, denominada de “Planificação interior”, onde há um tópico 

específico sobre “problemas sexuais”, mas, lógico, dar-se uma roupagem própria. 

Como vimos, o próprio Divaldo Pereira enfatiza que a obra é uma espécie de 

fruto da apresentação do componente psicológico do pensamento de Allan Kardec.  

Portanto, não seria “forçar a barra” se disséssemos que na apropriação, foi utilizada a 

estrutura do pensamento freudiano e adicionado a ele o entendimento do Espiritismo. 

Como enfatiza Leonardo Machado, na obra “Gratidão – Emoção Preventiva”, p. 

12: “Frequentemente, as pessoas se encontram angustiadas pelo passado e presas aos 

rancores pretéritos. De outras vezes, ansiosas e/ou pessimistas com o futuro”. 

Assim, necessitam de uma intervenção pontual, inicial, um exercício que possa 

ser praticado, aprendido, ensinado. Acredito ser nessa perspectiva que Joanna trabalha. 

Se observarmos o que dispõe Allan Kardec, na Gênese, capítulo X, Gênese 

Orgânica, O homem corpóreo, 30 (2013, p. 180), ficará mais nítido o que afirmamos. 

Vejamos:  

 

O espiritismo marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria; 

admite tudo que o outro admite; mas avança para além do ponto onde 

este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes 

que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto; chegados a certa 

distância, diz um: “não posso ir mais longe.” O outro prossegue e 

descobre um novo mundo. Por que, então, há de o primeiro dizer que o 

segundo é louco, somente porque, entrevendo novos horizontes, se 

decide a transpor os limites onde ao outro convém deter-se? (...). 

 

Sem dúvidas, o discurso psicanalítico teve um valor importante no 

desenvolvimento da sociedade moderna. A psicologia espírita sabendo disso, apropriou-

se dos seus saberes e alocou a eles questões de transcendência, indo além do que Freud 

um dia propôs, haja vista não necessitar do reconhecimento do corpo científico.  
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Joanna utiliza-se do seu aparato teórico da psicanálise, para introduzir novos 

conceitos, reconstruindo-o, no intuito de dar-lhe continuidade sob a ótica da doutrina 

espírita.  

Talvez ela discipline a construção de um pensamento espírito somático, que visa, 

não apenas a transcendência dos sistemas neuróticos e psicóticos, mas a experiência da 

vivência concreta, trabalhando cirurgicamente com as angústias e necessidades do 

homem comum.  

Angústias e necessidades já recorrentemente discutidas. Aristóteles, Platão, já 

introduziam discussão sobre a alma, inclusive, tentando localizá-la no corpóreo.  

Nesse ponto, ela vai muito além, haja vista que na doutrina espírita o homem 

não é visto apenas como um organismo vivo, mas como uma unidade espiritual e 

somática. 

Observarmos, no trabalho de Freud, que não se chegou a uma explicação da 

origem da alma, mas menções a ela foram constatadas (não no sentido religioso, mas 

como algo inato que o homem carrega consigo). As possibilidades biológicas e de 

hereditariedade foram levantadas. Freud, com seu “ceticismo” (ponho entre aspas por não 

saber se essa é uma palavra certa a se usar), não considerou no homem a existência de 

uma alma (no sentido místico da palavra). 

Considerou, por exemplo, a questão das ideias inatas, não como originárias de 

um passado vivido em outras vidas ou outras dimensões, mas como estruturas sem bases 

existenciais, estabelecedoras de tendências. 

Joanna foge da base espírita de propor a cura dos males psicológicos, apenas 

pela resignação da dor e pela prática das virtudes morais de Jesus. Ela acrescenta a isso 

os preceitos de tratamento psicanalítico, sem que os reduza um ao outro. Ou seja, ela 

propõe explorar as resistências, tentar tornar o inconsciente consciente, dentre outras 

ações, através do que ela denomina “autodescobrimento”.  

A ciência tem comprovado a importância da prática de emoções positivas para 

uma vida saudável. Leonardo Machado aprofunda-se no estudo da gratidão, foca na 

questão do aprendizado e desenvolvimento das emoções positivas na atenuação do 

impacto de vivências negativas. (Machado, 2017) 
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A gratidão é matéria presente em vários diplomas religiosos. O espiritismo vê o 

homem como um ser trino, constituído por três esferas:  

a) corpo biológico; 

b) o perispírito ou corpo espiritual; 

c) e o espírito. 

 “Um dos grandes diferenciais que esta doutrina pode trazer é a explicação acerca 

da profunda relação que essas três esferas do ser estabelecem entre si”. (MACHADO, 

2017, p.29). 

“Nessa metáfora pode dizer que o biológico do ser se constitui no instrumento 

pelo qual o lado espiritual do ser consegue demonstrar suas potencialidades, bem como 

extravasar as próprias limitações e/ou dificuldades”. (MACHADO, 2017, p.29). 

Assim, um impedimento biológico não acontece sem os porquês espirituais. Há 

uma relação de causalidade. (MACHADO, 2017). Kardec traz em sua obra questões de 

discussões sobre as leis genéticas. 

Não é estranho evidenciar nas discussões espíritas postulados sobre fenótipos, 

genótipos, neurociência, etc. Bem como não é distante da doutrina a discussão sobre 

felicidade, emoções. 

Fica evidente ainda que Joanna dedicou-se ao estudo da gratidão e que atribuiu 

a ele uma perspectiva psicológica e espírita. 

 

5 SÉRIE PSICOLÓGICA 

 

Como vimos acima, a série psicológica de Joanna de Ângelis, psicografada por 

Divaldo Franco, constitui uma verdadeira fonte de propostas de conduta e de 

relacionamento que visa proporcionar um estado de bem-estar e saúde emocional.  

Na série, Joanna de Ângelis relata a Divaldo Franco, o objetivo de estabelecer 

conexões entre a Psicologia Espírita e a Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung.  

Divaldo relata, entretanto, que o objetivo da série é criar uma ponte mostrando 

o quanto Allan Kardec fora um psicólogo, mesmo sem possuir um título acadêmico.  

Para tanto, ambos fazem um apanhado de alguns pensamentos e conceitos da 
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psicanálise freudiana, que, a nosso ver, trata-se, basicamente, de apropriações do 

pensamento freudiano para a construção pedagógica de um pensamento espírito somático.  

Contribuições significativas que ajustam as especificidades do campo 

trabalhado, bem como oferecem elementos valiosos para a argumentação proferida. 

O nome de Sigmund Freud é matéria recorrente na obra. O nosso objetivo foi 

levantar reflexões no sentido de que apesar de o aparato do conteúdo psicológico da obra 

estar voltado para a psicologia analítica, ela (a obra) apropria-se de fundamentos, 

conceitos, objetivos e métodos, próprios da psicanálise freudiana, vindo a confundir-se 

com está e com o pensamento dissipado por Freud, a partir do desenvolvimento da 

‘segunda tópica’, onde o seu  pensamento gozará, um pouco adiante, de um caráter mais 

especulativo e filosófico, o que desencadeará importante pensamento sobre a cultura e a 

sociedade. 

Na obra completa, iremos nos deparar com as mais diversas conceituações 

psicanalíticas.  

Dois autores são cruciais ao desenvolvimento da obra: Sigmund Freud e Carl 

Gustav Jung. 

Vai sendo trabalhado no decorrer dos volumes, os conceitos de ego, super-ego, 

id, consciente, inconsciente, desejos, inconsciente coletivo, arquétipos, complexos, 

sombra, etc.. 

Por exemplo: no volume “Vida, desafios e soluções”, no capítulo “descobrindo 

o inconsciente”, Joanna traça o caminho de Freud para descobrir o inconsciente; na 

mesma obra, ela traz o conceito de arquétipos; no volume “Triunfo Pessoal”, Joanna traz 

as questões do inconsciente coletivo, do complexo. 

Interessante se faz dizer, novamente, que quando falamos da obra, falamos de 

toda a série psicológica; quando falamos do volume, falamos do livro em específico. 

A estrutura freudiana da psique é uma apropriação clara, na obra. A forma como 

ela é didaticamente dissipada, remete a características próprias do modelo utilizado. 

Vale enfatizar que, a nosso ver, o processo/procedimento didático criado não 

desconsidera diferenças cruciais no pensamento de Freud e Jung, mas, contrário a isso, 

desenvolve um método pedagógico onde ambos têm relevância, o que, inicialmente, 
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parece paradoxal. 

Freud considerava que nosso inconsciente gozava de uma parte hereditária. 

(MARTÍ, 2015). Já Jung nos fala de um inconsciente coletivo, portador de nossa “crença 

coletiva”. Na obra, essas diferenças paradoxais são trabalhadas em sintonia. 

A grande contribuição freudiana para esta obra espírita, que tenta compreender 

a transformação moral e o desenvolvimento do ser humano, é entender que não existe 

possibilidade de anular um sentimento ou esquecê-lo e ter como ilusão que tudo está 

resolvido. 

O inconsciente, como Freud mesmo mostrou, não é apenas um depósito de 

experiências passadas, anuladas, arquivadas. É algo extremamente dinâmico. E a 

psicologia espírita, se assim podemos denominar a exploração de Joanna, nos induz a ter 

contato com ele; induz a fazermos a “grande viagem”.  

Não temos dúvidas que a potencialidade do cérebro humano ainda tem áreas 

desconhecidas a serem exploradas e o surgimento de novas áreas na psicologia tem 

ajudado nesta árdua tarefa.  

O próprio Freud começa a desvendar as áreas “escuras” do cérebro, através do 

processo de hipnose, que mais tarde dá lugar ao método da associação livre (MARTÍ, 

2015).  

Allan Kardec percebeu a importância da psicologia nas questões sociais e chegou 

a arguir que os espíritos superiores estavam trazendo “a definição dos mais abstratos 

problemas da psicologia” (KARDEC, 2013, p. 471). Criando como subtítulo da Revista 

Espírita: Jornal de Estudos Psicológicos. 

A obra de Joanna inovou, apresentando uma proposta diferente, uma proposta 

que versava mais diretamente sobre os “temas psicológicos”, trazendo uma estrutura 

multidisciplinar. 

“Plenitude”, “Momentos de Consciência”, “O homem integral”, 

“Autodescobrimento”, “O ser Consciente”, “Vida Desafio e Soluções”, são os volumes 

que trazem com mais clareza a visão psicológica da mentora na obra. 

 

6 O HOMEM INTEGRAL 
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Joanna de Ângelis acredita que a Psicanálise tem contribuído valorosamente para 

o entendimento de muitos conflitos que desarmonizam as criaturas terrestres, ensejando 

ajustamentos nessa área, que jazia ignorada pela superstição religiosa, pelos interesses 

religiosos escusos e pelas falsas pudicícias.  

No volume “O Homem Integral”, ela faz um apanhado superficial de questões 

que abordará mais detalhadamente em outros volumes. Como é o caso da questão do 

autodescobrimento.  

Mesmo que tal volume tenha trazido temas superficiais que, posteriormente, no 

decorrer da obra, irão ser mais detalhados, alguns, inclusive, ganhando volumes próprios, 

este volume crava uma grande importância para o decorrer da obra, haja vista que, de 

certa maneira, trabalha de forma introdutória, abrindo caminho para o aprofundamento 

pedagógico a ser aplicado mais adiante. 

Introduz ao leitor a ideia da Psicologia Humanista, dissipando uma doutrina 

espírita “sintetizadora” de diversos pensamentos psicológicos. Estuda o homem e a 

condição de espírito eterno. Aponta rumos através da apresentação de propostas de 

comportamento. 

Como resultado disso, introduz a religião espírita onde a razão não poderia 

responder. 

Na introdução ao volume “O Homem Integral”, Joanna aduz que “[...]de passo 

em passo a psicologia libertou-se do seu julgo e, buscando estudar a psique, alcançou, na 

atualidade, expressão de relevo à compreensão do homem, dos seus problemas e dos seus 

desafios psicológicos” (ANGELIS, 2008, p. 07). 

Logo no capítulo I, Joanna defende que o grande desafio contemporâneo para o 

homem, é o seu autodescobrimento. Não apenas a identificação de suas necessidades, mas 

da sua realidade emocional, diante dos problemas do cotidiano.  

De forma cuidadosa, Joanna trabalha, neste volume, questões importantes na 

psicanálise freudiana, como a sexualidade, a infância. Dá a elas a roupagem pedagógica 

que a difusão do seu pensamento exige. 

Finaliza o volume analisado, como não poderia ser diferente, a reencarnação. 



 

1144 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Na análise do volume em questão, por já conhecer outros volumes da obra, 

pudemos perceber, lógico, em uma análise estritamente pessoal, que a intenção geral da 

obra é inserir ao pensamento Kardecista, preceitos e conhecimentos próprios da 

Psicanálise, criando assim, um método de autodescobrimento que engloba, por 

apropriações, conhecimentos tanto da psicanálise como da psicologia analítica, para a 

criação de um pensamento espírito somático. 

Precipitado seria dizer que a obra cria uma psicologia espírita. Seria mais viável 

afirmar que por meio das apropriações e do uso da inter, multi e transdisciplinaridade, a 

obra cria pontes de interseção entre a ciência psicológica e a religião espírita.  

Pontes essas que podem e devem ser exploradas. Inicialmente pela doutrina 

espírita, por gozar da maleabilidade de não ser classificada como ciência e, 

posteriormente, após o aprimoramento necessário e um vasto estudo de casos, pela 

psicologia científica. 

O certo de tudo isso é que, de forma brilhante, os colaboradores conseguem 

atingir seus objetivos primários. Joanna de Ângelis estabelece conexões entre a Psicologia 

Espírita e a Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, e Divaldo demonstra ao público o 

quanto Allan Kardec fora um psicólogo, mesmo sem possuir um título acadêmico. 
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RESUMO 

Diante da compreensão do autista enquanto sujeito social, se faz necessário entender o 

seu direito a educação, a sua inclusão no ensino regular. O psicanalista contribuirá para 

essa inclusão, na medida que ele atua dando suporte a essa criança. O presente artigo 

aborda o processo da inclusão do aluno autista na escola regular e as contribuições do 

psicanalista frente a essa inserção. Para se alcançar o objetivo desejado, o presente artigo 

foi dividido em três seções: O Autismo; O autismo no contexto escolar; e a psicanálise 

no tratamento autista. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica como metodologia. Foi 

constatado que a criança autista possui sua condição de sujeito, por mais que não apareça 

de forma clara. Observou-se que para que o psicanalista possa contribuir no tratamento 

das crianças autistas, é necessário que ele se desprenda do seu mundo do saber, 

respeitando o espaço da criança autista como detentora do seu saber. É justamente a 

criança que irá mediar o direcionamento do tratamento. Cabe ao psicanalista observar 

cada caso 

Palavras-chaves: psicanálise. autismo. educação. 

 

ABSTRACT 

Faced with the understanding of the autistic as a social subject, it is necessary to 

understand their right to education, their inclusion in regular education. The 

psychoanalyst will contribute to this inclusion, insofar as he acts in support of this child. 

This article discusses the process of inclusion of the autistic student in the regular school 

and the contributions of the psychoanalyst to this insertion. In order to achieve the desired 

goal, this article was divided into three chapters: Autism; Autism in the school context; 

and psychoanalysis in autistic treatment. The bibliographical research was used as 
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methodology. It was verified that the autistic child has its condition of subject, however 

it does not appear clearly. It was observed that in order for the psychoanalyst to contribute 

to the treatment of autistic children, it is necessary that he detach himself from his world 

of knowledge, respecting the space of the autistic child as the holder of his knowledge. It 

is precisely the child who will mediate the direction of treatment. It is up to the 

psychoanalyst to observe each case. 

Key words: psychoanalysis. autism, education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos momentos de grandes avanços na sociedade. Para garantir a 

convivência social com igualdade de direitos é necessário que todos os indivíduos possam 

usufruir de direitos e deveres igualmente, respeitando suas singularidades. O autista, 

assim como todos os cidadãos brasileiros, tem o direito a educação. Segundo a Carta 

Magna de 1988, a educação é um direito de todos e dever do Estado. 

Não basta inserir o aluno autista na sala de aula, é preciso preparar professores e 

a equipe escolar para receber esse aluno de modo que ele possa se sentir inserido no 

ambiente escolar como os demais alunos. Além disso, é essencial perceber a necessidade 

de um ser mediador, um indivíduo que acompanhe esse sujeito autista de forma que venha 

a contribuir para a sua inserção no ambiente escolar e na sociedade (OLIVEIRA, 2016). 

O trabalho do psicanalista é atuar na singularidade de cada caso. Sendo assim, a 

psicanálise pode contribuir para a educação a partir do momento que ela escuta o sujeito 

que praticamente nada fala, no local em que só observa um aluno a ser inserido (ALVES, 

2017). 

Lacan defende em suas obras que o psicanalista deve ouvir o seu paciente sem 

fazer grandes intervenções durante a fala do indivíduo. Ele deve ouvir o que ele fala e o 

que ele não fala. Para Lacan, o essencial é observar o que afligi a criança para se trabalhar 

com ele na construção do sujeito. 

Freud (1973, p. 2705) diz, 
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“A verdadeira diferença entre a ideia inconsciente e uma ideia pré-

consciente - um pensamento - consiste em que o material da primeira 

permanece oculto, ao passo que a segunda se mostra envolta com 

representações verbais... Essas representações são restos mnêmicos” 

(FREUD, 1973, p. 2705). 

 

Portanto, tanto o que o paciente fala quanto o que ele não fala são objetos de 

trabalho na psicanálise. O psicanalista, deve estar preparado para ouvir o que o 

subconsciente expõe através da linguagem (SOUZA, 2004). 

O psicanalista pode contribuir na inserção do sujeito autista a partir do momento 

que ele faz o papel de mediação entre o aluno e a escola. O psicanalista deve entrar como 

um sujeito que irá ouvir o aluno e a equipe pedagógica, fazendo sua contribuição para a 

inclusão desse indivíduo na sociedade escolar (SOUZA, 2004). 

A importância do tema abordado deu-se por razão do entendimento do processo 

da inclusão do aluno autista na escola regular e as contribuições do psicanalista frente a 

essa inserção, pois, o ensino inclusivo é um direito conquistado e é dever de toda 

sociedade aceitar e respeitar as diferenças (SOUZA, 2004). Desse modo, foi levantado 

um estudo voltado para compreender o papel do psicanalista na inclusão dos autistas na 

escola, pois a inclusão do mesmo gera grandes lacunas no que se diz respeito a 

concretização da inclusão escolar.  

Objetivou-se analisar as contribuições do psicanalista frente ao sujeito autista no 

contexto, onde estudou-se o sujeito autista e a inclusão escolar, identificando-se as 

principais dificuldades apresentadas para a inclusão dos autistas na escola, e onde 

considerou-se a importância do psicanalista para a inclusão dos alunos autistas. 

Para se alcançar o objetivo desejado, o presente artigo foi dividido em cinco 

seções. A primeira seção, intitulado O Autismo, fará uma explanação acerca do autismo, 

mostrando sua definição e compreendendo a dificuldade precoce no seu diagnóstico. 

O autismo no contexto escolar é a segunda seção. Nele será detalhado de que 

forma deve ocorrer a inclusão do aluno autista na sala de aula regular. Mostrando que 

para que essa sala seja realmente inclusiva se faz necessário não só aceitar a matrícula da 

criança. Ainda na segundo parte, será mostrado alguns métodos eficazes no tratamento e 

acompanhamento da criança autista. 
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Logo em seguida, na terceira seção, A psicanálise no tratamento autista trará 

uma revisão da literatura acerca do papel do psicanalista frente a construção do sujeito 

autista. Enfocando a maneira que o profissional deve conduzir o tratamento. 

As seções quatro, cinco e seis detalham, respectivamente, a metodologia 

aplicada na construção do artigo, as discussões e análises dos resultados obtidos e as 

considerações finais onde estão discutidos e analisados os dados obtidos através da 

revisão de literatura. 

 

2 REFENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O AUTISMO 

 

Segundo Oliveira (2016, apud GÓMEZ E TERÁN, 2014, p. 447), o termo 

autismo foi utilizado inicialmente para descrever o indivíduo adulto com esquizofrenia 

que se afastava do mundo, ele mergulhava dentro de um mundo dentro de sua imaginação, 

dentro da sua mente. 

Em 1943, o psiquiatra Leo Kanner classificou o autismo como uma síndrome. 

Kanner (1947) chegou a essa definição após observar algumas características em um 

grupo de onze crianças. Elas apresentavam “incapacidade de desenvolver relações 

afetivas” e "tendência ao retraimento", descrições classificadas anteriormente como 

retardo mental. 

Kanner (1947, p. 155-156), diz que o autista, desde o início, desdenha, ignora e 

exclui o que lhe vem do exterior. Para Kanner, é uma patologia marcada pela 

incapacidade, precoce, em estabelecer relações e reagir às pessoas e situações. 

O Autismo, atualmente classificada como Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

após englobar a síndrome de Asperg, era inicialmente denominada como TGD - 

transtorno global do desenvolvimento, um transtorno que atingi várias áreas, entre elas o 

comportamento do indivíduo, a comunicação e sua socialização com os sujeitos ao seu 

redor (OLIVEIRA, 2016). 
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Sendo assim, autismo é um transtorno que se apresenta de diversas maneiras, na 

qual não é possível perceber apenas um comportamento distinto, mas diversas formas de 

comportamento, variando de indivíduo para indivíduo, ou seja, não existe apenas uma 

única forma do mesmo apresentar-se, não existe apenas um tipo de conjunto de 

comportamentos, o que pode ser encontrado em um autista, pode ser não encontrado em 

outro (OLIVEIRA, 2016). 

De acordo com Oliveira (2016, apud GOMÉZ E TERÁN 2014, p.480), existem 

sintomas comuns aos autistas, que causam problemas do indivíduo autista se relacionar 

com outras pessoas, pois eles têm dificuldades em manter uma conversação ou olhar nos 

olhos do outro durante a conversação. Os sintomas citados por ele é dificuldade na 

interação social, na comunicação verbal e não verbal, além de problemas com a 

imaginação, atividades e interesses limitados ou pouco usuais. 

 

O Transtorno do Espectro Autista manifesta-se nos primeiros anos de 

vida, proveniente de causas ainda desconhecidas, mas com grande 

contribuição de fatores genéticos. Trata-se de uma síndrome tão 

complexa que pode haver diagnósticos médicos abarcando quadros 

comportamentais diferentes. Tem em seus sintomas incertezas que 

dificultam, muitas vezes, um diagnóstico precoce (CUNHA, 2014, 

p.19). 

 

Devido à dificuldade precoce do diagnóstico, o autismo acaba as vezes sendo 

confundido com outras doenças, como psicose infantil ou até surdez (OLIVEIRA, 2016). 

Então, para não acarretar problemas para a criança autista, é importante atenção na hora 

do diagnóstico e bastante leitura para compreender os comportamentos da criança autista, 

já que o autismo engloba vários transtornos, como fala Cavaco. 

 

Os sintomas variam amplamente, o que explica por que hoje referimo-

nos ao Autismo como espectro de transtornos, essencialmente pela sua 

diversidade e complexidade de manifestações, desde o seu estado de 

isolamento total, ou um isolamento particular definido como um estar 

só no meio de muita gente, não interagindo, não estabelecendo relações 

sociais, demonstrando pensamento abstrato, ou capacidade de entender 

o que querem dizer, além do que as palavras evocadas possam 

realmente significar (CAVACO, 2014, p. 40). 
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Segundo Fonseca (2014, p.30), 

 

Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam inteligência e fala 

intactas, outras apresentam sérios problemas no desenvolvimento da 

linguagem. Alguns parecem fechados e distantes, outros presos a 

rígidos e restritos padrões de comportamento. Os diversos modos de 

manifestação do autismo também são designados de espectro autista, 

indicando uma gama de possibilidades dos sintomas que apresenta 

níveis e graus variados dos sintomas autísticos. 

 

Portanto, o autismo pode se manifestar de diversas formas, pois ela apresenta 

diversas maneiras de se apresentar e com vários graus de intensidade. 

 

2.2 O AUTISTA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Segundo Camargo (2009), é importante que exista uma interação entre o aluno 

autista com os demais alunos, pois essa relação fornece benefícios sociais para o autista. 

Portanto, é essencial oportunizar a convivência entre as crianças com autismo com as 

outras crianças que tenham a mesma idade. Essa relação proporcionará ganhos sociais e 

comportamentais à criança autista, além de trazer ganhos sociais as outras crianças que 

estão se relacionando com elas. As crianças ditas “normais” aprenderam a conviver com 

os diferentes, respeitando as limitações de cada indivíduo na sociedade. 

Conforme foi falado anteriormente, um dos principais entraves na convivência 

com o sujeito autista é justamente a falta de conhecimento. Segundo Silva (2009) o 

principal motivo no trabalho dos professores em salas de aula com a criança autista é a 

falta de conhecimento sobre o transtorno. 

Além disso, Silva (2009) diz que é necessário capacitar os professores para 

trabalhar com o aluno autista, de maneira que o docente possa compreender sujeito autista 

e passar a vê-lo com outros olhos, respeitando suas limitações e necessidades, para que 

ele se sinta inserido na sala de aula. 

Golderg (2005) relata em seu trabalho que o professor está apenas preocupado 

em “manter o aluno autista ocupado”, sem prejudicar o andamento das atividades da 

turma. O docente não sabe que estratégias utilizar como forma inserção desse aluno na 
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escola. O professor não sabe como estabelecer uma relação com esse aluno. E é 

importante que haja essa relação entre o professor e aluno de maneira que o professor 

possa ver esse aluno como os demais para assim acontecer a inclusão escolar de forma 

satisfatória. 

Segundo Souza (et al., 2004), é importante reconhecer o grau do TEA de cada 

indivíduo para poder ver de que maneira ele deve ser melhor acompanhado na escola. 

Aqueles que apresentam grau leve conseguem se inserir na sala de aula, sem grandes 

necessidades. Nesse caso haverá benefícios para ambos. Nos outros casos, se faz 

necessário um acompanhamento desse aluno, no contra turno, em uma sala de AEE - 

Atendimento Educacional Especializado. 

Quando o aluno autista está devidamente inserido na escola, por mais que ele 

não consiga acompanhar os conteúdos, esse aluno terá ganhos positivos na convivência 

social. Ela irá adquirir experiências das interações sociais vividas na escola que trará 

melhoras significativas no seu futuro. 

Monte e Santos (2004) afirma que para que exista a inclusão de crianças com 

autismo, é importante traçar mecanismos que faça essa inclusão respeitando as 

individualidades de cada um. 

Vários são os métodos educacionais que existem atualmente para auxiliar o 

professor nesse processo de inclusão da criança autista. Dentre eles, destaca-se: TEACCH 

– Tratamento e Educação para autistas e crianças com deficiências relacionadas à 

comunicação, Sistema de Comunicação através de troca de figuras - PECS (The Picture 

Exchange Comunication System), Análise Aplicada do Comportamento e o programa 

Son-Rise – ABA. 

De acordo com Orrú (2007), o TEACCH é um método educacional ligado 

diretamente no comportamento, utilizado para que a criança exercite conforme os 

comportamentos que ela apresentada, seguindo instruções aplicadas previamente. 

 

O programa TEACCH visa indicar, especificar e definir de maneira 

operacional os comportamentos que devem ser trabalhados. Ele 

possibilita o desenvolvimento de repertórios que são usados para 

avaliar os aspectos referentes à interação e organização do 
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comportamento, além do desenvolvimento do indivíduo nos diferentes 

níveis. O ambiente é totalmente manipulado pelo professor ou pelo 

profissional que atua com o autista, visando ao desaparecimento ou à 

redução de comportamentos inadequados a partir de reforço positivo. O 

método TEACCH utiliza estímulos audiovisuais visuais e 

audiocinestesicovisuais para produzir comunicação [...] A metodologia 

de ensino se dá a partir da condução das mãos do aluno que faz uso dos 

símbolos, em um contínuo direcionamento de sua ação até que se 

encontre em condições (ou se mostre capaz) de realizar a atividade 

proposta sozinha, porém, com o uso do recurso visual (ORRÚ, 2007, p. 

61). 

 

Cunha (2014) alerta que as atividades encaminhadas aos autistas devem levar 

em consideração a autonomia da criança, observando que a aprendizagem dela deve ser 

vista através da superação na evolução das mesmas e não no fato dela executar toda a 

tarefa. 

Outro método disponível é a ABA - Análise aplicada ao comportamento, que de 

acordo com Cunha (2014), é uma técnica, assim como o TEACCH, baseado no 

comportamento da criança autista. Ela tem como objetivo a observação, análise e 

explicação da relação entre o comportamento humano e a aprendizagem do indivíduo. O 

foco da ABA são as mudanças em comportamentos específicos apresentados. 

 

O método ABA visa ensinar ao autista, habilidades que ele ainda não 

possui, por meio de etapas cuidadosamente registradas. Cada habilidade 

é apresentada associando-a a uma indicação ou instrução. Quando 

necessário, dar-se-á apoio para obtenção das respostas, porém deverá 

ser retirado, tão logo seja possível, para possibilitar a autonomia. Dentro 

dos padrões da intervenção comportamental, a repetição é importante 

na abordagem ABA, bem como o registro exaustivo de todas as 

tentativas e dos resultados alcançados. A resposta adequada do 

aprendente tem como consequência a ocorrência de algo agradável para 

ele e por meio de reforço e repetição, inibe-se o comportamento 

incorreto, recompensando sempre de forma consistente as atitudes 

desejadas (CUNHA, 2014, p. 74). 

 

Além dos métodos TEACCH e ABA, existe também o método PECS que é 

baseado no comportamento. De acordo com Cunha (2014), o método visa estimular o 

aluno autista que tem baixo nível de comunicação, a comunicarem-se através da intuição 
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de que ele mesmo pode alcançar bem mais rápido as coisas que deseja, através do uso de 

figuras. 

O método PECS, pode ser utilizado com qualquer criança que não fala. É um 

método simples, acessível e que pode ser utilizado em qualquer local. Ele é acessível pois 

os materiais para a confecção do PECS tem um custo muito baixo. 

 

Há o programa Son-Rise, que de acordo com Cunha (2014), em seu 

conjunto apresenta técnicas e estratégias, que visam à interação 

espontânea e o relacionamento social. Através do programa Son-Rise, 

os pais e professores aprendem de forma satisfatória com a criança 

autista, buscando assim, o desenvolvimento cognitivo e emocional da 

mesma. Programa Son-Rise procura ir até a pessoa com autismo. 

Propõe ser uma ponte entre o autista e o cotidiano. Interagindo a partir 

dos seus afetos, o vê como um ser que precisa ser amado e 

compreendido com base em sua realidade, para que possa haver 

comunicação e interação social (CUNHA, 2014, p. 76). 

 

O Programa Educacional Son-Rise, diferentemente dos demais métodos até 

agora citados, que visam o comportamento da pessoa autista. Ela valoriza o afeto para a 

construção dos desenvolvimentos social e cognitivo. 

Portanto, para a inclusão das crianças autistas na escola, é necessário 

planejamento e ações criteriosas, observando que cada aluno autista tem sua singularidade 

e essa individualidade deve ser levada em conta para a inserção desse aluno junto aos 

demais.  

 

2.3 A PSICANÁLISE NO TRATAMENTO DO AUTISTA 

 

A criança, quando nasce, não está pronta e nem consegue sobreviver sozinha. 

Ela precisa de outra pessoa para fornecer ajuda na sua sobrevivência e garantir assim a 

sua construção enquanto sujeito. São justamente os pais os responsáveis pela 

sobrevivência da criança (SOUZA, 2016). Cullere-Crespin (2004) afirma que o autismo 

surgi por uma falha dos pais, seja do pai ou mãe. E essa falha é justamente o não está 

disponível para garantir a sobrevivência e a construção do sujeito. 
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Quando os pais percebem algo diferente no comportamento de seu filho, buscam 

logo ajuda clínica para poder saber o que está acontecendo com a criança. Eles chegam 

cheio de medo, ansiedade e questionamentos. Começam a perguntar o porquê do filho 

está assim e buscam logo saber como curá-lo, que medicamentos podem ser ministrados 

para que seus filhos fiquem “normais” (SOUZA, 2016). 

Como existem várias classificações do TEA - A Severa, nesse tipo existe uma 

necessidade maior de apoio pois apresentam déficits consideráveis na comunicação 

verbal e não verbal; A Moderada, que também precisam do suporte pois apresentam 

dificuldades na comunicação verbal e não verbal, porém com menos intensidade que a 

grave; e a Leve, que também tem a necessidade do acompanhamento, porém ele tem 

pouca dificuldade na comunicação mas diferente dos demais, essa dificuldade não limita 

sua interação social (ONZI e GOMES, 2015). 

 

As crianças autistas apresentam distintas montagens do real, do 

simbólico e do imaginário ligadas à invenção e à contingência. Essas 

montagens nos permitem buscar a maneira de intervir com a criança de 

modo que se construam séries, sequências de uma topologia que se 

desenvolve entre o sujeito e o outro para obter algum tipo de amarração. 

(Teandlarz, 2017, p. 7). 

 

O psicanalista, ao iniciar o tratamento da criança autista, deve-se desprender dos 

casos anteriores, visto que cada criança autista tem suas características diferentes dos 

demais, conforme falou Teandlarz (2017), e observá-la antes de iniciar algum meio de 

comunicação, como diz Ribeiro (2013): 

 

Acreditamos, portanto, que [...] no tratamento destas crianças, é a de se 

colocar numa posição de presença ausente, dirigindo à criança uma 

espécie de oferta sem demanda, evitando, inicialmente lhe dirigir 

diretamente uma palavra, ou o olhar. Haverá que se inventar, a cada 

caso, uma forma particular de se fazer isto a partir do que nos indica 

cada criança em sua singularidade (RIBEIRO, 2013, p.91). 

 

O psicanalista, durante o tratamento, busca compreender o comportamento das 

crianças autistas. Além disso, ele também deve incluir os pais, não deve ser um tratamento 
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isolado, apenas com a presença da criança. Os pais precisam compreender o seu papel na 

construção do sujeito autista. 

Na realização do tratamento com as crianças autistas, é primordial conhecer os 

pais. Para isso, se faz necessário a aplicação de entrevistas, juntos ou não aos filhos, em 

vários momentos do tratamento. A não participação dos pais junto aos seus filhos 

acarretará no insucesso do tratamento, afirma Cruz (1994). 

O psicanalista, no tratamento da pessoa autista, busca tirar o autista do seu 

mundo imaginário e trazê-lo para a realidade. Essa tentativa de trazê-lo para a realidade 

é uma forma de reconhecer a criança como um sujeito, fazendo com ela interaja com as 

outras pessoas e reconheça que ela faz parte do mundo aqui fora. (SOUZA, 2016) 

Assim, o psicanalista irá possibilitar que essa criança expresse seus desejos, 

medos, que ela consiga interagir com todos ao seu redor. A psicanálise defende que o 

autismo diz respeito à constituição estrutural do sujeito. A partir da construção do sujeito, 

a psicanálise ajuda a essa criança a se relacionar com o mundo ao seu redor. (SOUZA, 

2016) 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste artigo, foi utilizada uma pesquisa de cunho bibliográfico. 

O levantamento de dados foi feito através de revisão de literatura. Os dados foram 

coletados em bibliografia já publicada nos últimos 15 anos, em forma de livros, revistas, 

periódicos e outras publicações. 

Este artigo usou a abordagem qualitativa. Na realização da pesquisa qualitativa, 

o pesquisador tem acesso ao mundo pesquisado, ele faz parte do mundo que busca 

estudar. 

O objetivo da utilização desta metodologia é que através dela foi possível o 

pesquisador ficar em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre o assunto 

pesquisado. 
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Segundo Gil (2010, p. 50), “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 

Portanto, a escolha da pesquisa bibliográfica é porque através dela foi possível 

ter uma quantidade maior de dados a ser analisados. Não foi apenas repetir o que já foi 

escrito ou dito por outro pesquisador, mas analisar o tema já estudado por eles trazendo 

outro olhar, uma nova abordagem. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com as pesquisas bibliográficas levantadas para que o processo 

inclusivo ocorra da melhor maneira, é essencial que as crianças autistas, junto com seus 

pais, busquem tratamento junto ao psicanalista. O profissional irá auxiliar na construção 

do sujeito autista, trazendo ele do seu mundo imaginário para o mundo real. 

Ao elaborar as atividades para os alunos autistas, é preciso que o professor foque 

nas potencialidades do aluno autista e não em suas dificuldades, pois na medida em que 

o professor valoriza as potencialidades do seu aluno, ele terá um melhor desenvolvimento. 

É preciso pensar na singularidade e no respeito do sujeito autista na hora de fazer 

o tratamento clínico psicanalítico com as crianças autistas. 

Constatou-se que a criança autista possui sua condição de sujeito, embora que 

muitas vezes não apareça com clareza. O psicanalista deve analisar cada caso diferente 

para poder assim fazer com que esse sujeito consiga ficar em evidência. 

Observou-se que para que o psicanalista possa contribuir no tratamento das 

crianças autistas, é necessário que ele se desprenda do seu mundo do saber, respeitando 

o espaço da criança autista como detentora do seu saber. É justamente a criança que irá 

mediar o direcionamento do tratamento. Cabe ao psicanalista observar cada caso. 

Como foi visto, o autismo não é igual em todos os sujeitos autistas, ele varia de 

indivíduo para indivíduo, se apresentado em variados graus. Portanto, é preciso respeitar 

e levar em consideração a individualidade peculiar a cada criança, seja no tratamento, seja 

na inclusão do sujeito autista na escola. 
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Por fim, como foi abordado, existem vários métodos que podem auxiliar no 

trabalho com a criança autista na construção do sujeito. Alguns levam tem como base o 

comportamento para a construção do sujeito, e o outro o afeto, como é o caso do Programa 

Educacional Son-Rise. Todos os métodos podem ser utilizados por professores, assim 

como outros profissionais que estarão trabalhando com os autistas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar o papel da psicanálise frente a inclusão do sujeito autista na escola foi o 

problema que desencadeou este artigo. Conhecer um pouco mais sobre a história do 

autismo foi primordial para compreender de que forma o psicanalista pode auxiliar nesse 

processo de inserção social do aluno autista. 

Para que haja de fato a inclusão de alunos autista na escola, é necessário a 

contribuição e todos, equipe escolar, família, além de buscar ajuda de um profissional 

psicanalista. A escola precisa compreender que o aluno autista é singular. Cada aluno 

autista é diferente do outro, e essa diferença deve ser levada em conta. Os pais precisam 

compreender que a criança autista necessita da presença e apoio dos pais no 

acompanhamento na escola e no tratamento junto ao psicanalista. 

Portanto, cada dia mais surge diversas teorias que vêm contribuindo no tocante 

á no que diz respeito ao transtorno do Espetro do Autismo (TEA). O que é esse transtorno, 

quais as causas, e tratamento e principalmente como crianças e adolescentes autistas são 

inseridos no ambiente escolar. Assim percebemos que muitos educadores e pais ainda se 

sentem inseguros com relação ao comportamento do autista, na maioria das vezes ao 

inserir a criança autista na escola, não ocorrem de forma eficaz o processo de ensino 

aprendizado e se torna algo muito desgastante para todos envolvidos nesse processo de 

inclusão dos sujeitos autistas. É preciso previamente então todo um trabalho com esses 

pais, com esses educadores, e com as crianças. 

Consoante a isso, a Psicanálise método terapêutico criado por S. Freud, 

empregado em casos de neurose e psicose, vem ao longo dos anos mostrando interesse 

pela pedagogia e pela educação. Focando principalmente que é necessária uma atuação 
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clínica especializada, para pais e educadores com crianças e jovens que apresentam 

distúrbios em suas habilidades cognitivas. Sendo a Psicanálise a área que mais se dedica 

em compreender os processos envolvidos no modo de conceber o aprendizado e vem 

lançando teorias e modelos teóricos e técnicos mais influentes.  

A relação entre psicanálise e autismo teve seu primeiro registro a partir de 

Melanie Klein, com a publicação do caso Dick em 1930. A partir dessa teoria os laços 

foram se estreitando e hoje a Psicanálise tem um olhar especial, para o autismo e sua 

relação com a educação. Revelando-nos que temos um longo caminho a ser percorrido, e 

muitas coisas ainda a serem descobertas. 
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RESUMO 

Estudos constatam que problemas como ansiedade, estresse e cansaço podem aumentar 

em até 40% o risco de doenças neurológicas como o Alzheimer. Com base nesses estudos, 

o presente artigo visa reunir informações relevantes sobre essa problemática. O objetivo 

geral desta pesquisa foi discorrer sobre os riscos de uma vida corrida e cheia obrigações 

junto a falta de descanso e sofrimento emocional constante, por meio de uma revisão de 

artigos científicos que abordavam o tema. O levantamento deste material bibliográfico se 

deu nas bases de dados do SciELO, LILACS, Ministério da Saúde, PePSIC - portal de 

Periódicos Eletrônicos de Psicologia e PUBMED, como os descritores: Alzheimer. 

Ansiedade. Estresse e Cansaço. A análise do material permitiu constatar a relação que 

esses fatores têm com a possibilidade de Alzheimer futura. Dessa forma, tornasse 

necessário a atenção ou assistência farmacêutica no acompanhamento do tratamento e 

prevenção de doenças neurodegenerativas através de políticas de conscientização e apoio, 

por meio da unidade de pronto atendimento- UPA, farmácia comercial, universidades 

públicas e privadas, mídia e demais instituições que favoreçam essas ações. 

Palavras-Chave: doenças neurológicas. atenção farmacêutica. alzheimer. cansaço. 

estresse e ansiedade. 
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ABSTRACT 

Studies have found that problems such as anxiety, stress and fatigue can increase the risk 

of neurological diseases such as Alzheimer's by up to 40%. Based on these studies, this 

article aims to gather relevant information on this problem. The general objective of this 

research was to discuss the risks of a full and fulfilled life together with the lack of rest 

and constant emotional suffering, through a review of scientific articles that approached 

the theme. The collection of this bibliographic material was given in the databases of 

SciELO, LILACS, Ministry of Health, PePSIC - Portal of Electronic Journals of 

Psychology and PUBMED, as the descriptors: Alzheimer. Anxiety. Stress and Tiredness. 

The analysis of the material allowed to verify the relation that these factors have with the 

possibility of future Alzheimer's. Thus, it would be necessary to provide pharmaceutical 

care or assistance in the follow-up of the treatment and prevention of neurodegenerative 

diseases through awareness and support policies, through the emergency care unit - UPA, 

commercial pharmacy, public and private universities, media and other institutions that 

favor these actions. 

Key-words: neurological diseases. pharmaceutical attention. alzheimer. tiredness. stress 

and anxiety. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Conhecer como evolui a doença de Alzheimer é importante para melhor entendê-

la. Do momento do diagnóstico em diante, o nível de estresse oscila. No entanto, mantem 

uma tendência de crescimento. A cada nova demanda, há um pico de estresse, sofrimento 

emocional e cansaço excessivo. Tanto os familiares quanto os profissionais da saúde 

precisam estar cientes dessas oscilações, pois há como prevê-las e preveni-las 

(MINOZZO, 2015). 

O sofrimento emocional descrito na pesquisa se refere a uma situação conjunta 

de ansiedade, depressão e irritabilidade. A exposição em excesso aos fatores que 

desencadeiam essas reações resulta na chamada exaustão vital, condição na qual o 
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paciente sofre as sensações de fadiga, desânimo e estresse repetidamente de forma 

crescente.  

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Copenhague, em 

parceria com o Centro Nacional de Pesquisa para o Ambiente de Trabalho e o Centro 

Dinamarquês de Pesquisa sobre Demências, quando esse processo ocorre por volta da 

quinta década de vida, ele potencializa o início de demências, como a doença de 

Alzheimer. A Doença de Alzheimer, também denominada DA, foi descrita pela primeira 

vez pelo psiquiatra e neurologista alemão Alouis Alzheimer (1865-1915), no início do 

século XX. Em 1906, ele observou o quadro clínico de um paciente de meia-idade, de 55 

anos, e constatou que tanto suas manifestações fisiológicas quando psicológicas não 

coincidiam com os sintomas das enfermidades até então conhecidas (CARVALHO, 

2005). 

Quando esse patologista alemão diagnosticou tal tipo de demência, a qual mais 

tarde receberia seu nome, não possuía a noção de que anos depois essa doença tornar-se-

ia um dos mais graves problemas de saúde pública ou que mobilizaria tanto os 

especialistas das áreas de Neurociências, Gerontologia e Psiquiatria, entre outras. Apesar 

de ter sido descoberta em um paciente relativamente jovem, a DA acomete essencialmente 

idosos a partir de 65 anos de idade. É responsável por 50 a 70% das demências 

(CAOVILLA; CANINEU, 2002), atingindo 5 a 10 % das pessoas com mais de 65 anos e 

cerca de 47% daqueles com 85 anos ou mais (KAPLAN; SADOCK,1999). A pessoa 

acometida pela DA tem sua expectativa de vida reduzida em até três vezes em relação a 

um indivíduo sadio (KHALSA; SAUTH, 2001). 

É muito relevante o acompanhamento farmacêutico na terapia medicamentosa 

do paciente, visto que esse profissional é capacitado à auxiliar o médico, paciente e 

familiares deste, quanto ao uso correto de suas medicações, afim de evitar efeitos 

contrários ao desejado, os chamados adversos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O estresse é um evento com o potencial de estabelecer comorbidades, na 
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dependência de fatores predisponentes presentes no momento (genéticos, congênitos, 

emocionais, alimentares etc). Isto é cientificamente comprovado pela relação existente 

entre hipotireoidismo, depressão nervosa e imunodepressão. Irregularidade do sono é um 

sintoma importante encontrado em quase todos os distúrbios psiquiátricos. Entretanto, os 

distúrbios do sono constituem, por si só, uma fonte de alterações neuroquímicas e 

comportamentais. O estresse emocional prolongado e as alterações fisiológicas que o 

acompanham vão pouco a pouco produzindo no organismo depleções químicas capazes 

de gerar alterações funcionais que ultrapassam o limite entre o estresse e a doença 

(CORTEZ; SILVA, 2007). 

Em relação ao tratamento sintomático, as maiores estratégias são as colinérgicas, 

que amplificam a disponibilidade sináptica de ACh - acetilcolina. Esta, é um 

neurotransmissor do SNC - Sistema Nervoso Central e do SNP - Sistema Nervoso 

Periférico, hidrolisada principalmente pela enzima AChE - acetilcolinesterase, mas 

também pela BChE - butirilcolinesterase. Com essas enzimas, a atividade colinérgica fica 

decrescida, passando a ocorrer um declínio cognitivo. Assim, são usadas terapêuticas com 

o objetivo de ativar a neurotransmissão colinérgica. Isso pode ser feito com precursores 

de ACh, anticolinesterásicos e agonistas colinérgicos (CARVALHO, 2005). 

 

Tabela 1 - Terapêutica Medicamentosa para Alzheimer. 

FÁRMACOS CLASSIFICAÇÃO TERAPÊUTICA 

Tacrina, o Donepezil e a Rivastigmina 

Os anticolinesterásicos ou inibidores de colinesterase (ChEIs) 

têm recebido o maior destaque por garantirem o aumento da 

disponibilidade de ACh, sendo sua eficácia dependente do uso 

das doses máxima toleradas. Os ChEIs são classificados como 

reversíveis (tacrina, donepezil e galantamina), pseudo-

irreversíveis (fisostigmina e rivastigmina) e irreversíveis 

(metrifonato). A tacrina, o donepezil e a rivastigmina, são os 

únicos liberados para o uso (LIMA, 2008). 
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Xanomelina, Milamelina, Mirilamina, 

EpiLatidina e Acetil-L-carnitina 

Já os agonistas colinérgicos são formados de receptores 

muscarínicos e nicotínicos. Na DA, além de ser observada a 

perda de neurônios colinérgicos, ocorre também a redução 

desses receptores. Assim, o uso de agonistas seletivos pode 

atuar diretamente neles, proporcionando uma presença maior 

de ACh (VENTURA et al., 2009). 

 

Buspirona, Lítio e Carbamazepina 

 

Os benzodiazepínicos são receitados, porém seu uso não é 

recomendado pelos riscos de sedação, quedas, confusão, 

excitação e piora no funcionamento cognitivo (ROCHA, 

2014). 

 

Propanolol e Pindolol 

 

Esses betabloqueadores, têm sido as drogas mais estudadas no 

tratamento de comportamento e agressividade, reduzindo a 

hiperatividade psicomotora e agitação. Entretanto, existem 

algumas contra-indicações por poderem causar insuficiência 

cardíaca e bloqueios de condução cardíaca. Além disso, doses 

mais altas podem levar a alucinações e à piora da 

agressividade (ENGELHSRT, 2000). 

 
 

FONTE: Adaptado pelos autores, 2019. 

 

Diante disso é notório a vasta quantidade se substâncias utilizadas em 

medicamento para o tratamento da DA. Muitas são abundantemente prescritas na rotina 

clínica, no entanto, não têm cientificidade legitimada. Outras estão sendo descobertas 

com o número crescente de pesquisas e espera-se que em breve possam ser mais eficientes 

que as já existentes. Compete destacar o alto custo dessas drogas e a grande dificuldade 

que as famílias têm para compra-las.  

Castillo (2013) introduziu em grupos de pacientes com Alzheimer um tratamento 

psicossocial, voltado para pessoas com demência leve e moderada. Ele aborda uma série 

de temas gerais como atividades físicas, identificações sonoras, explorações da infância, 

nomes, alimentos, discussões atuais, identificações de faces/cenas, associações de 

palavras, aumento da criatividade, categorizações de objetos, desenvolvimentos de 
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sentidos, entre outros. O que segundo seus estudos surtiram efeito. 

Na maioria das vezes, um membro da família, é o cuidador, que fica responsável 

junto aos profissionais da saúde, por buscar meios que ofereçam melhor qualidade de vida 

ao paciente com Alzheimer. Devido a isso, a maioria das intervenções não farmacológicas 

buscam acolher e orientar o cuidador afim de que essas elas ajam da melhor forma 

propiciando à pessoa com Alzheimer, meios para melhor coexistência dessa doença. 

(OLIVEIRA et al., 2016, p. 540). 

Por se tratar de medicamentos psicoativos, a dispensação deve ser feita por um 

profissional farmacêutico e deve ser acompanhada de uma atenção farmacêutica, com o 

intuito de prevenir possíveis efeitos adversos, interações medicamentosas e uso incorreto 

do medicamento que pode acarretar o insucesso no tratamento. (GRASSI; CASTRO 

ALDRIGUE et al, 2006).  Além de orientar esses pacientes que se encontrarem 

emocionalmente debilitados.  

Compreender a Doença de Alzheimer nas suas diferentes fases, preparar-se para 

cuidar de pessoas acometidas por ela e reduzir o sentimento de vergonha é compreendera 

importância dos direitos que têm essas pessoas de serem tratadas e cuidadas 

humanamente, com carinho, respeito, atenção e dedicação. 

Nesse sentido, compete ao farmacêutico averiguar os possíveis riscos para o 

paciente e prevenir eventuais erros de prescrição que possam invalidar os efeitos 

terapêuticos, potencializar a ação de certo fármaco ou intensificar reações adversas 

(LEITE et al., 2016). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Diante das questões norteadoras, a elaboração do presente trabalho adotou como 

metodologia uma revisão bibliográfica, a fim de encontrar referenciais teóricos sobre as 

principais intercorrências devido a relação de fatores que desencadeiam o Alzheimer 

como ansiedade, estresse e cansaço, analisando também a abordagem da atenção 

farmacêutica.  

O acesso às publicações ocorreu em maio de 2019, nas bases de dados do 
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SciELO - Scientific Electronic Library Online, LILACS - Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde, Ministério da Saúde, PePSIC - portal de Periódicos 

Eletrônicos de Psicologia e PUBMED - U. S. National Library of Medicine (NLM). Os 

critérios de inclusão forma: monográfias e artigos completos escritos em português e 

inglês, sendo esses traduzidos, e que continham as palavras-chave ou atenção e assistência 

farmacêutica. Com o objetivo de levantar as produções científicas relacionadas a temática 

no período de 2005 a 2019. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Segundo Pereira e Mello (2016) as consequências do estresse se refletem na 

saúde em forma de doenças que surgem no físico e no psicológico. Os efeitos maléficos 

do estresse também são notados na vida familiar, na vida social e no próprio ambiente de 

trabalho. Nem sempre é possível evitar as situações que causam estresse ou ansiedade, 

mas podemos alterar as nossas reações a esses estímulos. Muitos fatores influenciam na 

resposta ao estresse e ansiedade: idade, sexo, educação, personalidade, saúde, 

expectativas, trabalho e responsabilidades.  

Mudanças no estilo de vida previnem e até mesmo ajudam no tratamento, como: 

ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas periodicamente, o lazer, a 

meditação, o descanso, dormir regularmente, ouvir música, ler, passear, “brincar”, sorrir, 

conversar com os amigos, sair de férias, está em família, enfim, praticar atitudes que 

façam bem não somente ao corpo, mas à alma. Auxiliar ao paciente a identificar situações 

que o coloque em estado de ansiedade ou estressante, e encaminhar para um profissional 

capacitado, afim de remediar essas situações é uma ação dentro da atenção farmacêutica.  

Contudo, é notório a necessidade da inclusão do profissional farmacêutico na 

equipe de saúde mental, com o intuito de direcionar a política de assistência e atenção 

farmacêutica, orientar o uso de medicamentos focando no conjunto medicamento-

paciente a fim de evitar o uso incorreto desses fármacos e seus efeitos danosos. 

A importância da atenção farmacêutica no processo de saúde mental, que tem 

como objetivo tratar não só do medicamento, mas do paciente como um todo 



 

1170 

(COUTINHO, 2015). Essa assistência possibilita a criação de um vínculo entre o 

profissional e o paciente, e através disso o farmacêutico pode auxiliar o paciente a 

entender sua condição clínica, o seu tratamento medicamentoso, afim de obter sucesso 

terapêutico, respeitando a sua singularidade (MIRANDA, 2017). 

Para que haja eficácia terapêutica o uso de medicamentos para Mal de Alzheimer 

deve ser acompanhado, visto que ainda não existe um medicamento específico para 

prevenir o mau funcionamento da memória, ou para curar o Mal de Alzheimer. A 

problemática é que, na ânsia de que a pessoa querida seja curada, a maioria dos familiares 

deseja que o paciente utilize os medicamentos, mesmo sabendo que ele não apresenta as 

indicações necessárias e que não terá qualquer benefício com o tratamento. (Pharmacia 

Brasileira - Julho/Agosto 2004) Mesmo quando há indicação precisa dos medicamentos, 

o seu uso deve ser avaliado. 

Portanto, compete à essa pesquisa a buscar por um conhecimento mais amplo e 

atual dos sintomas neuropsiquiátricos como ansiedade, cansaço e estresse em excesso, 

descobrindo que quando reconhecidos precocemente pela família e pelos profissionais de 

saúde, assim como a imediata implementação de diferentes estratégias de tratamento, 

favorecem a prática de um cuidado mais adequado e melhora a qualidade de vida desses 

pacientes e de seus cuidadores.  
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RESUMO 

O momento do nascimento de uma criança é algo bastante esperado por parte dos pais e 

de toda a família. Os pais antes da chegada de seu filho, idealizam o filho perfeito e 

saudável e tão fantasiado principalmente pela figura materna, aquele ser ideal, que em 

seu imaginário, atenderá toda e qualquer expectativa que são exigidos pelos padrões 

impostos pela sociedade. E logo após o nascimento, com o passar do tempo, os pais 

começam a perceber os primeiro sinais característicos do autismo e logo eles começam a 

perceber de que algo não vai bem, começa então um período de medos, incertezas diante 

da situação e principalmente quebras de expectativas após a revelação do diagnóstico , 

em que a família passa por várias fases no que se diz respeito a não aceitação, medo, 

raiva, luto, busca por culpados, afastamento do meio social entre outras ocasionalidades 

que acabam afetando de forma inevitável a dinâmica familiar sendo uma fonte de fatores 

estressores em virtude das necessidades por cuidados contínuos com o filho que apresenta 

TEA. Um dos fatores que acabam implicando dificuldades na aceitação do diagnóstico 

no âmbito familiar se diz respeito principalmente a falta de informações e em alguns casos 

o preconceito velado existente dentro da própria família, que faz com que seja fortalecida 

ainda mais a ideia de improdutividade e incapacidade desse sujeito, acarretando dessa 

forma impactos negativos, sejam eles a curto médio e longo prazo. 

Palavras-chave: TEA. familiares. estresse. psicanálise. 
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The moment of the birth of a child is something very much expected from the parents and 

the whole family. The parents before the arrival of their child, idealize the perfect and 

healthy son and so fancied mainly by the maternal figure, that ideal being, which in his 

imaginary, will fulfill every expectation that is demanded by the standards imposed by 

society. And shortly after birth, over time, parents begin to perceive the first characteristic 

signs of autism and soon they begin to realize that something does not go well, then begins 

a period of fears, uncertainties in the face of the situation and mainly breaks Expectations 

after the revelation of the diagnosis, in which the family goes through several phases with 

regard to non-acceptance, fear, anger, mourning, search for culprits, distancing from the 

social environment among other causes that end up affecting in an inevitable way the 

Family dynamics being a source of stressor factors due to the need for continuous care 

with the child who presents ASD. One of the factors that end up implying difficulties in 

accepting the diagnosis in the family context is mainly related to the lack of information 

and in some cases the veiled prejudice existing within the family itself, which makes it 

strengthened still The idea of improductivity and inability of this subject, resulting in this 

way negative impacts, be they in the short medium and long term. 

Keywords:  TEA. Family. stress. changes. csychoanalysis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O TEA - Transtorno do Espectro Autista, é caracterizado como um transtorno do 

neurodesenvolvimento, em que inicia-se de forma precoce e que acaba ocasionando 

prejuízos em vários aspectos globais da criança como por exemplo a ocorrência de 

complicações nas habilidades de socialização, comunicação e comportamento. A 

incidência de crianças que apresentam autismo aumentou de maneira significativa. 

Segundo estudos realizados estima-se que a prevalência do TEA seja de que para cada 

10.000 pessoas nascidas, 62 apresentem o autismo, e com uma incidência sendo quatro 

vezes mais comuns em pessoas do sexo masculino. É importante compreender que o 

autismo tem suas características peculiares e afeta o modo de interação em relação ao 

mundo exterior do sujeito (ZANON; BACKES; BOSA, 2015). 
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Cortezia (2015) relata que o autismo foi apresentado por Leo Kanner, em 1943, 

baseado em crianças que eram acompanhadas por ele, e pelo fato delas possuírem 

algumas características em comum, como por exemplo distúrbios de linguagem, 

incapacidade de se relacionarem com outras pessoas e apego por situações fixas, sendo 

que tais características foi denominado por ele como o autismo infantil precoce. Salienta 

ainda que para Kanner, atribuir causas etiológicas do autismo a fatores parentais seria 

algo incorreto, pois a qualidade da parentalidade pode influenciar tanto positivamente 

como negativamente, mas não seria a causa determinante para o desenvolvimento do 

TEA.  

Oliveira e Sertié (2017), relatam que o TEA - transtorno do espectro autista, 

caracteriza-se como uma classe de distúrbios de ordem do desenvolvimento neurológico, 

em que inicia-se de forma bastante precoce, onde suas principais características são o 

impacto de forma significativa de sua comunicação e principalmente suas habilidades 

sociais e também a apresentação de comportamentos estereotipados ,sendo importante 

salientar que esses comportamentos citados anteriormente variam bastante em cada 

pessoa. Embora seja atribuída uma causa multifatorial para o desenvolvimento do TEA, 

existem hipóteses que defendem a causa como sendo originadas a partir de fatores 

ambientais, como por exemplo o uso de certos tipos de medicamentos durante a gravidez, 

outras possibilidades para o surgimento, é atribuído também a fatores genéticos, em que 

no caso é mostrada também a importância relacionada a fatores genéticos no 

desenvolvimento da doença. 

Burtet e Godinho (2017), relatam que o autismo é visto segundo o DSM- V como 

um conjunto de sintomas que indicação a presença de prejuízo persistente, seja ela na 

comunicação social, seja na interação social ou padrões de comportamentos repetitivos 

no que se diz respeito ao comportamento, podendo estar relacionado com atividades e 

interesses de formas especificas, que tais sintomatologias iniciam-se ainda na infância e 

acabam comprometendo o funcionamento global da criança.  As nomenclaturas 

antigamente utilizadas como por exemplo autismo infantil precoce, autismo de Kanner, 

autismo infantil, autismo atípico, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de 

Asperger, atualmente é classificado como Transtorno do Espectro autista que engloba 
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todas essas classificações que eram utilizadas anteriormente. 

Barbosa e Pimenta (2018), enfatizam que a própria notícia que uma criança está 

para nascer, geram muitas expectativas por parte dos pais, se o bebê será homem ou 

mulher, e suas características físicas, se vai ser parecido com o pai ou com a mãe, e esse 

momento de espera acaba por ocasionar vários tipos de sentimentos que se caracterizam 

na maioria das vezes como confusos, pois envolvem: felicidade, medo, carinho, amor, 

ansiedade. 

Após o nascimento do filho e com o passar do tempo, quando as primeiras 

sintomatologias começam a surgir e os pais começam a perceberem que algo não vai bem 

com seu filho, inicia-se então uma busca por respostas, e que após a revelação do 

diagnóstico, aqueles sentimentos citados anteriormente, muitos deles são intensificados, 

como o medo e a ansiedade. 

A mãe, em especial, passa a vivenciar o luto simbólico, tendo em vista do que 

foi idealizado pela fantasia materna e o posicionamento diante da realidade atual, 

caracterizando assim uma quebra de expectativas, pois o diagnóstico acaba por exigir da 

família uma necessidade de readaptação familiar e que tais mudanças ocasionam 

transformações nos aspectos afetivos - emocionais, e que em virtude disso acabam 

ocasionando impactos na psicodinâmica familiar. 

Levando em consideração que a revelação do Diagnóstico do Autismo é um 

momento encarado como sendo um período de muitas incertas, medos em relação ao 

futuro e que tal fato pode ocasionar alterações no que se diz respeito as dinâmicas do 

contexto familiar, o presente artigo tem como objetivo mostrar através de uma revisão de 

literatura se a revelação do TEA no âmbito familiar acarreta prejuízos nas funcionalidades 

da dinâmica da família. Diante disto, surge um questionamento: o Autismo Impacta nas 

Relações Familiares? 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 AUTISMO E FAMÍLIA: REVELAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 
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Dias (2017), relata que na maioria das vezes o Diagnóstico do TEA, é visto como 

um estressor em potencial e infelizmente a notícia acaba impactando inevitavelmente nas 

rotinas familiares, tendo em vista do que foi idealizado por parte dos pais, o imaginário 

do filho perfeito e saudável  e não incluem a possibilidade do diferente, e acabam se 

deparando com uma outra realidade, um futuro imprevisível, cheio de incertezas e medos, 

necessidades de lidar com o novo no que se diz respeito a saber enfrentar um outro cenário 

que não estava previsto, a sintomatologia e  as dificuldades típicas que crianças com 

autismo  apresentam tais como: comprometimento da comunicação, interação social e 

comportamento,  acabam por exigir por parte da família  necessidades de cuidados 

especiais dependendo do grau de comprometimento da criança, necessitando assim de 

uma readaptação as novas necessidades, e que tais readaptações acabam por ocasionar 

sobrecarga no contexto familiar. 

As dificuldades da vida cotidiana e os preconceitos presenciados no meio social 

atrelado aos cuidados por tempo integral acabam sendo fatores estressores para as 

famílias com crianças autistas, muitos acabam vivenciando rupturas em seus vínculos 

sociais, sendo que os principais fatores que acabam por ocasionar estresse no meio 

familiar em virtude do diagnóstico são: a pouca ou nenhuma aceitação dos 

comportamentos da criança autista,  seja por parte dos familiares, seja em sociedade, 

ausência de apoio social e a manutenção permanente dos cuidados necessários. 

Onzi; Gomes (2015) salientam que os pais geralmente são os primeiros a 

notarem que algo de diferente está ocorrendo com seu filho, e justamente nesse momento 

começam as grandes buscas em torno de respostas e simultaneamente de auxílio e devido 

a essas circunstancias eles podem apresentar sentimentos negativos na busca de 

compreender melhor o que pode estar ocorrendo. E nessa busca incessante na procura por 

causas, diante de tudo isso pode haver o desenvolvimento de sentimentos confusos de 

raiva, culpa e negação, sendo muito comum após o diagnóstico ocorrência de tristeza, e 

geralmente passam a procurar por um culpado, eles choram e inclusive passam pela etapa 

da negação, rejeitando o fato. 

É de fundamental importância salientar que o processo de aceitação é algo que 

ocorre de forma gradual e passa por algumas etapas, que compreende desde a negação 
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como citado anteriormente, o luto, o simbólico até chegar a aceitação e que todo esse 

processo não é nada fácil e na maioria das vezes acaba ocasionando fatores estressores 

no ambiente familiar. É comum alguns pais após recebimento da notícia passem a ter 

dificuldades de interação com o filho, muitos deles, fechados em sua dor em virtude do 

fato, acabam por se isolarem socialmente, temendo julgamento dos outros. 

Se faz necessário salientar que todo esse sofrimento ocorre em virtude de uma 

quebra de expectativas por parte dos pais, ao idealizarem o filho saudável e perfeito e que 

diante do fato se distancia cada vez mais o que foi imaginado e desejado,  no tocante a 

mãe, é importante lembrar que a maternidade implica em um encontro com o 

desconhecido, pois a realidade dificilmente será o que foi idealizado, principalmente 

diante da revelação do diagnóstico, em que essa distância entre realidade e idealização 

fica cada vez mais distante. 

Barbosa; Pimenta (2018), inclusive enfatizam que diante do diagnóstico é 

compreensível que os pais encontrem dificuldades em lidar com a notícia, muitos deles 

temem as várias formas de preconceitos que a criança sofrerá nos mais diversos tipos de 

ambientes, sejam eles sociais, familiares, e isso faz com que muitos dos pais passem a 

refletir como se posicionarão diante da situação. 

O processo de aceitação não é fácil , pois o  aceitamento vai confrontar com 

todos os planos que foram idealizados para o filho, ocasionando assim a dor da 

desconstrução de tudo que foi sonhado e idealizado, até mesmo inclusive a falta de 

conhecimento e formas de preconceitos velados existentes dentro da própria família  a 

respeito do autismo é um fator que irá gerar resistência no processo do aceitar esse filho 

da forma como ele é, em virtude da situação, a família passa a vivenciar uma fragilidade 

psíquica, ocasionada pelo medo diante da nova realidade, muitos se afastam do convívio 

social que tinham, e passam a viver exclusivamente em função desse filho autista , que 

inevitavelmente acaba ocasionando a curto médio e longo prazo implicações na estrutura 

familiar. 

 

2.2 CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICOS 
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Ferreira; Costa; Couto (2018), explicam que existem critérios para que o TEA 

possa ser diagnosticado, entre eles destacam-se a observação da ausência de interação 

social da criança, déficits na comunicação social e também relacionados a ausência de 

reciprocidade emocional, comunicativos não verbais e principalmente dificuldades para 

manter e promover relacionamentos no meio social. Um outro critério muito importante 

a ser analisado seria a observação de comportamento padrão repetitivo , interesses por 

atividades especificadas de forma acentuada. Relatam ainda que é de extrema importância 

por parte dos pais a observação desses primeiros sinais, pois quando mais cedo for 

diagnosticada a síndrome, melhor será o prognóstico a curto, médio e longo prazo. 

Zanon; Backes; Bosa (2014), explicam que os critérios de diagnóstico segundo 

o DSM- V, enfatizam que as primeiras sintomatologias que caracterizam o TEA, é 

estimado que ocorra antes dos 36 meses de vida da criança, e que ainda, de acordo com a 

observação de dados empíricos demonstram que a maioria chegam a apresentar algum 

problema do desenvolvimento entre 12 e 24 meses e salientam ainda que é de fundamental 

importância o diagnóstico precoce para um melhor prognóstico a curto médio e longo 

prazo. É muito importante que ocorra uma intervenção precoce para que os efeitos da 

mesma possam ser potencializados, gerando assim resultados positivos, consistentes e de 

longo prazo, com o intuito de amenizar de forma significativa os desgastes familiares em 

virtude do tratamento da criança diagnosticada. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este artigo é constituído de uma revisão de literatura científica, que expõe 

opiniões de diferentes autores. Para alcance do objetivo proposto foi escolhido esse tipo 

de revisão de literatura, tendo em vista que ele apresenta um potencial de informações de 

múltiplos artigos científicos, com isso possibilitando conclusões gerais de uma 

determinada área de estudo, que contribui assim para o aprofundamento e difusão do 

conhecimento. 

Para Severino (2008, p. 122) revisão de literatura “é aquela que se realiza a partir 

do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
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como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou categorias teóricas já trabalhadas 

por outros pesquisadores e devidamente registrados”. 

Para o início da pesquisa, foram consultadas as seguintes palavras chaves: 

Autismo, impactos, família, psicanalise, estressores. 

A presente pesquisa de cunho bibliográfico foi realizada através de consulta ativa 

a base de dados de periódicos nacionais: SCIELO, Revista CIPPUS, Editora Realize, 

UFRGS- LUME - Repósitório Digital, Repositório da Universidade Federal da Paraíba, 

Pretextos- Revista da Graduação em Psicologia da PUC Minas, Revista Tempo 

Psicanalítico, Contextos Clínicos - Unisinos, Einstein, Caderno Pedagógico UNIVATES, 

Biblioteca Digital da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul, Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa 

De posse das referências bibliográficas, iniciou-se com a exclusão de artigos que 

não apresentavam informações sobre a temática, ficando esta amostra constituída por 12 

artigos sobre a temática Autismo e Família: Impactos do Diagnóstico no Contexto 

Familiar. 

Após a leitura de cada artigo, iniciou-se a fase de análise dos periódicos 

buscando os seguintes aspectos: ano de publicação (últimos 5 anos), tipo de estudo, local 

de realização do estudo, tamanho da amostra, número e tipo de instrumentos utilizados 

na pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Theisen (2014) explica que tanto para Freud assim como também para Lacan 

que o sujeito é constituído e não nasce pronto, na visão Freudiana o sujeito é fundado a 

partir da linguagem devido o filho já existir na história e no desejo dos próprios pais.  

Lacan mostra que o sujeito depende do outro para a formação de sua constituição, o 

sujeito é um ser discursivo, pois já está na linguagem ao ser inserido no discurso de seus 

pais, pois o papel destes é de fundamental importância na transmissão dos significantes 

que irão constituir o sujeito. 
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A função materna assume um papel bastante importante para que o bebê consiga 

se constituir psiquicamente, é dever da mãe a função de transmitir o desejo ao filho, de 

passar um sentimento de pertencimento, um desejo de vida, é importante que o bebê 

vivencie o sentimento de que ocupa um lugar importante na vida do outro. Infelizmente, 

em alguns casos, ocorre uma falha nessa função, ou seja, no período de constituição 

psíquica, a mãe deixa o bebê numa condição de falta, ocasionando assim um desamparo 

significativo nas funções básicas que o constituem psiquicamente. 

Sendo assim, a mãe não consegue criar laços fundamentais com seu filho ainda 

em seu ventre, ocasionando assim ausência de suporte de funções essenciais, com isso, 

passam a ocorrer a possibilidade do desenvolvimento de doenças que afetam o 

desenvolvimento da criança, como no caso, o autismo. 

Gonçalves et al. (2017), explica que a etiologia do TEA a partir do Viés 

psicanalítico pode ser compreendido, principalmente de que o autismo teria como 

causalidade, uma deficiência na constituição do ego da criança, que caracteriza-se como 

uma falha que acaba por ocasionar a interrupção do seu desenvolvimento, fazendo assim 

com que ela passe a se fechar para o mundo ao seu redor, passando a ter a percepção 

social em seu meio como algo invasivo, perdendo assim o sentido do próprio self. 

O autismo também pode ser visto como uma falha na instalação da pulsão do 

sujeito, ou seja, durante o processo de formação do psiquismo, sendo que esse quando 

esse processo fundamental não segue de maneira correta,  e sua formação ocorre com 

faltas essenciais do espelhamento, acolhimento, cuidado, significação, apresentação, 

nesse caso, essas ausências acabam por ocasionar uma cisão na relação mãe - bebê. 

Machado, Londero; Pereira (2018), explicam que as características e as 

principais manifestações do TEA costumam ocorrer de forma bastante peculiar em cada 

pessoa , afetando de forma significativa o modo de viver da criança, sendo que algumas 

podem apresentar-se completamente apáticas em relação ao meio social, já outras podem 

ter mais interesse em objetos que propriamente nas pessoas. É importante salientar que 

com o passar do tempo a criança passa a ter uma tendência a apresentação de outros 

déficits do desenvolvimento, como por exemplo a incapacidade de interagir com outras 

pessoas , comportamentos rígidos e estereotipados , resistência a mudança, apresentando 
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inclusive o interesse por atividades fixas, e que tais fatores negativos acabam por 

ocasionar vários déficits em vários aspectos, sejam eles cognitivos, afetivos e 

comportamentais e que tais sintomatologias podem ocasionar dependência para os 

cuidados essenciais, tornando-se dependente dos cuidados da família, acarretando 

intensas preocupações por parte dos familiares e consequentemente ocasionando 

desgastes nas relações familiares em virtude de muitos dos pais enxergarem essa 

dependência continua do filho no que se diz respeito aos cuidados, como sendo fonte de 

estresse. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos nesta revisão de literatura, foi possível observar 

que a revelação do Diagnóstico do Autismo (TEA), acaba ocasionando impactos 

significativos no que se diz respeito ao contexto familiar.  Em que geralmente os pais 

apresentam medos, vários questionamentos , procuram culpados, tentam identificar as 

causas e demonstram dúvidas em relação ao futuro em que a expectativa do filho perfeito 

e fantasiado pela mãe é quebrada, ocasionando dificuldades de aceitação, em especial no 

que se diz respeito às necessidades de readaptações familiares, em algo que não estava 

previsto e nem era imaginado, e que diante do diagnóstico as relações familiares tornam-

se enfraquecidas, podendo em determinados casos inclusive os pais acabarem se 

afastando afetivamente da criança. 

  Foi observado que exatamente nesse processo que engloba aspectos como 

negação, medo, raiva, busca por culpados, assimilação de informações é um momento em 

que os pais estão mais vulneráveis devido ao comprometimento de suas emoções e 

sentimentos e é justamente nesse momento que as famílias passam a vivenciar alterações 

nas dinâmicas familiares em virtude da revelação. 

É importante salientar que a revelação do diagnóstico do autismo em si e seus 

possíveis impactos é algo muito singular, ou seja, enquanto algumas famílias em virtude 

da notícia podem eventualmente ocorrer alterações nas dinâmicas familiares e ser um 

grande causador de estresse e sofrimento, já em outras famílias isso necessariamente não 



 

1185 

irá ocorrer, alguns podem não acreditar no diagnóstico e simplesmente negar o fato, outras 

podem receber a notícia e passarem pela fase da negação, medo e assim sucessivamente, 

até que gradualmente irão encontrar o equilíbrio numa fase muito importante que se 

chama aceitação, no momento que se aceita o diagnóstico, o autismo passa a ser apenas 

um mero detalhe. 

   É fundamental que os familiares não tenham apenas uma visão focada do 

autismo em si, mostrando apenas o lado negativo, mas sim que as famílias consigam 

enxergar as possibilidades e potencialidades que podem ser observadas dessas pessoas 

que apresentam esse diagnóstico, pois a falta de informação a respeito do autismo 

colabora para o fortalecimento da ideia de incapacidade e improdutividade. 
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RESUMO 

O direito a matrícula de crianças com necessidades didáticas específicas em escolas no 

Brasil é segurado por dispositivos a partir da Constituição de 1988. Os subsídios do Censo 

Escolar do Ministério da Educação sugerem um progresso em relação ao número de 

registro dos estudantes no país no decorrer dos anos. Dentre os educandos limitados na 

demarcação de "necessidades especiais" depara-se os que possui autismo, distinguidos 

por exibirem transformações no seu convívio social, no diálogo e de acordo com a 

observação frequente de arquétipos estereotipados de determinadas condutas. O propósito 

deste artigo é identificar como se dar as possibilidades de escolarização do aluno com o 

TEA - Transtorno do Espectro Autista. A metodologia utilizada para a obtenção de dados 

foi uma pesquisa bibliográfica, usando como referência acervos bibliográficos científicos 

de materiais publicados.  

PALAVRAS CHAVES: desenvolvimento. escolarização. autista.  

 

ABSTRACT 

The right to enroll children with specific educational needs in schools in Brazil is insured 

with provisions from the 1988 Constitution. The subsidies of the School Census of the 

Ministry of Education suggest progress in relation to the number of students registered in 

the country in the over the years. Among the limited students in the demarcation of 

"special needs" are those who have autism, who are distinguished by showing changes in 

their social life, in dialogue and according to the frequent observation of stereotyped 

archetypes of certain behaviors. The purpose of this article is to identify how to give the 
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possibilities of schooling of the student with TEA - Autism Spectrum Disorder. The 

methodological approach used to obtain data was a bibliographical research, using as 

reference scientific bibliographical collections of published materials. 

KEY WORDS: development. schooling. autistic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o 

DSM-V (2014), o TEA - Transtorno do Espectro Autista é um distúrbio do 

neurodesenvolvimento que denota-se pelo desinteresse da comunicação, interação social, 

comportamentos restritos e repetitivos. Esses prognósticos, são passíveis de observação 

desde o começo da sua infância. Essas condições influenciam no processo de isolamento 

da criança, implicando cada vez mais no seu processo de desenvolvimento. De acordo 

com as literaturas consultadas é harmonioso indicar o diagnóstico e intervenção precoces.  

Perante Melo et al. (2016), a dimensão ao identificar de maneira breve a 

evidencia do diagnóstico específico são evidentes nas Diretrizes de Atenção à 

Reabilitação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, notificação difundida em 

2013 pelo Ministério da Saúde. Conforme Pimentel e Fernandes (2014), é fundamental a 

inclusão dos alunos nas instituições escolares e deixá-las serem beneficiadas pelas 

estratégias de escolarização que se estabelecem como um meio essencial para o avanço 

das vivencias sociais, afetivas e cognitiva das crianças. Proporcionando o convívio entre 

pares favorecendo assim, o incentivo de suas competências interativas impossibilitando 

o isolamento contínuo (CAMARGO et al., 2009). 

De acordo com Caetano et al. (2018) o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística cerca de 454.706 crianças convivem nessa categoria no Brasil, com uma taxa 

de dominância de uma para 150, na dimensão de 3 homens para 1 mulher. Com o avanço 

dos estudos, houve mudanças na classificação do autismo, hoje o TEA, acolhe os 

seguintes níveis de autismo: leve, moderados e severos (PEREIRA et al., 2008). 

Frente a esses dados essa pesquisa busca responder ao seguinte questionamento: 

Como se dá o processo de escolarização dos alunos com diagnóstico TEA? Considerando 
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as possibilidades que podem gerar ou potencializar na ausência de estratégias 

educacionais diante dos alunos com TEA e com base nos dados obtidos, o objetivo deste 

estudo é identificar como se dá esse processo de escolarização em contextos educacionais, 

para o aluno com TEA e relatar o potencial da utilidade desse processo. Importante 

ressaltar que essa pesquisa foi realizada a partir da consulta de artigos científicos que 

tratam dessa temática. 

Autores como Silva e Mulick (2009) atinge o valor do diagnóstico prévio, 

declaram que a criança ao dar início no recebimento das educações apropriadas constitui 

um dos fatores primordiais para um prognóstico mais preciso nas condições do seu 

desenvolvimento. A respeito do tratamento das crianças com TEA, Choto (2007) 

amplifica a síntese entre a terapia e a educação destacando a interdisciplinaridade como 

um fator fundamental para aquisição de excelentes resultados. Além disso, a autora 

pondera a importância da conexão de processos pedagógicos e psicológicos fazendo-se 

essencial para adquirir progressos na influência terapêutica, tendo melhor destaque no 

processo de desenvolvimento integral da criança. 

Perante Costa et al. (2018), evidencia que a educação inclusiva é conceituada 

como uma argumento que prioriza e valoriza os indivíduos diante de seus desempenhos 

e particularidades subjetivas. Por conseguinte, precisa de modificações estruturais na 

instituição na esfera de priorizar o acesso da criança, a estabilidade e o desenvolvimento, 

assim como a alteração de observação do educando. 

Capellini (2010) observa que, na instituição, todas as pessoas devem ser 

abarcadas e guiadas a contribuir com as crianças e suas necessidades, priorizando 

circunstancias para o progresso da criança assim como para que esta perceba sua 

capacidade. Portanto, se faz indispensável o desenvolvimento da equipe institucional na 

probabilidade de cooperação, assim como associar-se a família, para ser explanado o 

trabalho concretizado com as crianças. Crianças essas com autismo, nascendo assim, o 

desejo por essa temática que surge a partir da observação de sujeitos com TEA. 

O presente trabalho aborda em seu referencial teórico o surgimento do termo 

autismo, assim como estudos sobre o assunto e com o avanço dos estudos científicos de 

acordo com tal patologia, o TEA caracteriza-se como um transtorno do 
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neurodesenvolvimento com a conclusão do DSM-5, são um conjunto de categorias 

estreadas no momento do seu desenvolvimento. Aborda a temática do processo de 

escolarização da criança com TEA, de acordo com, onde as políticas educativas atuais 

têm o objetivo a inclusão de crianças ao processo de escolarização. Destaca determinadas 

estratégias pedagógicas como PECS- Sistema de Significação por Troca de Figuras, 

utilizado para obter o desenvolvimento da comunicação que é um método de diálogo 

utilizado através de trocas de gravuras, assim como o TEACCH - Treatment and 

Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, ou Tratamento 

e Educação de Crianças Autistas e com Desvantagens na Comunicação, é utilizada por 

meio de uma avaliação com o objetivo de analisar a criança que propicia confiança e 

segurança, o ABA - Analise do Comportamento Aplicada, é uma análise aplicada do 

comportamento, tem como o objetivo de educar habilidades a criança. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TEA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

Desde as subsídios de Leo Kanner (1943) e Hans Asperger (1944), o autismo 

apresenta núcleos de acentuados debates, não somente a cerca de questões etiológicas, 

fenomenológicas e terapêuticas assim como sobre sua devida natureza. Leo Kanner, 

psiquiatra austríaco, na década de 1940 divulgou estudos sobre TEA - transtorno do 

espectro autista. Ele relatou em seu estudo com crianças que exibiam uma representação 

rara, onde elas não agiam perante a estímulos externos e tinha uma afinidade positiva com 

peças e deixava claro que o seu comprometimento essencial era insuficiente para o seu 

convívio interpessoal a partir do início de sua vida (SCHMIDT; BOSA, 2003). 

Hans Asperger, psiquiatra e pesquisador austríaco, em 1944 divulgou estudos 

bem próximos ao que Kanner já tinha exposto, sem conhecer o austríaco. Ainda assim, 

relatou meninos com comportamentos específicos que se alcançavam dos relatos de 

Kanner, entretanto de forma mais delicada. Asperger batizou o acontecimento analisado 

de psicopatia autística na infância, empregando um resultado do termo autismo na 
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terminologia da síndrome sem ter conhecimento do trabalho da década de 1940 feito pelo 

psiquiatra. Nesse tempo da segunda Guerra Mundial, Kanner vivia nos Estados Unidos e 

Asperger na Áustria. Hans era favorecido por possuir um dialeto potencialmente 

progressista, defendia a relação ocupacional e social de indivíduos que possuíam 

qualidades que ele tinha relatado (PALHARES; PAULA, 2012). 

O termo autismo passou por mudanças de acordo com o avanço de pesquisas 

científicas, onde foram reconhecidas diversas etiologias, níveis de austeridade e 

particularidades exclusivas ou não habituais, consentindo ser avaliado como uma 

representação exclusiva e incidindo a ser notada conforme uma síndrome (SCHMIDT; 

BOSA, 2003). 

Com o avanço dos estudos científicos a respeito de tal patologia, o TEA 

distingue-se como um transtorno do neurodesenvolvimento que de acordo com o DSM-

V, são um conjunto de categorias estreadas no momento do seu desenvolvimento. Os 

distúrbios característicos surge prematuramente em seu desenvolvimento, na maioria das 

vezes antes da entrada da criança na escola, onde se consiste em atributos como déficits 

no processo de desenvolvimento que conduzem lesões na performance biopsicossocial. 

A escassez da metodologia de desenvolvimento modificam a partir de limitações bem 

características na aprendizagem ou também no domínio das funções executivas, até lesões 

plenas em desenvolturas sociais ou cognitivas.  De acordo com o DSM-V (2014, p.37-

38): 

 

No diagnóstico do transtorno do espectro autista, as características 

clínicas individuais são registradas por meio do uso de especificadores 

(com ou sem comprometimento intelectual concomitante; com ou sem 

comprometimento da linguagem concomitante; associado a alguma 

condição médica ou genética conhecida ou a fator ambiental), bem 

como especificadores que descrevem os sintomas autistas (idade da 

primeira preocupação; com ou sem perda de habilidades estabelecidas; 

gravidade).  

 

No desenvolvimento social o transtorno do espectro autista é diagnosticado 

apenas quando os déficits peculiares de comunicação social são seguidos de 
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comportamentos demasiadamente repetitivos, interesses limitados e persistência em 

coisas semelhantes (DSM-V, 2014). 

No desenvolvimento intelectual o transtorno é caracterizado por déficits em 

habilidades intelectuais comuns, bem como o raciocínio, resolução de conflitos, 

programações, pensamento distraído, juízo e aprendizagens. Os déficits derivam em 

perdas no desenvolvimento adequado, fazendo com que o sujeito não obtenha protótipos 

de autonomia pessoal, domínio social, como a comunicação, inclusão social, e em outros 

aspectos da vida (DSM-V, 2014). 

O terceiro componente que compõe a tríade, se refere aos protótipos limitados e 

recorrentes de comportamentos. Estes tem a capacidade de ser denotados por meio da 

aderência estável a hábitos e ritos peculiares, não laborais, e pelo meio da inquietação 

persistente com os objetos como um todo. Mais adiante destes sintomas, ressalta-se a 

obstinação pela mesmice, assim como a expressão do sofrimento e aversão diante das 

mudanças (DSM-V, 2014). 

 

2.2 PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DO ALUNO COM TEA 

 

Com a LBD - Lei e diretrizes de base da educação, Lei nº 9.394/96, as políticas 

educativas contemporâneas têm como propósito a inclusão de crianças no processo de 

escolarização. O método de inclusão provoca uma reivindicação da modificação da 

escola, visto que ocasiona na inserção da educação regular de crianças que constitui uma 

determinada parte dos educandos recebidos pelo ensino exclusivo na expectativa de um 

ensino inclusivo, competindo às instituições a se habituarem às necessidades deles, assim 

a inclusão conclui requisitando uma descontinuidade com a amostra habitual de ensino. 

É um enfoque democrático e humanístico, que compreende o aluno e suas subjetividades, 

dispondo de desígnios o desenvolvimento, o contentamento pessoal e a abrangência social 

de todos (BRASIL, 2018). 

Independente do direito legalístico de ingresso ao ensino, a comparecimento 

acerca do alunado em sala comum continua a ser um enorme desafio aos docentes 

(NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 2013). Com essa probabilidade, diferentes pesquisas 
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nacionais, desenvolvidas na última década, têm pesquisado as compreensões e métodos 

de professores a propósito da escolarização dos alunos com TEA em situações 

satisfatórias de educação (PIMENTEL; FERNANDES, 2014; RODRIGUES; 

MOREIRA; LERNER, 2012; SALGADO, 2012; SANTOS, 2009). Esses estudos 

expressam que o sentimento de incapacidade tem se tornado presente em meio aos 

docentes de alunos com autismo, que agem no ambiente escolar regular (PIMENTEL; 

FERNANDES, 2014; SALGADO, 2012). Nesse contexto, apesar de muitos professores 

assegurarem estarem partidários à inclusão, os demais declaram que a instituição 

inclusiva seja infactível ao alunado com TEA (SALGADO, 2012). 

A inclusão escolar é um dos processos que tem requerido a escolarização de 

todos os educandos. Os contratos internacionais e a legislação brasileira têm favorecido 

para apoderar-se do título e formalizar a escolarização inclusiva, que aborda, de forma 

integral, a educação regular, o ensino especial, os interesses públicos e privados (LIMA; 

MELO, FRISZMAN; ADRIANA, 2016). As pessoas com TEA, têm implicação na 

interconexão no desenvolvimento auditivo e dicção, no sequenciamento motor, na 

evolução visual e na articulação sensorial. Diante dessas características, a escolarização 

é essencial e possível, quando lhe são oferecidas as oportunidades de acordo com suas 

necessidades e potencialidades, a partir de uma perspectiva da educação inclusiva (LIMA 

et al., 2016). 

 

Cabe ressaltar que cada indivíduo com o transtorno do espectro autista 

tem características peculiares que vão ao encontro das descritas pelo 

transtorno, porém podem se manifestar em cada pessoa de maneira 

diferente. Sendo assim, há necessidade do professor ter um olhar 

observador das características, necessidades e potencialidades da 

criança que apresenta o transtorno, para que possa mediar com 

efetividade o processo de ensino-aprendizado (WALTER; FERREIRA-

DONATI; FONSECA, 2015, p. 304). 

 

É interessante salientar que, da mesma maneira que a linguagem oral, o método 

de escolarização e letramento é essencial para a estabilização dos vínculos interpessoais, 

especialmente para os estudantes com TEA. É interessante que suas habilidades sejam 

instigadas a comunicação verbal e a expressão, a fim de que obtenham interação social e 
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percepção da sua realidade e atuar acima dela, reduzindo, por consequência, os obstáculos 

originados através do transtorno. 

Dessa forma, sobretudo, nas séries principiantes do ensino infantil a criança com 

TEA necessita de uma educação focada, que possa auxiliá-la na assimilação do dialeto 

social e expressão do pensamento, de forma a integrar os sinais eventuais acordados 

socialmente e utiliza-los de maneira proposital e autônomo (CAPELLINI et al., 2016). 

Pesquisas realizadas por Lemos, Salomão e Agripino (2014), ressaltam a 

importância da inclusão da criança com TEA no âmbito social que favoreçam o vínculo 

com diversas crianças com a faixa de idades semelhantes. Sendo esse um percurso para 

potencializar seus desempenhos interativos. Esse vínculo oportuniza paradigmas de 

convívio e meios de múltiplas experiências. Dessa forma a instituição escolar é um 

contexto beneficiado por requerer meios de conhecimento e criação entre as crianças. 

Pressupostos adeptos à inclusão são sobressaídos por estudiosos das diferentes 

abordagens teóricas que apoiam a magnitude do contexto educacional para possibilitar 

meios de participação, conversação, interação, conhecimentos e desenvolvimento da 

subjetividade (MATTOS; NUEMBERG, 2011). 

 

2.3 ESTRATÉGIAS DE ESCOLARIZAÇÃO DO ALUNO COM TEA 

 

O autismo, tem peculiaridades que são decretadas em lei federal, como 

recomenda a Lei 12764/2012 (MARCHIORI, 2018, p. 488-513): 

 

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para 

sua consecução.  

§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do 

espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na 

forma dos seguintes incisos I ou II:  

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação 

e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 

comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência 

de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações 

apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;  
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II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 

estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 

aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. 

  

De acordo com a lei mencionada, o sujeito com TEA é classificado sujeito com 

deficiência, demandando-se a total cautela às precisões de saúde, com finalidade de 

diagnóstico prévio, tratamento multiprofissional e promoção a remédios e nutrientes 

(Artigo 2°, inciso III). Em meio aos direitos do sujeito com TEA, é capaz de sobressair o 

direito a uma existência digna, sua inteireza física e ética, o acessível desenvolvimento 

da individualidade, a segurança e o descanso, assim como o acesso ao ensino. Este 

necessita incidir em grupos comuns da educação regular, com acompanhamento 

particularizado (MARCHORI, 2018). 

De acordo com Araújo e Lotufo Neto (2014), a contemporânea Classificação 

Americana para Transtornos Mentais (DSM-V) expõe certos padrões da psiquiatria e 

diagnóstico do comportamento. Conforme os autores: 

 

A visão da psiquiatria traduzida através da psicopatologia segue o 

modelo médico instituído desde os tempos hipocráticos, nos quais o 

diagnóstico era fundamentalmente empírico. A observação, descrição e 

categorização de enfermidades que compartilham sinais e sintomas 

permite a formulação de diagnósticos que, por sua vez, auxiliam na 

identificação da causa de uma determinada patologia, na previsão de 

sua evolução e no planejamento terapêutico (ARAÚJO; LOTUFO 

NETO, 2014, p. 68). 

 

Esse conhecimento do autismo, num olhar clínico, deve ser contextualizado no 

desempenho através do sujeito com deficiência, visto que assimilar o distúrbio e se 

adaptar as informações sistematizadas amparam o profissional na direção no método de 

acompanhamento e mediação com a criança. Entretanto, de acordo com Araújo e Lotufo 

Neto (2014, p. 68) “o constructo teórico do Behaviorismo rejeita a ideia de que um 

comportamento tenha justificativa em si mesmo ou que possa ser analisado fora do 

contexto em que ocorre”. 
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O DSM-V, de acordo com os autores supramencionado, exibem as críticas para 

deficiência intelectual e destacam que, além da observação cognitiva é essencial aferir a 

habilidade prática adaptativa. O TGD - Transtornos Globais do Desenvolvimento, 

(Autismo, Síndromes de Asperger e Rett, Transtorno Desintegrativo da infância) 

estiveram concentrados em um exclusivo diagnóstico chamado Transtornos do Espectro 

Autista, incorporados conforme o déficit na conversação e influência social, assim como 

arquétipo de comportamento, vantagens e funções repetitivos e restritos. Finalizam a 

pesquisa relatando: 

 

O DSM é um instrumento desenvolvido para ser aplicado por 

profissionais habilitados, com experiência clínica e sólido 

conhecimento da psicopatologia. […] é preciso notar que o manual não 

deve ser usado como uma simples lista de sintomas para serem 

assinalados por indivíduos não habilitados, pois isso implicaria em 

falsos diagnósticos positivos (ARAÚJO; LOTUFO NETO, 2014P. 82).  
 

 De acordo com Orrú (2009), no diálogo entre professor e aluno é essencial a 

empatia do educador em interceder ocasiões de aprendizagem por meio de conversas, 

revelações de afeto, experiências que favorecem o convívio social e a frequente troca de 

conhecimentos, na intenção de auxiliar o aluno no seu desenvolvimento, portanto, o 

educador precisa ser um observador analítico e um integrante ativo, com atitude de escuta 

e uma formação de diálogo e, portanto, favorecer a expressão espontânea das crianças. 

Baptista e Bosa (2002), são contundentes ao garantir que as proporções como os 

autistas transmitem suas precisões não é prontamente interpretada, se abraçarmos uma 

regra de conversação convencional. Dessa forma, uma escuta dirigida e sem preconceitos 

consente-nos perceber o empenho que as crianças autistas desatam para ser entendidas, 

tomam posse de objetos que as auxiliam a se tornarem compreendidas. 

De acordo com Camargo e Bosa (2009), tradições infantis surgem de acordo com 

a interação entre crianças e adultos e com diferentes crianças, buscam impor valor ao 

mundo em que convivem. A tradição de pares é essencial a criança, pois favorece lhe 

reestabelecer o mundo que a cerca. Essas trocas proporcionam à criança com TEA a 

experiência de partilhar ambientes e brinquedos, induzindo à assimilação dos princípios 
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sociais, ao vínculo de crianças da mesma idade se origina á vivencia da interação de ideias 

e exercícios sociais que favorecem compatibilidades e a troca de saberes em busca da 

solução de problemas.  

Segundo Mello (2001), ABA - Analise aplicada do comportamento, é um 

processo comportamental analítico, tem como finalidade educar habilidades a criança, 

por fases, que ela não tem. Toda habilidade é instruída, em geral, uma estratégia 

individual, de forma integrada a um indicativo ou instrução, induzindo a criança com TEA 

a trabalhar de maneira positiva. Conforme a autora supracitada, o processo ABA herda 

como julgamento de hipoteticamente tornar as crianças robôs, o que nos aparenta correto, 

pois a ideia é intervir precocemente o melhor possível, para assim originar o 

desenvolvimento da criança, de maneira que ela se torne independente o mais breve. 

Junta-se, a essa técnica a execução funcional de ilustrações de comunicação, denominada 

PECS. 

Ainda de acordo com Mello (2001) o método PECS - Sistema de diálogo por 

meio de troca de gravuras, foi realizado com o objetivo de auxiliar crianças e adultos com 

TEA e com os demais distúrbios de desenvolvimento a obter competência de 

comunicação. Método classificado como simples e de baixo preço, porém quando bem 

inserido proporciona efeitos inquestionáveis na conversação por meio de cartões com 

crianças que não falam, e na coordenação da dicção verbal em crianças que falam, 

entretanto as que necessitam constituir a linguagem. 

Segundo Cornelsen (2007), outro método empregado é TEACCH - tratamento e 

educação direcionadas a crianças com TEA e com conflitos na comunicação, aborda uma 

intervenção muito utilizada mundialmente, aplica uma avaliação de nomenclatura PEP-R 

- perfil psicoeducacional revisado com o intuito de analisar a criança, qualificado como 

um projeto de exercício individualizado. Conforme diz Gomes e Silva: 

 

Neste método a programação individual de cada aluno é uma das 

ferramentas essenciais, pois possibilita o entendimento do que está 

ocorrendo, propicia confiança e segurança. As dificuldades de 

generalização indicam a necessidade de rotina clara e previsível. Indica 

visualmente ao estudante quais tarefas serão realizadas, além de 

instrumento de apoio para ensinar o que vem antes, o que acontece 
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depois, proporcionando o planejamento de ações e seu encadeamento 

numa sequência de trabalhos (GOMES; SILVA, 2007, p.3). 

 

Nilsson (2004) distingue o desenvolvimento de uma criança autista e a não 

autista em um olhar cognitivo. O autista demonstra um exato pensamento visual, concreto 

e separado. Acontece uma forma de incentivo sensorial de cada vez, quando em uma 

criança não autista acontece a coordenação completa das categorias sensoriais. Portanto 

os procedimentos educacionais citados acima, ABA, PECS, TEACCH, de caráter visual 

é necessariamente importante para o processo de aprendizagem do autista, logo que para 

o próprio pensamento é desmembrado, e catalogado na previsibilidade. 

Empregar o sentido visual como recurso de transferência é proporcionar ao 

sujeito com autismo conhecimento de fácil compreensão acerca o que ele fará, em que 

ordem se produzirá o que ocorre após terminar uma atividade e aonde as diversas 

atividades ocorrerão. Levando em consideração as desigualdades entre os professores e 

suas subjetividades podendo permanecer fazendo as alterações de acordo com o fato 

diagnostico de toda criança e suas particularizações. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Este trabalho é composto de uma revisão de literatura, onde foram captados 

dados científicos, fundamentando-se na análise de artigos científicos relacionados ao 

assunto.  Para a aquisição do desígnio nomeado foi escolhido a revisão de literatura, pois 

ela abrange uma potencialidade de elementos de multíplices artigos científicos, 

possibilitando, portanto conclusões causais de uma específica área de estudo, tributando 

assim para a pesquisa e propagação do conhecimento. 

A pesquisa bibliográfica foi efetivada por intermédio de consultas potenciais, 

através de informações de documentos nacionais, base de dados do Ministério da Saúde, 

SCIELO, APA, Revista Brasileira de Educação Especial, Revista Unoeste, Repositório 

Institucional da UFSCar, DSM -5, Revista Brasileira da Educação Especial e Revista 

Eletrônica Pesquiseduca. 
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O aprimoramento da pesquisa estabeleceu-se pela busca de descritores chaves, 

incluindo os termos autismo associado à escolarização escolar, desenvolvimento e 

instituição. Foram avaliados somente os trabalhos divulgados na íntegra, que tivessem 

com foco nas estratégias e no processo de desenvolvimento de alunos com autismo. Com 

a retenção das referências bibliográficas, principiou-se com descarte dos documentos que 

não proporcionava conhecimentos acerca do tema, permanecendo esta amostra sobre a 

temática da escolarização do aluno com TEA. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o estudo realizado, o processo de escolarização da criança com 

TEA, conforme a LEI 12.764, que estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos 

das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, dá direito e garantia da pessoa com TEA 

o acesso à educação e ao ensino profissionalizante. 

Este estudo teve como objetivo investigar por meio de ponderações, questões 

complacentes acerca da escolarização de alunos com TEA. Enfatizou- se a seriedade da 

escolarização de alunos com TEA, assim como probabilidades conforme as necessidades 

particulares priorizando o seu direito a escolarização. 

Enfatizou conceitos acerca do procedimento histórico da inclusão escolar 

enfatizando a educação infantil como início do convívio com a desigualdade, visando ser 

a primeira fase da educação básica, bem como apresentou os benefícios pedagógicos 

diante da escolarização de crianças com TEA na educação infantil. 

Deste modo, estratégias são fundamentais para se fazer presente no processo de 

escolarização do aluno com TEA. Foram encontradas múltiplas possibilidades de acordo 

com os autores estudados nesse percurso. O método ABA, Analise aplicada do 

comportamento, é um elemento analítico, cujo a intuito é educar habilidades a criança, de 

acordo com sua idade, que ela não possui. Reunida a essa técnica existe o implemento 

funcional de desenhos de comunicação, denominada PECS. 

Esse método é um sistema de diálogo através da troca de gravuras, é realizado 

com o objetivo de dar assistência a crianças e adultos com TEA e com os demais 
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distúrbios de desenvolvimento a obter competência de comunicação em crianças que não 

falam, e na coordenação da dicção verbal em crianças que falam, mas necessitam 

constituir a linguagem. 

Outro método utilizado é o TEACCH, tratamento e educação direcionadas a 

crianças com TEA e com problemas na comunicação, aplica uma avaliação de termo PEP-

R - perfil psicoeducacional revisado com o objetivo de analisar a criança, qualificado 

como um projeto de exercício individualizado. Neste método o esquema subjetivo de cada 

aluno é uma dos elementos essenciais, pois permite o entendimento do que está 

sucedendo, proporcionando confiança e segurança.  

Além desses métodos, de acordo com análise da pesquisa o diálogo entre 

professor e aluno é fundamental o processo de empatia do educador em mediar os 

momentos de aprendizagem através de diálogos, revelações de afeto, momentos que 

favorecem o convívio social e a troca de informações, tudo isso com o objetivo de auxiliar 

o aluno em seu processo de  desenvolvimento; portanto, o docente precisa ser um 

observador analítico com atitudes de escuta ativa e uma construção de diálogo para assim 

favorecer a expressão espontânea dos alunos. 

O processo de aprendizagem só se materializa, quando existe o retorno da 

aprendizagem, ou seja, quando a ação de instruir deriva na ação de aprender. Esse 

processo aponta a dimensão da aprendizagem, que é um processo de continuidade, 

construção e padrões interpretativos, intercedidos pelo educando. Mesmo que 

determinadas estratégias de aprendizagem sejam fundamentais e realizadas com sucesso 

para a maior parte dos alunos, nem sempre são acomodadas para as crianças que expõem 

o TEA, de acordo com sua subjetividade que nem sempre são compreendidas.  

Sem falar de minimizar todo do transtorno neurobiológico do espectro autista, é 

necessário ponderar que, em muitas situações, o desempenho intelectual é mantida, o que 

torna fundamental que se preserve não só o ingresso à instituição regular, mas a forma de 

aprendizagem. 

Existe para essas crianças a necessidade de opções que compreendam suas 

maneiras de assimilações. As relações, com certos elementos didáticos fontes no 

confronto de fenômenos, favorecem o intermédio das metodologias de ensino e 
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aprendizagem. Contudo, como geralmente essa correlação discute conteúdos científicos 

complexos, habitualmente não alcançam a turma no geral, especialmente no momento 

que discute de um padrão calcado principalmente no enfoque verbal. 

Determinados autores são incisivos ao garantir que as dimensões de como os 

autistas comunicam suas precisões não é prontamente interpretada, se adotarmos uma 

regra de diálogo convencional. Assim, uma escuta dirigida e sem preconceitos permite-

nos perceber o comprometimento que as crianças autistas decidem para serem entendidas, 

assumem a posse de objetos que as auxiliam a se tornarem compreendidas. 

Portanto, fica evidente que o ingresso das crianças com TEA a escolarização 

diante das estratégias pode causar progressos em seu desenvolvimento nos métodos de 

ensino-aprendizagem, inserção ao meio social sobretudo porque tem profissionais 

habilitados e a ajuda de uma equipe multidisciplinar no acolhimento dessas crianças. 
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RESUMO 

Chegamos ao século XXI com uma juventude fragmentada, adoecida, que não sabe lidar 

com os conflitos, com as frustrações e com a exposição excessiva nas redes virtuais. 

Alguns, então, acabam encontrando em práticas lesivas uma válvula de alívio para a dor 

existencial. Na escola, lócus de reunião dessa juventude, o problema se torna visível, já 

que em casa, na maioria das vezes, isso passa despercebido. Foi a partir dessa constatação 

que decidimos investigar qual o perfil dos alunos que praticam autolesão (cutting) em 3 

escolas públicas em Mossoró-RN, através do desenvolvimento e aplicação de um 

questionário misto em turmas de 6° à 8 anos. Classificamos a pesquisa como de campo, 

pois fizemos coleta, análise e interpretação do fenômeno da autolesão nas escolas do 

bairro (contemplando um total de 300 alunos) lócus de nossa vivência educacional. 

Discutimos o tema a partir de Dinamarco (2011), Borges (2012) e Cruz e Sampaio (2014) 

e Aratangy et all (2018). Percebemos ao final da pesquisa que a maioria dos praticantes 

eram meninas, do 7° ano do Ensino Fundamental e que diziam ter muitos amigos e 

também conflitos com algum familiar. Concluímos que essas práticas auto lesivas não são 

apenas moda entre os jovens e sim uma problemática que, na maioria das vezes, 

permanece oculta, pois a família e a escola ainda não sabem como lidar e o jovem não 

encontra a quem recorrer. 

Palavras-chave: autolesão. escolas estaduais. perfil dos praticantes 

 

ABSTRACT 
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We have arrived in the 21st century with a fragmented, sickly youth who does not know 

how to deal with conflicts, frustrations and excessive exposure in virtual networks. Some, 

then, find themselves in damaging practices a valve of relief for existential pain. In school, 

the locus of reunion of this youth, the problem becomes visible, since at home, most of 

the time, it goes unnoticed. t was from this observation that we decided to investigate the 

profile of pupils who practice self-harm (cutting) in 3 public schools in the Redenção / 

Mossoró-RN neighborhood, through the development and application of a mixed 

questionnaire in groups of 6 to 8 years. Vê classified the research as a field, since we 

collected, analyzed and interpreted the phenomenon of self-harm in neighborhood 

schools (with a total of 300 students) as the locus of our educational experience. Wê 

discussed the theme from Danish (2011), Borges (2012) and Cruz and Sampaio (2014) 

and Aratangy et all (2018). Vê noticed at the end of the research that most of the 

practitioners were girls, from the 7th year of elementary school and that they said they 

had many friends and also conflicts with a relative. Vê conclude that these self-injurious 

practices are not only fashionable among young people, but rather a problem that, for the 

most part, remains (not so) hidden, since the family and the school do not yet know how 

to cope and the youth does not find anyone to turn to, despite the alarming number of 

practitioners 

Key-words: autoloading. state schools. profile of practitioners. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vive um momento de auto fragmentação a partir do 

seu próprio desconhecimento diante do olhar do outro precisando de uma exposição 

exagerada para a confirmação de sua existência. Estamos vivendo uma banalização das 

nossas fragilidades, das nossas qualidades, nossos defeitos, e dos nossos momentos 

íntimos como se fizessem parte do público que os assiste. Só nos reconhecemos se 

estivermos em rede, estar fora dela é sumir em meio à multidão, é não ter importância. 

Se para o adulto é difícil lidar com seus relacionamentos e sua identidade 
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imaginemos, então, que para o jovem146 também não é fácil. A fase da adolescência já é, 

naturalmente, uma fase de conflitos, de mudanças e da busca por um lugar no mundo. É 

nesse período que o jovem está saindo de uma dependência extrema (infância) para um 

momento de maior autonomia e sente-se confuso com as decisões a tomar. 

É nesse momento de confusão que o jovem busca “condutas” que no 

entendimento dele o levarão à resolução dos seus conflitos. Aí se insere a prática da 

autolesão (Cutting, no termo em inglês) que são todas as ações de agressão que o 

indivíduo faz com o próprio corpo, na intenção de não mais pensar no que o aflige 

psicologicamente. 

Nosso interesse por essa temática surgiu quando nos deparamos em nossa 

própria escola com alguns casos de autolesão (cutting) entre os alunos. A partir disso a 

equipe pedagógica juntamente com alguns professores se deram conta de que os casos só 

aumentavam e que a problemática estava presente em várias turmas, principalmente com 

alunos entre a faixa etária de 10 à 15 anos (entre 6ºs e 8º anos). 

Em nossa investigação, através de informações dos próprios alunos, deduzimos 

que esse tipo de ato (o ato lesivo) não acontecia somente em nossa escola o que nos 

motivou a buscar dados em outras escolas do bairro além da nossa. Disso surgiu nosso 

objetivo geral: Investigar a existência da prática do cutting em 3 escolas do bairro 

Redenção e qual o perfil dos jovens que praticam o Cutting? Identificamos também se o 

maior número de casos é entre as meninas ou meninos e como é a relação dos praticantes 

com familiares e amigos respondendo nossos objetivos específicos. 

Durante o processo de pesquisa para o desenvolvimento do nosso trabalho, 

descobrimos a carência de artigos e dados sobre o tema em nosso país, apesar de nos 

Estados Unidos já ser uma temática discutida. Com esse estudo estaremos também 

contribuindo para expandir os estudos sobre as práticas de autolesões que ainda são 

escassos no Brasil, entendendo que a maioria das referências bibliográficas sobre o 

assunto das autolesões (Cutting) é em inglês. 

 

                                                 
146 As palavras “jovem” e “adolescente” serão utilizadas como sinônimos nessa pesquisa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Papalia e Feldman (2013, p. 435) “os anos da adolescência têm sido 

chamados de época de rebeldia adolescente, envolvendo tumulto emocional, conflito com 

a família, alienação da sociedade adulta, comportamento impulsivo e rejeição dos valores 

adultos”. É uma das fases de grande confusão psicológica devido aos fatores biológicos 

como também aos fatores de desenvolvimento e sociais.  

O papel da família neste cenário é um fator, que se estiver bem ajustado, servirá 

para equilibrar, harmonizar as relações ali constituídas, como de mãe e filhos, pai e filhos, 

pai e mãe147 e demais familiares. Papalia e Feldman (2013) corroboram esse argumento 

quando enunciam que adolescentes que são criados em uma atmosfera positiva passam 

pela adolescência sem maiores problemas. 

Outro ponto a observar é que a juventude do século XXI já nasceu imersa no 

meio digital e encontra na rede, onde muitas vezes passa a maior parte do tempo, ideias 

benéficas e também maléficas (essas talvez muito mais). Ao passar a maior parte do tempo 

conectado, o adolescente se vê acolhido por uma plataforma, de cunho virtual, em que ele 

pode se “arriscar” nos relacionamentos sem precisar enfrentar às pessoas cara a cara. No 

entanto, nesse local que mais parece terra de ninguém, poderá encontrar uma assistência 

saudável (apesar de aparentemente superficial) ou um apoio não tão saudável, que pode 

incitar à violência, a comportamentos depressivos e até ao suicídio. Quem confirma essa 

ideia é Aratangy et al. (2018, p. 21) quando diz que “a dependência da internet, um 

problema cada vez mais observado, está associada a maior risco de automutilação, 

suicídio e depressão”. 

Não seria tão desolador se o jovem não procurasse essas práticas negativas para 

a resolução dos seus conflitos. No entanto, sabemos que é justamente o contrário: é na 

internet que ele encontra chats, fóruns de discussão e novas modalidades para se ferir 

confiando no anonimato dos dados e no “apoio” que irá receber. É nesse contexto que se 

                                                 
147 Aqui fizemos menção a famílias heteronormativas, porém que esse entendimento do apoio familiar se 

estenda à toda e qualquer estrutura familiar.  
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insere as práticas de autolesão também conhecidas como Cutting. De acordo com 

Aratangy et all (2018, p. 9) o cutting148 ou 

 

a automutilação é um problema emocional caracterizado por 

comportamentos propositais que envolvem agressões diretas ao próprio 

corpo, mas sem a intenção de cometer suicídio. A intenção da 

automutilação é aliviar algum sofrimento emocional, sentimentos de 

raiva, tristeza, angústia, vazio interno. 

 

Nas práticas autolesivas não existe a intenção de morte, porém pode acontecer 

de os ferimentos ficarem muito profundos ou ainda de romper alguma veia ou artéria de 

grande fluxo sanguíneo e o indivíduo perder muito sangue podendo chegar a óbito. A 

ideia de se auto machucar é com a intenção de aliviar um desconforto psicológico 

insuportável.  

Ainda de acordo com Borges (2012, p. 10) “a forma mais comum de violência 

autodirigida aparenta ser o corte na pele, sendo este método utilizado por cerca de 70% 

dos sujeitos, mas as ações de bater, pontapear, arranhar e queimar também são formas 

comuns da sua manifestação”. A prática da autolesão ocasiona comportamentos 

repetitivos e lesivos em áreas como coxas, braços, pernas, calcanhares ou qualquer local 

que possa ser coberto após a ação. Depois da primeira lesão, o praticante pode se viciar 

nessa forma nociva de descarregar a tensão cerebral e cada vez que se deparar com uma 

situação de conflito é à autolesão que poderá recorrer. É importante ressaltar que “estes 

comportamentos representam um mecanismo de coping, ainda que destrutivo, utilizado 

para fazer face à sua falência de recursos e estratégias de resolução de problemas, bem 

como às suas dificuldades na regulação dos afetos” (CRUZ; SAMPAIO, 2014, p. 159 - 

160). 

Quando o jovem recorre a esse tipo de atitude é na expectativa de “resolver” 

algum conflito interno ou externo ou de pelo menos aliviar os sentimentos negativos 

momentâneos em relação ao que está se passando em sua vida. Em nossas pesquisas 

descobrimos que o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

                                                 
148 Vamos perceber ao longo do questionário que alguns alunos desconhecem o termo cutting, talvez 

porque seja em língua estrangeira, entendendo apenas quando nos referimos aos “cortes”. 
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Medicina da USP oferece um serviço denominado PRO-AMITI que enumera alguns dos 

casos que podem provocar a autolesão intencional, a saber: dificuldades interpessoais ou 

sentimentos ou pensamentos negativos, tais como depressão, ansiedade, tensão, raiva, 

angústia generalizada ou autocrítica, ocorrendo no período imediatamente anterior ao ato 

de autolesão ou um período de preocupação com o comportamento pretendido que é 

difícil de controlar (PRO-AMITI, 2015) 

Quem pratica o Cutting geralmente tem uma baixa autoestima e precisa mais 

ainda do olhar do outro para sentir-se presente na sociedade. Existe porque o outro o está 

vendo e, sendo visto, passa a ser. Segundo Dinamarco (2011, p.15) “o sujeito 

contemporâneo estaria procurando o seu lugar no mundo atual ao realizar estas marcas. 

Talvez como a única possibilidade em curto prazo para que ele se perceba como um ser 

singular, diferenciado do outro”. 

Um dos locais onde esse tipo de prática é percebido é na escola, quando, 

geralmente o jovem está em seu grupo social e sente-se mais “protegido pelo bando” a 

ponto de deixar mais visível o problema, apesar de que o mais comum é que o praticante 

de Cutting esconda seus ferimentos usando roupas de mangas compridas e calças jeans 

para disfarçar arranhões e queimaduras. Em certas ocasiões, simples objetos que fazem 

parte do material escolar, como estiletes, lâminas de apontador, compassos e tesouras, 

acabam sendo usados nessa prática.  

Queremos também, nesta pesquisa, problematizar o papel da escola no 

enfrentamento desses problemas de saúde mental, já que a maior parte dos alunos que 

praticam autolesão são “descobertos” no espaço escolar. Percebemos em nossa prática 

diária que a demanda é enorme e quase nenhum atendimento, sequer uma escuta sensível 

do aluno por parte de um professor ou do coordenador pedagógico, acontece. 

A partir do que foi exposto, então, investigamos a existência da prática da 

autolesão (cutting) em 3 escolas da cidade de Mossoró - RN, nosso lócus de trabalho, e 

estudamos o perfil desses alunos verificando suas relações com familiares e amigos. Esta 

pesquisa servirá, no futuro para embasar práticas interventivas e contribuir com os estudos 

sobre o tema. 
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4 METODOLOGIA 

 

Antes de discutirmos os resultados do nosso estudo, faz-se necessário apontar a 

classificação da nossa pesquisa: a classificamos como sendo de campo, pois fomos a 3 

escolas do em Mossoró aplicar nas séries de 6° à 8° anos para formar um perfil dos 

praticantes das autolesões (cutting). De acordo com Minayo (1992 apud 1994, p. 53), o 

“campo” é o recorte que o pesquisador faz em termos de espaço representando uma 

realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que fundamentam o 

objeto da investigação”. Nosso espaço de pesquisa, então, foram as 3 escolas públicas do 

bairro acima mencionado. 

Como analisamos variáveis, nossa pesquisa se classifica também como 

descritiva porque “seu objetivo primordial é a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno” (GIL, 2002, p.42). Após a aplicação dos 

questionários, analisamos todas as questões e construímos gráficos para melhor 

visualização de todas as variáveis elencadas acima. 

Em relação à abordagem, classificamos nossa pesquisa como quanti-qualitativa 

tendo em vista que além de aprofundarmos nossos conhecimentos sobre o tema das 

autolesões (cutting) no grupo de 6° à 8° dos alunos do Ensino Fundamental de 3 escolas 

públicas, também relacionamos a porcentagem de jovens para cada variável. 

O instrumento de coleta foi um questionário, como já mencionado, com 

perguntas abertas e fechadas sobre o perfil sociodemográfico, as relações familiares e o 

perfil dos praticantes das autolesões (cutting). Aplicou-se a um total de 300 alunos 

(população), entre praticantes e não praticantes, chegando a 61 praticantes desse total. 

Para análise dos gráficos, aplicou-se a técnica de análise de conteúdo. Minayo 

(1994) descreve duas finalidades para esse tipo de análise: verificação de hipóteses e a 

descoberta de conteúdos que não estão manifestos, aplicada tanto em pesquisa 

quantitativa como qualitativa. 

A seguir, temos os gráficos elaborados e a discussão dos resultados. 

 

5 RESULTADOS  
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Exibimos abaixo os gráficos que foram elaborados a partir das respostas dos 

participantes. Queremos esclarecer ainda que os elaboramos levando em consideração 

somente as respostas dos praticantes de autolesão (cutting), no total de 61 alunos. 

 

5.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Gráfico 1 - Escolaridade 

61 RESPOSTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Idade dos participantes 
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Gráfico 3 - Gênero 
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61 RESPOSTAS 

 

Gráfico 4 - Qual o nível de escolaridade da sua mãe? 

61 RESPOSTAS     

 

 

Gráfico 5 - Qual o nível de escolaridade de seu pai? 
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57 RESPOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Qual nível social você classifica sua família? 
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Gráfico 7 - Como você classifica o convívio com sua família? 
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Gráfico 8 - Quais as causas das frequentes brigas em sua casa? 
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Gráfico 9 - Você considera que tem amigos? Quantos? 
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Gráfico 10 - Como é sua relação com amigos? 

61 RESPOSTAS 

 

Gráfico 11 - Qual a sua atitude diante de uma situação de conflito? 
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5.2 SOBRE AS AUTOLESÕES (CUTTING) 

 

Gráfico 12 - Onde conheceu o cutting? 
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Gráfico 13 - Você pratica autolesão? o que você sente após a ação? 
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Gráfico 14 - Você considera a autolesão como: 
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Gráfico 15 - Você pratica a autolesão? o que você prefere fazer? 
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Gráfico 16 - Há quanto tempo você pratica o cutting? 
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Gráfico 17 - Em que local você pratica a autolesão? 
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Gráfico 18 - Que sensação você tem quando alguém descobre? 
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Gráfico 19 - No caso do cutting, quem você não gostaria que soubesse da sua 

autolesão? 
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6 DISCUSSÕES 

 

Em relação à primeira questão, obtivemos em destaque apenas a resposta 

“fundamental II” para o nível de escolaridade149. Referente à segunda e terceira questões 

sobre a idade e gênero dos praticantes, 93% dos praticantes têm entre10 e 15 anos 

confirmando o que afirma Borges (2012, p.10) que “comumente, este tipo de 

comportamento inicia-se na adolescência”. Aratangy (2018, p. 10) também aponta essas 

idades dizendo que “esse comportamento surge na adolescência, entre os 13 e 14 anos de 

idade”. Contabilizamos também que 59% é do gênero feminino. Cruz e Sampaio (2014) 

apontam que em relação ao sexo, as mulheres são mais propensas a comportamentos 

lesivos e depressão, porém os homens apresentam episódios de maior gravidade e 

letalidade. 

Ao que se refere ao nível de escolaridade da mãe a maioria dos questionados 

assinalaram que a mãe possui ensino fundamental incompleto e essa mesma maioria não 

                                                 
149

 Esse foi o nível de ensino escolhido pelas pesquisadoras para a comprovação das hipóteses.  
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sabe do nível de escolaridade do pai; apenas 28,1% tem um dos pais com ensino médio 

completo. (Questões 4 e 5) Ainda sobre o seio familiar, na sexta questão, a maioria 

identificou que a família é de classe média (53,3%)150. 

Na questão 7 os entrevistados responderam que o convívio com a família na 

maior parte do tempo é calmo (28.7%) e agradável (26.3%) num total de 55%. Difere da 

hipótese inicial de que o ambiente familiar seria conflituoso. No entanto, de acordo com 

Giusti (2013) vários fatores influenciam as práticas lesivas: “entre as pessoas que se 

mutilam são mais frequentes as histórias de separação precoce dos pais, violência 

familiar, relações parentais disfuncionais, de terem sofrido negligência física ou 

emocional”. O que nos leva a entender que se esses jovens sofrem com as autolesões 

muitos não atribuem a problemática ao estresse familiar. 

Quando questionados sobre a causa da maior parte das brigas em casa na questão 

8, 31,35% marcou que seria pela incompreensão de todos. Respondendo à questão 9 sobre 

a quantidade de amigos que dizem ter encontramos nos resultados que a maioria dos 

alunos têm entre 20 e 25 amigos e como classificam o relacionamento com eles, (32,4%) 

respondeu que é na maior parte do tempo agradável. (Questão 10) Como a questão não 

especifica amigos “reais” e amigos “virtuais” não temos como saber em que plataforma 

esses “amigos” estão. 

Quando passam por uma situação conflituosa, (36,1%) recorre a chorar e se 

desesperar sem saber como resolver (Questão 11). 

 

Linehan (1993) apud Giusti (2013, p. 15) sugere que ambientes 

inseguros/inconsistentes (negligência, repressão de expressão 

emocional, abuso emocional, físico ou sexual) levam o indivíduo a ter 

um desenvolvimento interpessoal pobre e pouca habilidade para regular 

emoções, o que levaria a comportamentos mal adaptados, entre eles, a 

automutilação. 
 

E em relação a como conheceram a prática da autolesão (cutting) (28.1%) disse 

que foi por meio da internet (Questão 12). Aratangy et all (2018, p. 31) afirma que “muitos 

                                                 
150 O que nos pareceu interessante essa informação, já que os alunos entrevistados moram em bairro 

periférico e estudam em escolas públicas. Quando aplicávamos os questionários, eles comentavam que a 

família dispunha de um carro e de uma moto o que os fazia considerar, talvez, pertencer à classe média. 
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pacientes não conheciam comportamentos automutilatórios e tiveram o primeiro contato 

com o assunto ao descobrir que algum ídolo se mutilava, ao assistir a vídeos sobre o 

assunto ou ao procurar respostas às suas angústias na internet”. O que corrobora à questão 

12. 

Quando perguntados na questão 13 sobre o que sentem após auto lesionar-se, 

24.7% confessa que sente alívio porque “resolveu” o problema e 44.3% dos questionados 

classificam a autolesão como sendo uma solução temporária (Questão 14). Aratangy et 

all (2018, p. 9) enuncia que “emoções sentidas de forma muito intensa, insuportáveis, 

fazem com que a pessoa se mutile para sentir alívio dessas sensações”. 

Tivemos como respostas dos praticantes para a questão 15 que eles preferem 

tanto esconder de todos (27%) quanto fingir que nada aconteceu (27 %). Na questão 16 

quando perguntados há quanto tempo os estudantes praticam a autolesão (cutting), 

predomina a resposta de 36.5% que é de não se lembrarem de quando começaram e 

responderam também que preferem praticar a autolesão em seu quarto (57.4%) para a 

resposta da questão 17. Aratangy et all (2018, p. 26) assevera que “normalmente, os 

ferimentos são praticados em locais onde se consegue privacidade (no quarto ou no 

banheiro, por exemplo). 

Na questão 18 marcaram que quando alguém descobre sua prática, 27.7% 

sentem-se bem, pois alguém prestou atenção neles. Porém a mesma quantidade também 

assinalou outras duas opções que foram: “sinto-me um fracasso, por isso quero esconder” 

e “sinto-me culpado, não era pra eu fazer isso mas acabo fazendo” e na questão 19, 50.9% 

tem a mãe como a última pessoa que eles gostariam que tivessem conhecimento sobre 

essa prática. “Uma nova pesquisa mostra que a mãe é a mais influente quando se trata de 

tomar decisões sobre o álcool, as drogas e o sexo do filho” (ZENKLUB, 2018, [s. p.]) 

Possivelmente essa influência também se estenda às práticas autolesivas. 

Justificando a questão anterior, aqui estão algumas respostas apresentadas 

"Porque não quero que ela perceba que eu sofro por conta dela", "Porque na maioria das 

vezes a gente briga e ela finge que eu não existo"(Questão 20). Grasso apud Zenklub 

(2018, [s.p.]) afirma ainda que “os benefícios de manter uma boa relação mãe e filho são 

importantíssimos para o bem-estar psíquico do indivíduo”. Os jovens da pesquisa não 
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conseguem esse bem-estar psíquico devido também a essa relação não saudável com a 

figura materna.  

Já na questão 21, pedimos algumas sugestões de como tratar o problema das 

autolesões (Cutting), alguns deram respostas bastante criativas como "Poderiam fazer tipo 

um disk-ajuda onde as pessoas pudessem ouvir conselhos ligando pra lá.", "Acho que, se 

preocupando menos, aproveitando a vida, sendo quem somos, esquecendo ou perdoando 

alguém que nos magoou.", "Levar ao psicólogo, lá é melhor para desabafar.", essas foram 

algumas das ideias que os alunos tiveram. Os jovens da pesquisa entendem quais os 

possíveis caminhos a serem seguidos para amenizar a problemática em questão, mas um 

jovem que pratica autolesão precisa de mais, precisa de ajuda psicológica, precisa de 

apoio familiar e da escola, de um entorno que ofereça um suporte emocional eficaz. Esse 

levantamento de dados151 foi de extrema importância para que a sociedade reconheça o 

problema da autolesão como saúde pública e comece a agir em programas de intervenção. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos após análises dos resultados que o número de praticantes existente 

é muito elevado (de 300 entrevistados, 61 praticam autolesão), a maioria é do gênero 

feminino e a relação com amigos e familiares não atinge altos níveis negativos como 

pensado no início desse trabalho, no entanto, essas relações influem diretamente nos 

comportamentos lesivos. Constatamos ainda que os jovens aderem à prática para sentir 

alívio frente a uma situação de tensão, estressora e que não sabendo resolver pela via do 

diálogo, machuca o próprio corpo. 

Sugerimos assim que o diálogo nas escolas sobre o tema seja cada vez mais 

abordado e que os pais possam contribuir na resolução desse conflito junto com seus 

filhos. A escola pode promover palestras e debates para que cada vez menos jovens 

cometam as autolesões. Sugere-se também a parceria da escola com um profissional da 

psicologia, pois as escolas públicas estaduais não dispõem desse profissional para o 

                                                 
151 Das 300 crianças entrevistadas, 61 praticam a autolesão. Um número, de fato, alarmante. 
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trabalho com o diálogo, a autoestima e a gestão das emoções. 

Pretendemos ainda expandir nossa pesquisa para outras escolas para promover 

estratégias de enfrentamento das autolesões incrementando a bibliografia existente ainda 

escassa no Brasil. 
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RESUMO 

Este artigo procura entender as diversas formas de automutilação, além de investigar de 

que forma o psicólogo atua no tratamento e manejo de adolescentes com comportamentos 

autolesivo. A automutilação consiste em cortes superficiais na pele visto como agressões 

consciente, intencional dirigida ao próprio corpo no intuito de obter algum alivio, pode 

ser diversa, como: cortes superficiais, queimaduras, arranhões e mordidas. O presente 

trabalho tem o objetivo de identificar as principais causas, tipos e, as possíveis formas de 

tratamentos. Trata-se de uma revisão integrativa, onde utilizou os artigos das bases de 

dados da literatura cientifica como: Scielo, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual de 

Saúde onde foram utilizados os seguintes descritores: “automutilação”, “automutilação 

na adolescência”, “tratamentos para automutilação” e “intervenção”, com limite temporal 

entre 2008 e 2018 tendo sido encontrado 54 artigos e desses 13 foram utilizados. Foi 

possível ter uma compreensão global sobre o tema, apesar de surgir algumas lacunas 

sobre as formas e escolhas de recursos terapêuticos, ainda assim foi possível concluir que 

a automutilação decorre de vários fatores como:  genéticos, biológicos, psicológicos, e as 

formas mais frequentes de automutilação são condutas caracterizadas por lesões físicas 

provocadas em si mesmo, sem intenção consciente de suicídio, sendo mais recorrente em 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

This article tries to understand the different forms of self - mutilation, besides 

investigating how the psychologist works in the treatment and management of 

adolescents with self - injurious behaviors. Self-mutilation consists of superficial cuts in 

the skin seen as conscious, intentional aggressions directed at one's own body in order to 

obtain some relief, it may be diverse, such as: superficial cuts, burns, scratches and bites. 

The present work aims to identify the main causes, types and possible forms of treatments. 

It is an integrative review, where he used the articles of the scientific literature databases 

such as: Scielo, Google Academic and Virtual Health Library where the following 

descriptors were used: "self-mutilation", "self-mutilation in adolescence", " self-

mutilation "and" intervention ", with a time limit between 2008 and 2018, where 54 

articles were found and 13 were used. It was possible to have a global understanding on 

the subject, although there were some gaps in the forms and choices of therapeutic 

resources, yet it was possible to conclude that self-mutilation stems from several factors 

such as: genetic, biological, psychological, and the most frequent forms of self-mutilation 

are behaviors characterized by self-inflicted physical injuries, with no conscious intention 

of suicide, being more frequent in adolescents. 

Keywords: psychologist. adolescents, self-mutilation. risk factors. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o DSM V (2011), a automutilação é denominada como autolesão não 

suicida, a característica essencial da autolesão não suicida é o comportamento repetido 

do próprio indivíduo de infligir lesões superficiais, embora dolorosas, à superfície do seu 

corpo. Em geral, o propósito é reduzir emoções negativas, como tensão, ansiedade e 

autocensura, e/ou resolver uma dificuldade interpessoal. Em alguns casos, a lesão é 

concebida como uma autopunição merecida, o indivíduo frequentemente relatará uma 

sensação imediata de alívio que ocorre durante o processo. Quando o comportamento 

ocorre de forma frequente, pode estar associado a um senso de urgência e fissura, com o 

padrão comportamental resultante lembrando a adição. Os ferimentos infligidos podem 
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se tornar mais profundos e mais numerosos. 

Com base nas informações do DSM V (2011), por muito tempo a autolesão não 

suicida foi considerada um "sintoma" do transtorno da personalidade borderline, embora 

avaliações clínicas abrangentes tenham encontrado que a maioria dos indivíduos com 

autolesão não suicida tem sintomas que também preenchem critérios para outros 

diagnósticos, como os transtornos alimentares, transtornos por uso de substâncias, 

transtornos suicidas e tricotilomania (transtorno de arrancar o cabelo). 

O interesse pelo tema “automutilação” vem crescendo nas últimas décadas, 

particularmente em adolescentes, este tem sido foco de crescente atenção por parte da 

comunidade cientifica (SANTOS et al., 2018 apud MESSER; FREMOUW; 2008, 

CASTILHO; GOUVEIA; BENTO, 2010). A primeira tentativa formal de descrever esse 

comportamento foi feita por Menninger (1938) em seu livro: “Man againsthimself”, em 

que propõe que a automutilação como ação do indivíduo para evitar o suicídio (GIUSTI 

et al., 2013). 

O termo automutilação vem do grego autos “si mesmo” e do latim mutilare 

“mutilar, retalhar, cortar” que designa, no vocabulário psiquiátrico, as condutas 

caracterizadas por lesões físicas provocadas em si mesmo, pelo próprio sujeito, e cuja 

significação se apresenta muito diversa, sem intenção consciente de suicídio e não aceito 

socialmente dentro de sua própria cultura (SANTOS, 2017 apud CARRAZ; 

EHRHARDT, 1973). 

A automutilação, também conhecida do inglês como “cutting”, geralmente tem 

início durante a adolescência: fase de instabilidades emocionais e transformações 

corporais, época em que dúvidas, medos e angústias vulnerabiliza os jovens. Em alguns 

casos persiste por 10 a 15 anos e em alguns casos dura por décadas (GIUSTI et al., 2013). 

Em suma, na atualidade, a automutilação em adolescentes é considerada como um 

resultado final de complexas interações entre fatores: genéticos, biológicos, psiquiátricos, 

psicológicos, sociais e culturais (SANTOS et al., 2018 apud GUERREIRO; SAMPAIO; 

FIGUEIRA, 2014). 

Os comportamentos autolesivo geralmente são precedidos por um aumento de 

tensão, raiva de si, ansiedade, depressão, disforia e sensação de perda de controle; com 
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fatores precipitantes que podem ter várias origens, como por exemplo: fragilidade 

emocional, instabilidade familiar, baixa autoestima, abusos emocionais, físicos ou 

sexuais, propensão autocrítica excessiva, sensações de rejeição ou abandono (real ou 

imaginário) culpa e vazio, sentimento de inutilidade e sensação de irrealidade; onde os 

motivos para se automutilar se sobrepõem no mesmo indivíduo (ALMEIDA; CRISPIM; 

SILVA; PEIXOTO, 2018). As formas mais frequentes de automutilação são: 

queimaduras, arranhões, mordidas, sangramento, bater partes do corpo contra parede ou 

objetos e traumatizar ferimentos. O corte, a queimadura e a perfuração estão associadas 

a dor física e a excitação ao ver a pele se romper, levando, assim, à dimensão do prazer. 

O dilema entre a angústia desestruturante psíquica e a dor física é resolvido, tendo o 

sofrimento físico como solução mais simples (GIUSTI et al.,2013). 

A atuação de profissionais das áreas de assistência social, psicológica e 

pedagógica, são extremamente importantes para um acompanhamento de sujeitos que 

procuram na prática automutiladora uma alternativa para amenizar os sofrimentos 

encontrados em suas realidades. Portanto, nesse viés, o psicólogo precisa ter uma escuta 

atenta, olhar sensível, uma abertura para o diálogo, acolhendo o adolescente que se 

automutila (ALONSO et al., 2018), compreendendo os aspectos subjetivos e 

considerando o seu contexto vivencial.  

Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de expor, através de estudos 

que buscam identificar as principais causas e tipos, bem como, as possíveis formas de 

tratamentos adequados embasados nas teorias psicológicas contemporâneas, as 

especificidades e peculiaridades acerca do tema “automutilação”. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O método adotado trata-se de uma revisão integrativa que proporciona a síntese 

de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 

significativos na prática (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010), além de apontar lacunas 

do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). A revisão integrativa passa por diversas 
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etapas, a primeira delas é a identificação do tema, a segunda busca na literatura, terceira 

definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados, quarta etapa a 

avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa, quinta etapa interpretação dos 

resultados e por último, sexta etapa síntese do conhecimento estudos (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). O método em questão possibilitou entender as formas de 

tratamento e sintetizar a produção de conhecimento acerca do assunto. 

Iniciou-se a busca em bases de dados acadêmicos como Scielo, Google 

Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saúde para a seleção e obtenção de artigos, com limite 

temporal entre 2008 e 2018 usando critérios de inclusão, que abordavam conceitos e tipos 

de automutilação, além dos fatores de riscos para a automutilação em adolescentes, e os 

critérios de exclusão foi por estarem em línguas estrangeiras e fora da linha temporal.  

Usando palavras-chaves como: automutilação, automutilação na adolescência, 

tratamentos para automutilação e intervenção, dentre os artigos pesquisados, apenas 54 

foram identificados, devido à automutilação está contida em vários tipos de transtornos 

acarretou na dificuldade para análise e seleção dos artigos. Dessa primeira triagem, dos 

artigos encontrados, 22 não estavam relacionados diretamente ao tema, encontrava-se em 

outros idiomas estrangeiros ou não se enquadrava no limite temporal desejado, restando 

assim 32. A partir da leitura do título e resumo selecionou-se 20 artigos, logo após foram 

excluídos (n=7) por estarem inapropriados, portanto excluídos, restando 13 como corpus 

analítico (Figura 1). 

Os artigos selecionados foram lidos na íntegra, de onde foram extraídas as 

informações para a elaboração do trabalho (n=13), por conseguinte feito a análise dos 

estudos, objetivando: (a) a busca por compreensão global sobre o tema, alcançado com a 

leitura de cada artigo; (b) conhecer os conceitos sobre automutilação (ou conceituar 

automutilação); (c) identificar os fatores de risco para a automutilação em adolescentes; 

(d) conhecer os motivos que levam os adolescentes a cometerem tal ato; (e) abordagens 

mais presentes no tratamento do comportamento autolesivo. 

 

Figura 1 - Fluxograma da presente revisão integrativa, Mossoró, RN, Brasil, 
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2019. 

 

                                   

 

 

                                                                                                                            

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tentativa de compreender a automutilação em adolescentes, saber os fatores 

que podem estar associados, bem como, as consequências que sucedem estes atos, 

motivou-se a pesquisar o assunto e propor uma revisão cuidadosa da literatura, referentes 

a especificações do tema que apesar de ser recorrente na atualidade, percebe-se a escassez 

de conteúdo na pesquisa realizada, contudo, foi possível ter uma compreensão global 

sobre o tema, através das leituras realizadas, assim como foi possível conhecer os 

conceitos de automutilação, os fatores de risco e os motivos que levam um adolescente 

ao um comportamento autolesivo. 

Mediante as leituras utilizados para a realização deste artigo, algumas lacunas 

surgiram sobre as formas e escolhas de recursos terapêuticos, não estando claro e objetivo 

a maneira como se dá a realização específica para o tratamento do comportamento 

autolesivo. A teoria cognitiva comportamental esteve presente em alguns dos artigos 

pesquisados, sendo assim a única abordagem encontrada no mesmo. 

A partir dos dados coletados através da revisão integrativa, define-se a 
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adolescência como uma etapa de desenvolvimento e de maturação entre a infância e a 

idade adulta, caracterizada por importantes mudanças fisiológicas e psicossociais e 

fortemente influenciada pela interação do adolescente com os seus contextos, reforçando-

se assim a singularidade de cada adolescente (GUERREIRO; SAMPAIO, 2013 apud 

SAMPAIO; LISBOA, 2006; SHAFFER; KIPP, 2007). 

Devido aos adolescentes passarem por uma perda temporária da identidade, é 

comum que eles utilizem o corpo como cenário de representações para os conflitos, que 

proporcionam, em certos momentos, uma forma de descarga das experiências emocionais 

dolorosas, ao mesmo tempo em que oferece um palco para dramatização de conflitos e 

fantasias evocadas nesse período (ALMEIDA et al., 2018 apud ADAMO, 2008). 

De acordo com Silva, 2016 apud Pandolfo, 2009, o comportamento 

automutilante pode ser classificado em quatro categorias: 

 

1-Comportamento Automutilante Estereotipado: é bastante repetitivo, 

monótono, fixo, com frequência ritmado e aparentemente comandado. 

As lesões tendem a manter um mesmo padrão, que pode variar desde 

ferimentos leves até graves que, algumas vezes, colocam em risco a 

vida do paciente. Em geral é associado a retardo mental, autismo, 

síndrome de LeschNyhan,cornelia de Lange’s e Prader-Willi. 

2- Comportamento Automutilante Maior: inclui formas de auto 

ferimentos graves, que colocam, de maneira recorrente, a vida do 

paciente em risco, causando danos irreversíveis como castração, e 

nucleação e amputação de extremidades. Presente em quadros 

psicóticos como esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno da 

personalidade severo e transtorno da identidade de gênero. Delírios 

como temas religiosos são comuns, incluindo ideias de salvação, 

punição e tentação. 

3- Comportamento Automutilante Compulsivo: inclui comportamentos 

repetitivos, às vezes rítmicos, podendo ocorrer várias vezes durante o 

mesmo dia e diariamente, tais como a tricotilomania, a ornicofagia e o 

skin picking. 

4-  Comportamento Automutilante Impulsivo: é o mais comum deles, e 

inclui cortar a própria pele, queimar-se e bater-se. Estes 

comportamentos podem ser conceituados, como atos agressivos 

impulsivos, para os quais o alvo da agressão é o próprio indivíduo. Eles 

costumam ocorrer após a vivência de uma forte emoção, como a raiva, 

sendo vistos como forma de lidar com esta. Logo, podem ser 

desencadeados por uma vivência traumática ou apenas sua lembrança. 
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Observa-se maior prevalência de automutilação em pessoas com transtornos do 

humor, como depressão e destemia. Outras condições relacionadas são transtorno 

dissociativo de identidade, transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, 

com predominância de fenômenos sensoriais, transtorno de estresse pós-traumático, 

transtorno opositivo desafiador, abuso de substâncias, esquizofrenia, transtornos de 

personalidade, principalmente transtorno de personalidade Borderline, psicoses e 

transtornos alimentares, como bulimia, anorexia e TCP - transtorno compulsivo 

alimentar.Também pode estar presente na síndrome de Tourette e no transtorno explosivo 

intermitente (GARRETOO et al., 2015). 

O ato de se cortar, frequentemente, surge na adolescência e tem final na fase 

adulta (GARRETOO et al., 2015). Esta atitude é consequências de problemas familiares 

como; abandono e abuso sexual, problemas institucionais, ocorridos nas escolas; bullyng 

e, até mesmo, transtornos de personalidade como o tão recorrente nas literaturas o 

borderline. 

Por esse motivo é importante que seus familiares tenham intimidade com seus 

adolescentes, que haja comunicação, a observação de hábitos, de humor diário e das 

vestimentas. Pois as pessoas que realizam tal ato sentem-se envergonhadas e na tentativa 

de esconder as autolesões usam roupas de mangas longas, pulseiras, e acessórios que 

possam camuflar as feridas. 

Considerando multifatorial os determinantes da autolesão, são relevantes que 

todos os profissionais envolvidos no tratamento do comportamento autolesivo, 

contribuam auxiliando uns aos outros. O psicólogo, assim como os médicos, ao identificar 

em seu cliente comportamento autolesivo, podem também fazer encaminhamentos a 

outros profissionais da saúde, os quais aumentariam as possibilidades do cliente melhorar 

a sua condição. Quando as contingências que controlam os comportamentos autolesivo 

são identificadas, intervenções comportamentais podem ser planejadas e aplicadas para 

atuar juntamente com o tratamento medicamentoso proposto pelo psiquiatra 

(RICHARTZ,2013). 

Dentro dos tratamentos oferecidos em virtude dos comportamentos 

automutilante, existe a terapia cognitivo comportamental desenvolvido na clínica que se 
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dá através de sessões, em torno de 50 minutos em que o psicólogo busca validar os 

comportamentos, pensamentos e sentimentos apresentados pelo paciente, assim 

construindo uma relação de confiança que garante o acolhimento que propicia o relato 

seguro dos traumas vividos. Na tentativa de reconhecer as situações que eliciam a 

autolesão, pede-se que o paciente faça um registro diário para identificar os motivos do 

comportamento autolesivo, a intensidade, o horário e o local. É favorável que o psicólogo 

mantenha um comportamento de reforço diante dos relatos do cliente, por meio de 

sorrisos, elogios e consentimento (SILVA et al., 2015). 

A TCC também utiliza a intervenção denominada técnica de contra 

condicionamento, dessensibilização sistemática e o procedimento de modelagem. O 

contra condicionamento consiste no terapeuta buscar emparelhar o estímulo condicionado 

que elicia os respondentes de ansiedade, com exercícios que induzam ao relaxamento, 

controle de respiração, alongamentos, automassagem e áudios de relaxamento. O 

procedimento de modelagem é utilizado no objetivo de diminuir a frequência dos 

comportamentos auto lesivos. Esse procedimento é baseado em reforço positivo. E por 

fim existe o “exercício de desenho” que tem o propósito de desenhar sobre a pele para 

substituir os comportamentos de autolesão, onde cliente passou a fazer desenhos no local 

do corpo onde iria provocar as lesões, colocando dentro desses desenhos o nome de 

pessoas que tinham grande importância em sua vida (SILVA, et al., 2015). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo objetivou-se na busca por uma compreensão global sobre o 

tema, alcançado com a leitura de artigos de autores como Giusti, Silva, Sampaio e Santos. 

Foram levantados focos de pesquisas produzidos, e analisou-se a importância das 

produções científica sobre automutilação em adolescentes que se dá de uma forma 

disfuncional ao enfrentar circunstâncias problemáticas, praticadas por indivíduos que 

possuem poucas maneiras de enfrentamento do problema, com dificuldade para regular o 

afeto e poucas habilidades de resolução de problemas, destaca-se que o maior número de 

pessoas acometidas é adolescente. 
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Este levantamento, trouxe informações relativas à identificação dos fatores de 

risco para a automutilação em adolescentes, dentre eles estão os fatores genéticos, 

biológicos, e psicológicos, os quais revelaram um levantamento delimitado, em anos, 

locais e sujeitos envolvidos. Busca-se ainda com esse material, mostrar as contribuições 

deixadas por pesquisadores, para a melhoria da abordagem, dos métodos de tratamento e 

do modo de tratar os adolescentes acometidos por esse comportamento. 

Com as leituras e pesquisas realizadas, foi possível aproximar-se dos motivos 

que levam os adolescentes a cometerem tal ato, assim, surgiram números e com estes, foi 

gerado um fluxograma que facilitou a visualização e uma compreensão das informações 

coletadas. 

Percebe-se ainda que, a utilização de objetos cortantes para aliviar a dor e 

sofrimento, é algo que apresenta o maior crescimento entre os adolescentes, e devido a 

isso é capaz de despertar na família e sociedade, um interesse pelo comportamento 

autolesivo, já que ela é taxada como uma prática marginalizada e associada a atos 

relacionados ao suicídio. 

É possível compreender que a automutilação está diretamente ligada à conflitos 

internos e a falta de habilidade do adolescente em lidar consigo, dessa maneira tornando-

se um sujeito agressivo destrutivo contra si mesmo. Foi visto também que a utilização de 

novas metodologias dentre outros fatores, melhoram a forma como se ver esse sofrimento 

psíquico. O apoio da família se faz necessário, juntamente com o tratamento adequado, 

como a psicoterapia que visa ajudar o adolescente a procurar outras formas de lidar com 

as frustrações e de tornara compreensão mais fácil sobre o autolesivo. 

Nesta pesquisa busca-se apresentar um panorama geral sobre a temática com o 

objetivo de tornar o tema mais visível a políticas públicas e a sociedade, com estratégias 

de enfrentamento, sabendo que isso é possível, utilizando serviços, escolas ou o próprio 

bairro, onde se possa disseminar informações sobre o tema. 
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RESUMO 

Acredita-se que o coordenador pedagógico, frente de todas as suas responsabilidades 

dentro do âmbito educacional, é um grande agente da educação inclusiva. Os sujeitos com 

TEA, inseridos nesse lócus, exige um modo de invenção, expressão e temporalidade 

únicos. O presente trabalho busca identificar a atuação do coordenador pedagógico frente 

aos alunos diagnosticados com autismo para que haja a promoção da educação inclusiva 

e um processo de preparação, desenvolvimento de técnicas, assessoramento e formação 

continuada dos docentes e auto formação. Esta pesquisa de natureza qualitativa, descritiva 

e bibliográfica propõe-se a caracterizar o papel do CP diante do Transtorno do Espectro 

Autista. Frente ao que foi abordado anteriormente percebeu-se a importância de o 

coordenador apresentar um aparato científico-metodológico para encarar os desafios 

advindos na sua prática profissional. Sendo assim, é imprescindível uma atuação ativa 

nas formações, em sala de aula e diretamente com o aluno. 

Palavras-chave: coordenador pedagógico, autismo, inclusão, atuação. 

 

ABSTRACT 

It is believed that the pedagogical coordinator, ahead of all its responsibilities within the 

educational context, is a major agent of inclusive education. Subjects with ASD, inserted 

in this locus, require a unique mode of invention, expression and temporality. This study 

aims to identify the role of the pedagogical coordinator front of students diagnosed with 
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autism so there is the promotion of inclusive education and preparation process, 

development techniques, counseling and continuing education of teachers and self 

training. This research of a qualitative, descriptive and bibliographical nature proposes to 

characterize the role of PC in the face of Autism Spectrum Disorder. Faced with what was 

previously discussed, it was noticed that it was important for the coordinator to present a 

scientific-methodological apparatus to face the challenges arising from his professional 

practice. Therefore, it is essential to actively participate in the formations, in the 

classroom and directly with the student. 

Key-words: pedagogical coordinator, autism, inclusion, actuation. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O coordenador pedagógico (CP) em sua prática profissional apresenta um 

grande envolvimento com a escola devido algumas características como: tempo destinado 

ao trabalho, atividades realizadas, e acima de tudo, o relacionamento estabelecido entre 

os professores, os alunos, os pais e os demais funcionários. De acordo com Bruno et al 

(2011) a relação pedagógica apresenta um cuidar diferencial diante do desenvolvimento 

dos alunos, apresentando um comprometimento e disposição para compreender as 

necessidades e particularidades do outro. Diante disso, o coordenador pedagógico revela-

se um agente da inclusão frente aos desafios enfrentados no espaço escolar (BRUNO et 

al, 2011).  

Nos anos 1990, no Brasil, iniciou com maior respaldo o movimento em busca 

da inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais devido a participação na 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos e posteriormente, em 2000, no Fórum 

Mundial da Educação. No entanto, em 1994, com a Declaração de Salamanca, torna-se 

explicito a garantia de participação de um portador de necessidades especiais frequentar 

a sala de aula regular (BRUNO et al, 2011). Além disso, em 2010, com a Resolução 

CNE/CEB n°04/2010 foram instituídas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica que anunciam que os sistemas de ensino devem matricular indivíduos com 

deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 
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assim como, com a Lei nº 12.764/2012 é criada a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do espectro Autista, consolidando um conjunto de 

direitos e vedando a recusa da matricula a pessoas com qualquer tipo de deficiência 

(MEC).  

O Transtorno de Espectro Autista (TEA) apresenta como critérios diagnósticos: 

limitações na comunicação e interação social em diversos contextos, padrões de 

comportamentos, atividades ou interesses restritos e repetitivos, os sintomas causam 

prejuízos significativos no funcionamento diário, entre outros. O nível de gravidade está 

divido em 3, “exigindo apoio”, “exigindo apoio substancial” e “exigindo apoio muito 

substancial”, além disso, o TEA apresenta-se quatro vezes mais no sexo masculino do que 

no feminino (DSM-5).   

Com isso, é imprescindível reconhecer e fomentar a participação do 

coordenador pedagógico frente aos alunos diagnosticados com autismo para que haja a 

promoção da educação inclusiva e um processo de preparação, desenvolvimento de 

técnicas, assessoramento e formação continuada dos docentes e auto formação para 

efetivação de uma real inclusão, assim como, a minimização de barreiras que prejudicam 

o processo de ensino-aprendizagem diante dos desafios.  

Poucas pesquisas foram realizadas sobre essa temática, já que, normalmente, o 

processo de inclusão no âmbito educacional é visto apenas como responsabilidade dos 

professores e em geral, o CP não aparenta apresentar um papel ativo diante dessa 

discussão. Porém, os artigos encontrados apresentam argumentações recentes a respeito 

do TEA e a sua inserção nos espaços educacionais regulares.  

Diante a identificação da relevância do coordenador pedagógico participar do 

processo de integração do aluno diagnosticado com autismo, assim como, a importância 

desse profissional apresentar um aparato científico-metodológico para encarar os desafios 

advindos na sua prática profissional, busca-se então resolver o problema de pesquisa a 

seguir: como se dá a atuação do coordenador pedagógico frente ao aluno diagnosticado 

com autismo? Com isso, objetiva-se compreender a participação do CP, juntamente com 

uma equipe multidisciplinar, o processo desempenhado para integrar sujeitos com 

autismo ao serem matriculados nas escolas, assim como, quais os conhecimentos que esse 
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coordenador apresenta com relação ao autismo e se a sua prática é transpassada pelo senso 

comum.  

Para viabilizar esse objetivo, a metodologia inicial consiste em uma pesquisa 

bibliográfica, com natureza qualitativa e com fontes de informações organizados 

mediante análise de artigos, pesquisas e livros. 

No decorrer do trabalho apresenta-se uma revisão de literatura dividida em três 

pontos que irão abordar: o histórico da educação inclusiva e o autismo, algumas das 

possiblidades de atuação do coordenador pedagógico dentro das instituições educacionais 

e a atuação do coordenador diante de alunos diagnosticados com autismo. Além disso, 

expõe-se a metodologia e as considerações construídas.  

 

2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AUTISMO 

 

Diante da análise do percurso histórico é possível observar o processo de 

exclusão de sujeitos que apresentam problemas em seu desenvolvimento nos espaços 

educacionais. Inicialmente, crianças e adolescentes que apresentavam essa condição não 

possuíam espaços para se inserirem no contexto educacional, com o passar dos anos, 

foram criados ambientes escolares especializados e por fim, com o crescimento da 

educação inclusiva, estabeleceram sua inserção no sistema regular de ensino. Assim 

como, foi através de construções sociais, que os sujeitos com autismo começaram a 

ganhar espaço e participar de propostas de escolarização (ALVES; GUARESCHI; 

NAUJORK, 2017). 

Pacheco, Eggertsdóttir e Marinósson (2006) afirma que a inclusão implica na 

adequação da escola a todos os alunos que desejam ser matriculados, ao invés da criança 

com necessidade especial se adaptar à escola, que ele chama do processo de integração. 

O movimento que visa criar as condições para desenvolver um sistema educacional 

inclusivo que possa garantir uma educação de qualidade para todos, requer 

transformações coletivas e equidade, para que se possa ao mesmo tempo que educar a 

todos, simultaneamente, sejam reconhecidos a singularidade de cada sujeito, assim como 

seu valor, características e capacidades (DUK, 2006). O sistema educacional que visa 
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promover a inclusão tem como base alguns princípios: 

 

Todas as crianças conseguem aprender; todas as crianças frequentam 

aulas regulares adequadas à sua idade em suas escolas locais, [...] 

recebem programas educativos adequados, [...] recebem um currículo 

relevante às suas necessidades, [...] participam de atividades co-

curriculares e extracurriculares, [e] beneficiam-se da cooperação e da 

colaboração entre seus lares, sua escola e sua comunidade 

(BRUNSWICK, 1994 apud PACHECO; EGGERTSDÓTTIR; 

MARINÓSSON, 2006). 
 

 

De acordo com Alves, Guareschi; Naujorks (2017), os estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (onde os autistas são enquadrados, 

hoje, no DSM-V está dentro dos Transtornos do Neurodesenvolvimento) e altas 

habilidades/superdotação é o público da Educação Especial. Para Obadia (2016) faz-se 

necessário que a equipe multidisciplinar apresente uma formação na educação especial 

para adquirir um aparato técnico a respeito do ensino-aprendizagem e incluir no contexto 

escolar o indivíduo com autismo. Merlleti (2018, p. 147) contribui que “quando pensa na 

possibilidade de escolarização para crianças autistas, parte da função humanizadora e 

promotora de laços sociais que o campo escolar oferece, muito além de sua função 

transmissora de conhecimentos e de conteúdos formais”.  Brande; Zanfelice (2012, p.46) 

expõe que o autismo exige um modo de invenção, expressão e temporalidade únicos.  

A inclusão escolar provoca desafios desconhecidos para todos que participam do 

espaço escolar como, diretores, coordenadores, professores e os pais, possibilitando um 

espaço de aprendizagem para todos esses participantes (BRANDE; ZANFELICE, 2012). 

Contudo, é possível identificar dificuldades apresentadas pelos docentes diante das 

práticas pedagógicas empregadas aos alunados com TEA e torna-se necessário 

desenvolver uma espécie de avaliação dessas práticas para que se possa garantir um bom 

desenvolvimento no processo de escolarização desses sujeitos nas escolas regulares. Os 

professores apresentam sentimentos de descredito e desamparo com relação a alguns 

comportamentos de alunos com autismo, pois não se sentem capacitados para 

desenvolverem práticas educacionais eficazes, com isso, ressalta-se a primordialidade de 

disponibilizar um apoio técnico-pedagógico para que resulte no favorecimento da 
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socialização e do aprendizado das crianças com autismo (SCHMIDT et al., 2016).  

 

3 O COORDENADOR PEDAGÓGICO E AS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO  

 

Pode-se afirmar que o coordenador pedagógico sistematiza quase todos os 

trabalhos realizados na escola, esse profissional exerce um papel de formador no seu 

espaço de trabalho e deve ter na sua práxis um olhar nessa formação voltado para a 

inclusão. Esse sujeito desenvolve práticas pedagógicas que podem, ao observar o 

cotidiano educacional, transformar a realidade vivenciada, seja em relações hierárquicas, 

discriminatórias ou preconceituosas (CATANANTE; DIAS, 2017). Os coordenadores 

têm muito a colaborar no processo de socialização e construção do conhecimento, no 

entanto, faz-se necessário, ter suas intencionalidades bem estabelecidas e ajudar os 

docentes a ver na educação um novo sentido. O trabalho dos coordenadores pedagógicos 

precisa ser pautado e compreendido pelo compromisso e o desejo de transformação das 

estruturas capazes de oprimir e sedimentar o ensino crítico, impossibilitando a 

transformação da sociedade (ARAÚJO; RIBEIRO, 2016). 

Antigamente, a formação dos profissionais da coordenação pedagógica estava 

pautada em um espaço tecnicista e voltada apenas para supervisão dos trabalhos dos 

professores, somente em 1942, com a Lei Orgânica do Ensino Secundário, a orientação 

profissional passou a fazer parte da atuação dos coordenadores, visto como um serviço a 

ser desempenhado junto com os alunos (PINTO, 2011, p. 85 apud CATANANTE; DIAS, 

2017).  

Aragão et al. (2012) questionam quais os benefícios que fazem o CP manter sua 

carreira profissional, já que, o mesmo enfrenta dificuldades como: a baixa remuneração, 

quantidade de tarefas e até mesmo a falta de uma formação específica, no entanto, é 

observado que existe uma condição de identificação devido aspectos relacionais e 

afetivos encontrados na profissão.  

Bruno et al. (2011) declara que a prática profissional do CP rompe com o seu 

estatuto profissional, atingindo questões sociais e afetivas do mesmo. O coordenador 

pedagógico dispõe de uma pluralidade de saberes na sua atuação diária que foi adquirida 
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em diversas fontes, como: escola, família, relações interpessoais, formações, 

experiências, entre outros. O coordenador pedagógico é o profissional de ensino que dá 

suporte ao trabalho docente, que deve ter domínio dos procedimentos que envolvem o 

processo de ensino e aprendizagem que acontece formalmente na sala de aula, mas do 

mesmo modo deve ter domínio dos demais procedimentos que envolvem a totalidade das 

atividades educativas que ocorrem em toda a escola e que estão diretas ou indiretamente 

relacionadas com as práticas educativas da sala de aula (PINTO, 2011, p. 77, apud 

CATANANTE E DIAS, 2017).  

Aragão et al. (2012) informam que é imprescindível a atuação coletiva entre o CP 

e os demais atores da escola, para que se possa construir o processo de identidade dos 

profissionais, assim como, contribuir com a articulação das ações, a formação dos 

educadores e consequentemente transformar as condições de ensino e aprendizagem.  

O trabalho deste(a) profissional deve contemplar estudantes, familiares, 

professores(as) e direção escolar, buscando no trabalho coletivo meios de integrar todos 

esses agentes, com o objetivo de dar maior sentido e qualidade à prática educativa 

(PINTO, 2011 apud CATANANTE; DIAS, 2017).   

Observa-se uma necessidade dos coordenadores de pensarem a “prática na 

prática” para que se possa interpretar o processo educativo além da sociedade 

desumanizada, a didática e a pedagogia podem proporcionar ao CP um olhar crítico e 

investigativo ao se inserir no cotidiano escolar. Em um dos estudos realizados por Araújo 

e Ribeiro (2016, p.505) uma coordenadora afirma:   

 

A Didática e a Pedagogia poderão nos auxiliar no desenvolvimento das 

competências profissionais necessárias, como: o saber fazer-

pedagógico, agir pedagogicamente e, principalmente, a encontrar 

soluções concretas para as dificuldades em relação aos processos de 

ensino e aprendizagem 

 

As coordenadoras evidenciam que existe uma responsabilidade com a formação, 

tanto individual, com a sua auto formação, quanto a coletiva, porém, é possível identificar 

que alguns processos de formações são interrompidos devido emergências e rotinas 

encontradas no cotidiano escolar. Além disso, destaca-se a “mutualidade na formação” 
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realizada dentro da escola, quando ocorre a troca de experiências, relatos e partilha 

capazes de fomentar o processo formativo, além de contribuir com a afetividade do grupo 

(PACHECO, 1995 apud PIERINI et al, 2012).  

Com isso, identifica-se que o coordenador pedagógico ao realizar uma prática 

ativa, intencional e consciente, articulando-se com o projeto político pedagógico da 

escola, pode beneficiar a sua atuação e incrementar no trabalho do professor e na suas 

ações no ambiente profissional, marcado por problemas diários que solicitam 

desenvolvimento, resoluções e mudanças (FUSARI, 2000; GARRIDO, 2000 apud 

BRUNO et al, 2011).  

 

 

4 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA FRENTE AO ALUNO COM AUTISMO  
 

 

O coordenador pedagógico tem como compromisso cooperar com o 

desenvolvimento dos docentes para que esses possam contribuir com o crescimento da 

diversidade na sala de aula, incluindo todos os estudantes (CARVALHO; AMORIM; 

CAPELLINI, 2018). Quando se trata de educação inclusiva surgem diversas declarações 

dos coordenadores relatando angustia, incerteza e desamparo, um sentimento de 

incapacidade por não saber como pode contribuir ou orientar, já que, em muitos casos não 

existem estruturas, instalações e capacitações adequadas para lidar com alunos PNE e 

guiar uma ação pedagógica, porém, mesmo com a situação desse sistema, os CPs 

reconhecem que isso só será modificado com um processo de enfrentamento e 

conscientização juntamente com aqueles que necessitam e procuram seu espaço (BRUNO 

et al, 2011).  

Defende- se que para a construção da inclusão faz-se necessário avaliar 

estratégias, compreender as necessidades dos alunos, promover suporte e orientação aos 

docentes, ou seja, é necessário um trabalho coletivo (CASSADY, 2011). Além disso 

torna-se imprescindível que  

 

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos 
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espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a 

promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a 

atender as necessidades educacionais de todos os alunos (BRASIL, 

2008, p. 12, apud ALVES; GUARESCHI; NAUJORKS, 2017). 
 

Percebe-se de fato que a coordenação é o elo de ligação e formação do professor 

(PIERINI et al, 2012). Com isso, Bruno et al. (2011) nos informa que são inúmeras as 

preocupações do CP no momento de matrícula de um aluno PNE, o coordenador tem 

consciência da importância do processo de socialização dentro das escolas, mas revela 

medo, dúvidas e incertezas de não conseguir amparar os sujeitos e não contribuir com a 

sua formação. Catanante; Dias (2017, p. 107) expõe que o coordenador pedagógico em 

alguns casos precisa desenvolver ações que nem ele mesmo recebeu ou teve orientações 

de como fazer, e esse mesmo autor se questiona, “qual a postura que esse coordenador(a) 

deve ter diante desse vazio teórico?” 

Franceschi (2012) informa que o sujeito autista é, sem dúvida, um desafio a ser 

enfrentado dentro da escola, pois resiste as ideias de aluno ideal, porém, diante de uma 

sociedade que nega a diversidade e que evitar lidar com a singularidade, busca-se uma 

educação que permita aos alunos autistas o real processo de aprendizagem. Carvalho, 

Amorim e Capellini (2018) explana que é possível identificar uma visão estereotipada do 

sujeito com autismo, na qual não reconhecem uma visão integrada do aluno, identificando 

possibilidades e potencialidades, mas distingue-se apenas problemas e dificuldades, pois, 

o modelo clínico e medicalizado, que é estruturado culturalmente, influencia nas 

concepções pedagógicas dos profissionais com relação ao aluno com autismo.  

Em um estudo realizado por Carvalho, Amorim e Capellini (2018) na qual cinco 

coordenadores pedagógicos participaram falando sobre o autismo nas escolas, os relatos 

são diversos, a respeito das concepções de autismo, os CPs narram que eles possuem um 

isolamento, dificuldade na comunicação, restrições quanto ao contato físico, eles contam 

que acreditam que os comportamentos são voluntários e sem uma possível evolução, "Ela 

[a aluna autista] faz movimentos [agita as mãos] pra chamar a nossa atenção só pra ela", 

"Quando se fala em autismo, nós achamos que é tudo um só, a gente desconhece aquela 

classificação, não é? Nível I, nível II, nível III...”, é possível identificar uma grande 



 

1249 

insegurança e receio dos coordenadores para discorrerem sobre o autismo.  

Além disso observa-se um reducionismo no processo inclusivo dos autistas, na 

qual acreditam que está apenas associada as questões sociais, ou seja, o seu sucesso só 

depende de amor e carinho, e sua inserção na escola é apenas para o processo de 

socialização. Nesse estudo também é abordado o papel do coordenador frente a inclusão 

do autista e percebe-se que os coordenadores compreendem o processo de formação 

continuada, assim como o processo de reflexão, mudanças e ações que são exigidas 

durante o acompanhamento nas salas, além de buscar apoios dentro e fora do ambiente 

escolar, um dos relatos do coordenador é  

 
Eu poderia auxiliar com as orientações para o professor, elaborando 

ATPC voltadas para o tema, pesquisando e trazendo pra eles vídeos, 

materiais para lermos e discutirmos... Eles também poderiam trazer 

contribuições sobre o tema, dividirmos o assunto, trocarmos 

experiências nesta área. Depois, é preciso verificar o rendimento do 

estudante na sala de aula, também o comportamento dele com os 

colegas, não só na sala de aula, mas na escola, em todas as atividades: 

recreio, Educação Física, em tudo! Só depois desse diagnóstico inicial, 

poderíamos criar um plano de trabalho, indicando de onde partir e se 

vamos precisar ir atrás de ajuda, de outros encaminhamentos e apoios 

(CARVALHO; AMORIM; CAPELLINI, 2018, p. 31). 

 

O coordenador precisa sentir-se seguro e capacitado para poder atuar e isso só será 

possível com um processo de formação que abranja não somente técnicas e concepções, mas 

práticas e procedimentos pedagógicos (CARVALHO; AMORIM; CAPELLINI, 2018). 

Torna-se imprescindível que os coordenadores despertem a ousadia para construir o 

espaço pedagógico e formativo que possa atrair e inserir os estudantes com autismo 

(GADOTTI, 2001, p. 3 apud CARVALHO; AMORIM; CAPELLINI, 2018). 

Identifica-se que somente a partir da matrícula de um aluno com autismo é que 

se passa a discutir sobre isso dentro da unidade escolar, ou seja, não se estabelece uma 

cultura de inclusão nas escolas, que visa uma prática formativa para atender a todos, mas 

ações isoladas e ocasionais diante dos casos, no entanto, a perspectiva inclusiva exige 

reflexão, formação, experiências e questionamentos (LIMA E CAVALCANTE, 2009, 

p.10, apud CARVALHO; AMORIM; CAPELLINI, 2018).  
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5 METODOLOGIA  
 

 

O presente artigo teve como análise a atuação do coordenador pedagógico diante 

de alunos diagnosticados com autismo, desenvolveu-se com cunho de base bibliográfico, 

apoiando-se em diversas perspectivas teóricas que fortalecem os propósitos objetivos.  

A construção desse projeto se deu por uma pesquisa descritiva, qualitativa e pela 

revisão de literatura baseada em leitura de artigos e pesquisas, entre 2006 e 2018, na área 

de psicologia, pedagogia, psicopedagogia e educação, abordando alguns autores mais 

citados e alguns resultados de pesquisas e estudos realizados com a mesma temática.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Frente ao que foi abordado anteriormente percebeu-se que a atuação do 

coordenador pedagógico diante de um aluno diagnosticado com autismo exige diversas 

responsabilidades além da supervisão dos docentes. Sendo assim, é necessário que o CP 

apresente um aparato científico a respeito da temática para que possa guiar suas ações 

pedagógicas.  

Torna-se imprescindível reconhecer que a coordenação pedagógica tem um 

grande papel na inclusão dentro das escolas, com isso, faz-se necessário um processo de 

capacitação e formação para contribuir e orientar o trabalho a ser exercido por esse sujeito 

dentro das instituições educacionais. O TEA por ser um transtorno que tem ganhado força 

e conhecimento na sociedade, tem sido cada vez mais visto em todos os espaços sociais, 

principalmente nas escolas e exige informações e conhecimentos para compreensão, visto 

que, anteriormente, esses sujeitos não se encontravam inseridos nas escolas regulares 

devido a sua condição e somente com o avanço da educação inclusiva, os autistas 

passaram a fazer parte do processo de escolarização.  

Dessa forma, identifica-se que o coordenador pedagógico normalmente não 
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possui conhecimentos e muitas vezes se sente incapaz de contribuir, mas reconhece que 

com um trabalho coletivo pode-se construir o processo de inclusão. Além disso, percebe-

se visões estereotipadas dos sujeitos com autismo e opiniões reducionistas que acreditam 

que o autista está na escola apenas para um espaço de socialização e não de aprendizagem 

e desenvolvimento.  

Nesse caso, a pesquisa teve como objetivo compreender o papel da coordenação 

pedagógica, juntamente com uma equipe multidisciplinar para desempenhar uma atuação 

frente aos alunos com autismo, assim como, quais os conhecimentos que o CP tinha a 

respeito do TEA. Com a análise do referencial apresentado foi observado que apesar das 

inúmeras tarefas desenvolvidas pelo CP e as dificuldades apresentadas pelo mesmo, por 

não apresentar muito suporte teórico sobre a temática, apenas informações do senso 

comum,  percebe-se que ele compreende as tarefas que devem ser desenvolvidas como: 

formação continuada, auto formação, assessoramento, orientação, acompanhamento em 

sala de aula, ações pedagógicas, planos de atuação, assim como, apoio externo ou 

acompanhamentos.  
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RESUMO  

O autismo, também nomeado como TEA – Transtorno do Espectro Autista é um dos mais 

conhecidos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento-TID. Estes se caracterizam pelos 

atrasos no desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas, dentre outras. Seu 

diagnóstico requer uma série de conhecimentos e observações bastante específicas, 

rigorosas e que requerem tempo. No Brasil há diversos projetos de leis e notas técnicas 

mailto:isabellyv55@gmail.com


 

1255 

que tratem da inclusão do aluno com TEA, como a lei 12.764/2012 que institui a política 

nacional de proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Para que 

essa inclusão ocorra torna-se imprescindível que haja um envolvimento e preparação dos 

professores para proporcionarem condições favoráveis ao desenvolvimento desse aluno 

que está em processo de inclusão. Desta forma o artigo se propõe a discutir a importância 

da formação profissional do profissional de educação na atuação da inclusão de crianças 

com espectro autista. O presente artigo teve como metodologia a revisão bibliográfica. 

Palavras-chave: autismo. inclusão. escola. professores. 

 

ABSTRACT 

Autism, also named ASD - Autistic Spectrum Disorder is one of the most well-known 

Invasive Developmental Disorders - TID. These are characterized by delays in the 

development of social, communicative skills, among others. Its diagnosis requires a series 

of very specific, rigorous and time-consuming knowledge and observations. In Brazil 

there are several draft laws and technical notes that deal with the inclusion of the student 

with TEA, such as Law 12.764 / 2012, which establishes the national policy for the 

protection of the rights of people with autism spectrum disorders. In order for such 

inclusion to occur, it is imperative that there is an involvement and preparation of the 

teachers to provide favorable conditions for the development of this student who is in the 

process of being included. In this way the article proposes to discuss the importance of 

the professional formation of the education professional in the actuation of the inclusion 

of children with autistic spectrum. The present article had as a methodology the 

bibliographic review. 

Key-words: autism. inclusion. school. teachers. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Autismo e Síndrome de Asperg são os mais conhecidos dentre os Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento – TID. Estes são caracterizados pelo começo prematuro 

de atrasos e desvios no desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas, dentre 
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outras. Os TID’s podem variar tanto em relação ao perfil da sintomatologia como no grau 

de acometimento, são agrupados por terem como característica principal em comum a 

dificuldade de socialização (KLIN, 2006). 

Seu diagnóstico requer uma série de conhecimentos e observações bastante 

específicas, rigorosas e que requerem tempo. Para a família, receber um diagnóstico de 

Transtorno do Espectro Autista – TEA, gera diversas mudanças na em toda a dinâmica e 

conjuntura familiar, mudanças na rotina, readaptação dos papéis, mudanças financeiras. 

É importante e necessário que se haja uma maior disposição do diálogo sobre o que é o 

autismo, para que as famílias e envolvidos possam desmistificar estereótipos. Sabendo 

que, a aceitação de uma doença revelada se dá através do conhecimento sobre ela 

(PINTO; TORQUATO et al., 2016). 

Considerando essa linha da importância do conhecimento e, relacionando as 

formas de inclusão de crianças com TEA, podemos pensar na necessidade e importância 

da propagação do conhecimento e preparação dos professores para receberem e incluírem 

de forma adequada essas crianças. Para que com isso se possa garantir a execução dos 

diversos projetos de lei que falam sobre inclusão (PEREIRA, 2016).  

São diversos os projetos de lei e notas técnicas que tratem da inclusão, como por 

exemplo a nota Técnica 24, de 2013 (BRASIL, 2013), emitida pelo ministério da 

educação para a orientação aos sistemas de ensino quanto a inclusão de autistas em turmas 

regulares, assim como a lei 12.764/2012 que institui a politica nacional de proteção aos 

direitos da pessoa com transtorno do espectro autista (BRASIL, 2012). 

2 CONHECENDO O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

O termo “autismo” foi usado pela primeira vez em 1911 para se tratar de uma 

perda de conexão com a realidade, causando assim dificuldades de comunicação 

(AJURIAHUERRA, 1977). Em 1943, Kanner usou do mesmo termo para descrever 

crianças que tinham características comportamentais em comum, que seria uma inaptidão, 

nativa do sujeito, para manter contato afetivo e interpessoal (KANNER, 1943). Asperg 

em 1944 detalhou casos em que ocorriam características comuns ao autismo, com relação 

ao relacionamento interpessoal, mas não havia nenhuma diferença com relação ao 
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desenvolvimento cognitivo, a inteligência (RUTTER; SCHOPLER, 1992).  

De acordo com Fombonne (2005), o autismo que também pode ser conhecido 

como transtorno autistico, autismo da infância, autismo infantil e autismo infantil precoce 

é o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento – TID mais conhecido. Estes desvios 

normalmente são percebidos a partir dos três anos de idade. 

Seu diagnóstico necessita de pelo menos seis características de padrões 

comportamentais. Um em cada agrupamento de distúrbios na interação social, 

comunicação e padrões restritos de comportamento e interesses. São quatro critérios no 

grupo “prejuízo qualitativo nas interações sociais”, sendo eles prejuízo no uso de formas 

não verbais de comunicação e interação social, dificuldade ou inexistência do 

relacionamento com colegas, falta de comportamentos que mostrem um 

compartilhamento de vivências com os colegas, e inexistência de reciprocidade social e 

emocional. No grupo “prejuízo qualitativo na comunicação”, estão presentes os critérios 

de retardos no desenvolvimento da linguagem verbal junto a uma falta de compensação 

deste por outras formas de comunicação, dificuldades de conversação, uso estereotipado 

e  recorrente da linguagem, ausência de brincadeiras de “faz de conta” e imitação social. 

E no grupo “padrões restritivos repetitivos e estereotipados de comportamentos, 

interesses e atividades estão inclusos preocupações abrangentes, concretas e intensas com 

padrões estereotipados e restritos de interesse, adesão não flexível a rotinas e rituais não-

funcionais específicos, gestos estereotipados e repetitivos, e preocupação persistente com 

partes de objetos (KLIN, 2006). 

Conforme Mello, 2007, a definição de autismo é uma síndrome (sendo uma 

síndrome um conjunto de sintomas que caracterizam uma doença, e a doença seria uma 

alteração na saúde que comporta um conjunto de caracteres definidos como causa, sinais, 

sintomas e evolução) que se caracteriza por alterações presentes desde uma idade 

prematura, geralmente antes dos três anos que se descreve por desvios qualitativos no 

âmbito da interação social, comunicação e uso da imaginação. As suas causas são 

desconhecidas, e se acredita que origina-se em alguma parte do cérebro ainda não definida 

de forma conclusiva, provavelmente de origem genética. Admite-se que pode ser causada 

por problemas ocorridos durante a gestação ou parto.  
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3 INCLUSÃO DE ALUNOS COM TEA 

 

Para Freire (2008), a inclusão é um movimento não apenas educacional, mas 

também social e político, que busca defender o direito de todos de vivenciarem de forma 

consciente e responsável, da sociedade no qual fazem parte e serem aceitos e respeitados 

na sua singularidade. No contexto da educação se defende também o direito de todos os 

alunos de desenvolverem e concretizarem suas potencialidades, assim como proporcionar 

seu desenvolvimento para exercer sua cidadania através de uma educação de qualidade, 

que lhe proporcione esse desenvolvimento singular e pleno, tendo sempre em vista suas 

necessidades, interesses e características. 

De acordo com Garcia; Michels (2011), durante a década de 90 ocorreram 

diversas mudanças na política educacional brasileira, sendo impulsionadas pelos 

movimentos pró-inclusão escolar. A educação especial era orientada pela Política 

nacional de educação especial, de 1994. Que se fundamentava na constituição federal de 

1988, na lei de diretrizes e bases da educação 4024.61, no plano decenal de educação para 

todos de 1993, e no estatuto da criança e do adolescente, de 1990. A proposta política da 

época para o campo educacional era pautada na democracia, liberdade e respeito a 

dignidade.  

O documento “marcos político-legais da educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva” defende que os sistemas de ensino devem promover a aprendizagem 

e a valorização das diferenças, organizando para isso, condições de acessibilidade a 

espaços, recursos, comunicações e vivências, tendo como objetivo atender a todas as 

necessidades educacionais de todos os alunos brasileiros (BRASIL, 2010).  

A política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro 

autista, destaca a importância da formação do profissional da educação, que possibilitará 

a constituição de conhecimento para a pratica educacional que proporcione aos sujeitos 

um desenvolvimento sócio cognitivo (NOTA TÉCNICA..., 2013). 

Conforme Brasil (2010), a lei de diretrizes e bases da educação nacional, n° 

9.394/96, no artigo 59, sugerem que os sistemas de ensino devam oferecer aos alunos 
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currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender as necessidades 

singulares de cada um. Com isso, quando uma criança com alguma deficiência chega a 

escola, deve encontrar todo um ambiente adaptado, professores auxiliares, condições 

adequadas de estudo, para que dessa forma este consiga desenvolver de forma plena suas 

potencialidades.  

 

 

3.1 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES  

Alves e Naujorks (2005) citam a importância dos professores na inclusão de 

alunos com distúrbios de desenvolvimento, discutindo assim o papel do professor quando 

a escola se abre a estes alunos. Elas apontam a escola como uma ferramenta terapêutica, 

e definem essa educação terapêutica como: 

[...] um conjunto de práticas interdisciplinares de tratamento, com 

especial ênfase nas práticas educacionais, que visa à retomada do 

desenvolvimento global da criança ou à retomada da estruturação 

psíquica interrompida pela eclosão da psicose infantil, ou ainda, à 

sustentação do mínimo de sujeito que uma criança possa ter construído 

(ALVES, NAUJORKS, 2005, p. 6). 

 

Em pesquisa feita pelas autoras, elas perceberam que há uma dificuldade dos 

professores em conceituarem e falarem sobre o tema autismo, tendo em vista o pouco 

grau de conhecimento, os professores descrevem os sujeitos como seres fora da realidade 

ou “fora do padrão”, e entendem essa inclusão unicamente como meio de socialização. 

É crucial o envolvimento dos professores nesse processo de inclusão, tendo em 

vista que crianças com diagnóstico de TEA tem suas dificuldades e característica próprias 

do transtorno, mas também características singulares do sujeito, conforme cita Kubaski, 

Pozzobon e Rodrigues (2015): 

 

Devido à heterogeneidade da condição, os alunos com TEA são muito 

diferentes entre si, e exigem dos professores que as adaptações ou 

abordagens de ensino não sejam centradas nas características do 

transtorno, mas nas habilidades e dificuldades singulares de cada 

sujeito. Logo, cada profissional deve apropriar-se de conhecimentos a 

respeito do transtorno para conhecer melhor esse aluno a fim de gerar 
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práticas educacionais propiciadoras do desenvolvimento das suas 

habilidades (KUBASKI; POZZOBON; RODRIGUES, 2015). 

 

Santos (2008) cita que há uma necessidade de formação adequada para que o 

professor consiga educar e se adequar de forma eficiente a criança com TEA, do contrário 

disso, a metodologia utilizada em sala de aula não contribuirá com o objetivo de 

desenvolvimento cognitivo/ da aprendizagem de tal criança. Porém, este é o maior 

obstáculo, pois os professores não estão preparados para oferecerem essa inclusão a estes 

alunos.  

Ao se falar em diagnóstico de autismo, o momento de repassar essa informação 

aos familiares e afins geralmente é complexo, em alguns casos pode-se citar que o 

impacto desse diagnóstico pode propiciar a família a vivência das mesmas fases do luto, 

inclusive a negação. Muitos desses sentimentos se dão pela ausência de conhecimento 

sobre o que seria o Transtorno de Espectro Autista, tendo em vista que o que se sabe de 

forma geral é que ao receber diagnósticos de transtorno de desenvolvimento é como se 

recebesse um diagnóstico de perda de um filho. Dessa forma, se torna extremamente 

necessário e até mesmo essencial que haja uma ampliação da discussão do que seria o 

TEA para além da patologia, compreender suas causas, e consequências advindas dele, as 

expectativas positivas e negativas quando ao desenvolvimento da criança, o entendimento 

destas gera um melhor oferecimento de recursos que pode propiciar um melhor 

desenvolvimento das habilidades do sujeito (PINTO; TORQUATO et al., 2016). 

 

4 METODOLOGIA 

 

O presente artigo teve como objetivo identificar e compreender a importância do 

conhecimento, treinamento e preparo dos professores e gestores de uma escola para 

receberem e acolherem os alunos com TEA, para com isso contribuírem com a 

concretização da inclusão. Através das discussões sobre o que é autismo, inclusão da 

criança com TEA, e a importância do conhecer. 

Para que esse estudo fosse realizado, utilizou-se a metodologia de revisão 



 

1261 

bibliográfica, que se deu através da busca eletrônica de teses, artigos, e dissertações, 

sempre tendo em vista as datas de publicações das informações, para garantir um melhor 

respaldo teórico a respeito das atualizações sobre o tema. Os bancos de dados utilizados 

para a pesquisa foram Google acadêmico, Scielo, Periódicos do CAPS, sites de 

publicação da PUC e USP. Foi dada prioridade para artigos da data de 2005 a 2019, porém 

em alguns casos foi-se utilizado artigos ou seções de livros um pouco mais antigos para 

se referir ao histórico do conhecimento sobre o autismo. 

Os artigos utilizados para uma maior analise sobre o tema foram “As 

representações sociais dos professores acerca da inclusão de alunos com Distúrbios 

Globais do Desenvolvimento” Alves; Naujorks (2005), “Investigando a qualidade da 

inclusão de alunos com autismo nos anos iniciais” Kubaski; Pozzobon; Rodrigues (2015), 

“Os processos formativos do professores de alunos com espectro autista: contribuições 

da teoria histórico-cultural” Pereira (2016), e “Autismo: desafios na alfabetização e no 

convívio escolar” Santos (2008). 

O aprimoramento da pesquisa foi feita através da busca sobre palavras chave 

como autismo, inclusão, inclusão – autismo, diagnóstico, família, conhecimento, 

professores – inclusão.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como base os conceitos e conhecimentos explanados sobre o autismo, 

através dos trabalhos de Fombonne (2005); Klin (2006), podemos entender o autismo 

como um transtorno complexo, que requer muita cautela e atenção para ser percebido e 

diagnosticado.  

De acordo com Freire (2008) a inclusão é um movimento para a garantia de 

direitos, para assegurar o sujeito de que terá no ambiente educacional, independente de 

sua condição financeira, social, física, as condições suficientes para o seu 

desenvolvimento como ser humano, para exercer sua cidadania com responsabilidade e 

consciência. Garcia e Michels (2011) explanam um pouco da evolução das 

políticas publicas que incluem o Transtorno do Espetro Autista em suas resoluções, para 
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a garantia de direito desses sujeitos, assim como há uma politica nacional de proteção dos 

direitos da pessoa com transtorno do espectro autista que traz a importância do preparo 

de profissionais da educação quanto ao tema em questão.    

As autoras Alves; Naujorks (2005) também citam a importância do professor na 

inclusão do aluno com TEA, e também falam em sua pesquisa sobre o déficit de 

conhecimento dos profissionais que atuam na área, falta de conhecimento esta que pode 

ocasionar barreiras no processo de inclusão do aluno com espectro. Kubaski; Pozzobon; 

Rodrigues (2015) também citam a importância do envolvimento do professor no processo 

de inclusão, e acrescentam também o fator das diferenciações subjetivas, que variam de 

sujeitos para sujeitos, mesmo os que estão dentro do espectro. Dessa forma, cada sujeito 

requer um olhar diferenciado, intervenções especificas, para que haja um bom 

desenvolvimento.   

Dessa forma, pode-se concluir e ressaltar o quanto é crucial que não haja apenas 

um processo de incluir esses alunos dentro das escolas, mas que ocorra também toda uma 

preparação multiprofissional da equipe que irá acolher tais alunos. Que professores, 

diretores, coordenadores possam discutir e aprimorar seus conhecimentos a respeito do 

TEA, para com isso desconstruir preconceitos da visão de senso comum, e proporcionar 

de fato o que a inclusão demanda; propiciar boas condições para o desenvolvimento pleno 

do sujeito que se insere na instituição de ensino.  
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RESUMO 

A monitoria consiste em uma categoria extracurricular que viabiliza, de forma 

significativa, o processo de ensino-aprendizagem. Esse estudo visou mensurar, de forma 

descritiva e qualitativa, as contribuições dessa modalidade para o amadurecimento 

acadêmico, profissional e pessoal do estudante monitor, apontando diversos critérios que 

devem ser cumpridos por parte deste, que tem o principal objetivo acrescentar no 

desenvolvimento dos outros estudantes que o buscam, assim como servindo de ponto de 

diálogo entre discente e o professor, agindo também ao lado deste buscando facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem. O relato de experiência aqui apresentado aponta, por 

meio de pesquisas bibliográficas com fontes do Google Acadêmico e Scielo, posturas e 

entendimentos que um monitor deve ter consciência, sobretudo a forma de contribuição 

para o processo. A disciplina foi a de Metodologia da Pesquisa Científica com enfoque 

para o curso de Psicologia, teve permanência durante o semestre de 2018.2 na Faculdade 

Católica do Rio Grande do Norte. Foi constatado que um Programa de Monitoria 

Acadêmica é de fundamental importância para a formação de futuros profissionais, 

especialmente aqueles que buscam a área da docência, rompendo paradigmas tradicionais 

do ensino.                                               Palavras-chave: 

educação, monitoria, psicologia. 

 

ABSTRACT 

Monitoring consists of an extracurricular category that significantly enhances the 

teaching-learning process. This study aimed to measure, in a descriptive and qualitative 

way, the contributions of this modality to the academic, professional and personal 

maturity of the student monitor, pointing out several criteria that must be fulfilled by the 

latter, whose main objective is to add in the development of the other students who as 

well as serving as a point of dialogue between the student and the teacher, also acting 
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alongside this one, seeking to facilitate the teaching-learning process. The experience 

report presented here points out, through bibliographical research with sources from 

Google Scholar and Scielo, positions and understandings that a monitor should be aware 

of, especially the way of contributing to the process. The discipline was the Methodology 

of Scientific Research with focus for the Psychology course, had permanence during the 

semester of 2018.2 in the Catholic University of Rio Grande do Norte. It was found that 

an Academic Monitoring Program is of fundamental importance for the training of future 

professionals, especially those who seek the area of teaching, breaking traditional 

paradigms of teaching. 

Key-words: education, monitoring, psychology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo do ensino superior é o comprometimento de uma formação 

ética e coerente com ações, preparando os profissionais para o compromisso de seu papel 

social e político como cidadãos ativos na sociedade. Para isso, são necessários artifícios 

que atendam às necessidades daquele que busca o conhecimento e assim garanta uma 

formação mais concreta para que não ocorra incertezas durante a prática profissional, 

dessa forma, a logística da monitoria acadêmica é extremamente relevante como 

argumenta Andrade (2018) quando remete a ideia de monitoria acadêmica como 

ferramenta de apoio pedagógico por meio da qual o discente-monitor e o assistido têm 

oportunidade de aprofundar conhecimentos, fortalecer habilidades teórico-práticas e 

esclarecer dúvidas, sanando fragilidades inerentes a uma área de conhecimento.  

A monitoria acadêmica é uma categoria de ensino-aprendizagem em forma de 

extensão da sala de aula, ela não só fornece um apoio pedagógico aos alunos que se 

interessam por um reforço à mais da sala de aula, como também proporciona ao estudante 

monitor um primeiro contato com a área da docência, este que, segundo Costa; Cunha 

(2017), manifesta ter uma maior compreensão em certa área do conhecimento, o ajuda no 

processo de ensino-aprendizagem da turma com que estão trabalhando. Concordo com o 

mesmo autor quando coloca o pensamento de Garcia Filho; Silva (2013) que a monitoria 
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também contempla às necessidades de formação universitária, tendo em vista o 

envolvimento do graduando nas atividades de organização, planejamento e execução do 

trabalho docente. 

As atividades realizadas pela monitoria podem variar de acordo com as 

necessidades dos estudantes que procuram, dentre as atividades, podemos destacar a 

solução de dificuldades em relação à matéria trabalhada em aula, aprofundamento de 

conteúdo, orientação de produções acadêmicas e também varia de acordo com o professor 

orientador e sua forma de ministrar conteúdos, atividades e planejamentos. No entanto, é 

importante salientar que todas essas atividades se encontram em um ponto em comum 

servindo de apoio à aprendizagem, facilitando não só a obtenção de conhecimento, como 

também a preparação profissional, portanto, podemos dizer que essa modalidade 

contempla dimensões que são pontos de exploração na academia: a teoria, prática, 

pesquisa, extensão, planejamento entre outros. 

Como afirma ainda o mesmo autor quando pensa paralelo a Oliveira; Rocha; 

Pereira (2014) o monitor discente desempenha um apoio essencial no processo de ensino-

aprendizagem, começando desta forma a iniciação à docência, já que um dos papéis do 

monitor é o apoio ao trabalho do professor, mostrando também a importância na 

descoberta da vocação. 

A monitoria voluntária do curso de graduação da Faculdade Católica do Rio 

Grande do Norte foi implantada no semestre 2018.2 e teve permanência durante todo o 

semestre, a disciplina em questão foi a de Metodologia da Pesquisa Científica que acaba 

por envolver todos os cursos que a faculdade oferta, a carga horária dessa disciplina pré-

requisito para a conclusão do curso de graduação são 60hrs e a monitoria consta 4 hrs 

semanais obrigatórias, visando o desenvolvimento de habilidades técnicas nessa área, 

como os métodos de pesquisa, produção de artigos, conhecimento sobre a formação de 

currículo, bem como o incentivo à pesquisa e extensão. 

A disciplina possibilita que o discente desenvolva autonomia, gere condições 

significativas para o seu processo de aprendizagem, além de incentivar a pesquisa e o 

olhar crítico relacionados ao contexto atual. Diante disso, o educando é visto como 

protagonista da sua aprendizagem e tem a possibilidade de ir além do que é lecionado 
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dentro da sala de aula (PINHEIRO, 2019). 

Dessa forma, o trabalho utilizou uma revisão de literatura alicerçado no método 

dedutivo, que consiste na análise de uma premissa geral para se obter uma premissa particular, 

como propósito de explicar o conteúdo das premissas, a partir da documentação escrita com o uso 

de artigos científicos que propiciaram análise e interpretação do tema proposto.  

objetivou relatar uma experiência de monitoria que visou estabelecer relações de 

aproximação entre teorias e práticas, descrevendo assim, a importância e os efeitos dessa 

modalidade para a conjuntura acadêmica, visto que é exigido o engajamento do monitor 

e do professor para buscar melhor didáticas aqueles que buscam aprofundamento do 

conteúdo.  

 

 

 

2 CONTRIBUIÇÕES DO COMPROMISSO DA MONITORIA PARA A 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

  

 A monitoria é frequentemente usada como forma para cumprir atividades 

extracurriculares, como também um meio de obtenção de carga horária, para obtenção de 

pontos válidos em concursos/pós-graduação (OLIVEIRA; ROCHA; PEREIRA, 2014). É 

importante salientar que essa modalidade vai além de simples assistência dos estudantes 

aos outros estudantes e professores, essa dinâmica deve pensada minuciosamente em cada 

particularidade que a mesma atinja. 

 Partimos desse princípio ao refletir a conduta que um monitor deve ter. Esse, 

quando disposto a contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, funciona como 

uma conexão entre o professor e o estudante, sendo a “peça chave” ao entendimento, 

fixação e aprofundamento do conteúdo visto em sala, além de ser entendido também 

como “braço direito” do professor orientador. 

No entanto, o estudante deve ter bem delimitado em mente a sua função como 

monitor que deve ser essencialmente como elo de conexão entre o professor os outros 

estudantes em relação a conteúdos, e que também é estudante, ou seja, tem uma imagem 
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de igualdade por estar no mesmo patamar, conforme Silveira (2017) aponta que assim 

torna-se mais fácil a busca pela pessoa do monitor que a busca pelo educador, ao dispor-

se a partir de esclarecimentos de dúvidas em horários alternativos ou ajudando nas 

dúvidas que surgem durante/após a aula.  

O monitor, a partir do momento em que compreende seu papel, transpõe a visão 

de que é responsável unicamente por sua formação, passando a ocupar lugar de destaque 

ao exercer uma função privilegiada, repleta de possibilidades para a educação do 

monitorado e do próprio monitor (ANDRADE, 2018), ou seja, é exigido 

responsabilidades dessa ocupação, como a disponibilização de horários e compromisso 

para com o aprendizado do outro, pois, ele começa a ser uma referência estudantil então 

é de se esperar uma postura ética e maturidade acadêmica em atitudes exemplares em 

busca do conhecimento. 

Visto que a disciplina se caracteriza por ser interventiva e de pesquisa, a mesma 

permite que os alunos assumam uma postura ativa, autônoma, crítica e ética, 

possibilitando assim, aproximação entre os conteúdos iniciais e a prática profissional 

(PINHEIRO, 2019) pois, assumir um compromisso como monitor é necessário entender 

que não é apenas uma prova de seleção que o aluno precisará passar, é necessário entender 

que a constante avaliação também conta com outros critérios, como um bom desempenho 

acadêmico durante o curso, aprovação com médias altas na determinada disciplina entre, 

bom relacionamento com outros discente que, querendo ou não, determinadas posturas 

que o aluno monitor adota, refletirá em sua futura vida profissional. 

Quando o monitor, assim como também o professor, negligencia a oportunidade 

didática oferecida ao ter objetivos e ética diferentes desses do estudados, essa modalidade 

torna-se frágil, deixando de ser mais uma oportunidade de troca e produção de 

conhecimento, aprendizagem e crescimento dos envolvidos e passa ser uma prática 

fragmentada e descontextualizada. 

O estudante monitor deve se mostrar como um indivíduo curioso que busca pela 

construção de seu conhecimento, usufruindo das oportunidades que aparecem nas 

instituições educacionais. Mas o que se observa, muitas vezes, é que alguns alunos 

negligenciam o suporte didático ofertado pelo monitor ou subutiliza-o devido às mais 
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diversas causas (SILVA; BELO, 2012) entendendo a monitoria, de forma errônea, apenas 

como uma forma de ganhar horas complementares e, porque não, bolsas. 

O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela compreensão, 

pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas possibilidades de 

exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos do 

processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional futuro (BERBEL, 

2011). 

Dessa forma, a monitoria também permite ao estudante-monitor que o mesmo 

aprimore seus conhecimentos, experiências, capacidade de interação, assuma também 

uma postura flexível diante dos desafios propostos, e que possa contribuir com o processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos da disciplina, buscando desconstruir o método 

tradicional de ensino, juntamente com o professor (PINHEIRO, 2018), método 

tradicional esse que se refere à delimitação do processo de ensino aprendizagem a uma 

única dimensão que é a de transmitir o conhecimento desconsiderando as influências de 

outras dimensões que interfere no sujeito em seu processo de ensino-aprendizagem. 

O professor orientador deve, acima de tudo, passar uma iniciação da dimensão 

docente para o aluno monitor, como afirma Pinheiro (2018) dessa forma, o professor 

orienta o mesmo para que ele passe a compreender, analisar e aplicar os conhecimentos 

obtidos. 

 

3 A MONITORIA COMO PROCESSO FOMENTADOR DO APRENDIZADO 

 

Como dito antes, a literatura afirma que a monitoria acadêmica é uma estratégia 

para consolidar o processo de ensino-aprendizagem na educação superior, 

proporcionando dinamicidade ao aprendizado. Uma das justificativas que sustenta esse 

argumento é a de que em sentido amplo, o monitor é visto, sobretudo como uma espécie 

de mediador do conhecimento. Segundo Andrade (2018) quanto à importância, identificou-

se o entendimento majoritário de que o programa de monitoria contribui sobremaneira no fomento 

de experiências exitosas para que o acadêmico compreenda os desígnios da profissão e 

compreenda melhor as diversas áreas que compõem as especificidades do curso, as quais deverão 
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ser exercidas habilmente por este profissional ao se inserir no mercado de trabalho. 

Como o monitor é também um discente, é visto de um mesmo patamar pelos 

outros discentes, ou seja, um facilitador do conhecimento justamente por promover 

diálogos e vivências construídas, construindo cada vez mais uma aprendizagem 

significativa. Como demonstra o mesmo autor com o resultado de sua pesquisa: o 

estudante, apoiando-se no monitor, encontra espaço fértil ao esclarecimento de dúvidas e 

consequente fortalecimento de habilidades, potencializando seus conhecimentos com menor grau 

de receio e de maneira mais acessível, tanto no que se refere à manutenção de contato, à linguagem 

mais próxima e adaptada à realidade do estudante, quanto às simetrias das experiências 

acadêmicas de ambos, o que difere da relação discente-docente que, por vezes, é representada por 

receio, timidez e verticalidade por parte do aprendiz. 

Diante disso, a literatura afirma que dentre tantos pontos benéficos ao processo 

de ensino-aprendizagem durante a monitoria, as relações que se firmam entre monitor e 

docente supervisor, na perspectiva de que o monitor contribui com este docente na 

condução das atividades teóricas e práticas, também ganharam destaque. Esse aspecto foi 

mencionado como salutar para o êxito do ensino-aprendizagem, em especial para os 

discentes assistidos, denotando, também, confiança no trabalho do monitor por parte do 

docente (ANDRADE, 2018). 

Dessa forma, é uma modalidade que viabiliza processos de transformações, 

sobretudo pessoais, que agrega valor não só ao currículo, mas no âmbito de sensibilização 

para com a formação do outro e uma continuidade de busca do conhecimento, visto que 

é essencial que o monitor esteja sempre atualizado quanto aos assuntos recorrentes a fim 

de uma modalidade cada vez mais com impactos efetivos confirmando a ideia de 

aprendizado pela cumplicidade.  

Contudo, a renovação dos conhecimentos, o fortalecimento do conteúdo 

programado e a formação íntegra foram pontos essenciais interferidos significante no 

processo de aprendizagem, agindo como ferramenta fomentadora e possibilita a ascensão 

de aspectos pedagógicos. 

 

4 A PRÁTICA DA MONITORIA: O RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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A prática da monitoria, como a literatura afirma, quando eticamente 

compromissada, é essencial para a formação integral dos indivíduos que cursam o ensino 

superior, levando em consideração os benefícios em todas as dimensões, para o aluno 

monitor, o educando e o professor orientador. De fato, a vivência da monitoria não deixou 

a desejar em ver esses conceitos no cotidiano, pois, uma vez que essa prática é efetivada 

de forma ética e compromissada para com a formação do outro, ela se torna uma 

componente curricular essencial à aprendizagem. 

 A disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia corresponde a um 

componente curricular obrigatório, ofertado no segundo semestre, do curso de formação 

em bacharelado e licenciatura em Psicologia, com uma carga horária de 60h. A disciplina 

tem como premissa a oferecer aos discentes conceitos e sobre o conhecimento científico 

no campo da Psicologia, bem como abordar os principais métodos de pesquisa e análise 

de dados contemplando pré-requisitos importantes na construção das competências e 

habilidades do profissional da psicologia. 

Na Faculdade cujo relato de experiência se efetivou, a proposta de monitoria foi 

desenvolvida especialmente com o objetivo de complementar e aperfeiçoar o processo de 

formação e a melhoria da qualidade do processo de aprendizagem iniciado em sala de 

aula. Para tanto sua proposição foi organizada com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de formação em Psicologia e o seu Projeto Pedagógico. Nesse 

contexto, visa-se promover e dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, 

aperfeiçoando a ação educativa e a formação integral do aluno através do exercício da 

ação/relação teoria-prática. Nessa linha, foi desenvolvido estudos e discussões atuais 

sobre os assuntos, revisão de conceitos, resolução de problemas e análise de artigos como 

modelos de aplicação, sempre com o intuito de despertar a importância do conteúdo e a 

correta utilização prática das informações. 

Todas as ações desenvolvidas apontavam para uma finalidade principal: contribuir 

para a construção e redimensionamento de competências, habilidades, valores e atitudes 

preconizados pelo Projeto Pedagógico do curso. E é nesse momento que o professor 
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orientador dá suporte ao aluno monitor, ao prepara-lo para situações em que o aluno 

assuma certa posição de docência.  

Entre as atividades realizadas ao longo do semestre 2018.2, na disciplina de 

Métodos e Pesquisa, podemos elencar:  

(a) atendimento individualizado aos discentes do curso de psicologia todas as 

semanas, nos dias de terça e quarta das 17hrs às 19hrs para ajuda-los na produção de 

artigos ou conteúdo visto em sala;  

(b) promoção de revisões, bem como esclarecer dúvidas para as avaliações;  

(c) leitura e correção de projetos, como instrumento de avaliação, desenvolvido 

durante o semestre em sala de aula; 

Ao desenvolver todas essas atividades, o monitor também necessita de 

orientação de seu professor, mas é interessante ressaltar que a monitoria não é, portanto, 

a reprodução de uma aula já vista, a monitoria consiste em um espaço para o reforço do 

conteúdo visto em sala. Contudo, esse conceito foi vivenciado a partir de alguns alunos 

que buscavam a monitoria, erroneamente, momentos antes da avaliação necessitando 

retomar todo o conteúdo, de forma íntegra. Por isso é tão importante que o monitor 

entenda o seu papel na formação do outro e o faça de forma ética, sem negligenciar ajuda. 

Dessa forma, é inegável a percepção, na prática, o que nesse trabalho foi explorado 

de forma teórica: a experiência proporciona grande troca e aprimoramento de 

conhecimentos, tanto para os discentes que procuram ajuda, quanto para o aluno monitor 

em poder orientá-los com o conteúdo visto em sala.  

 

5 METODOLOGIA 

 

O estudo ora apresentado consiste em uma revisão bibliográfica alicerçada no 

método dedutivo, que consiste na análise de uma premissa geral para se obter uma premissa 

particular, como propósito de explicar o conteúdo das premissas (MARCONI; LAKATOS 

2010), por meio de uma metodologia qualitativa a partir da documentação escrita com o uso 

de artigos científicos embasados na temática da monitoria no âmbito acadêmico 
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disponíveis na plataforma “Scielo” e “Google Acadêmico” que propiciaram análise  e 

interpretação do tema proposto. 

É um estudo do tipo descritivo, por se embasar pela observação, de descrever e 

explorar aspectos de uma situação, com abordagem qualitativa, por se tratar de um estudo 

que leva em consideração diversas dimensões do sujeito, do tipo relato de experiência 

realizada a partir da vivência de uma estudante monitora da disciplina “Métodos e 

Técnicas de Pesquisa em Psicologia” cursando o quarto período do curso de Psicologia. 

Embora tenha atendido também demanda de outros cursos da Faculdade, a monitoria 

concentra-se para o segundo e terceiros períodos do curso de Psicologia. 

A fim de melhorar o processo de ensino aprendizagem em metodologia, foram 

planejadas atividades para produção e condução de artigos, bem como resumos para 

avaliação e auxílio do professor orientador. Como exemplos de atividades, destacam-se: 

preparação para receber as dúvidas dos alunos, (como estudos e elaboração de revisões), 

auxiliar o professor orientador com avaliação de trabalhos apresentados na disciplina em 

horário de aula, correção de produções dos alunos, orientação dos alunos a produzir 

artigos científicos entre outros. 

   

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades referentes às 

atividades realizadas pelo monitor acadêmico são possíveis a partir do contexto de 

aprendizagem no qual é inserido, que também resulta no aperfeiçoamento da formação 

profissional e na melhoria da qualidade de vida (NATÁRIO; SANTOS, 2010). 

A experiência de monitoria faz entender que é uma modalidade extracurricular 

com a finalidade de aprimorar os conhecimentos de sala de aula, trazendo benefícios não 

só para o aluno monitor, o qual tem um espaço para reforçar e fixar melhor o conteúdo, 

para o professor orientador, que pode contar com a ajuda do aluno para aprimorar e 

viabilizar as intervenções em sala dinamizando o conteúdo e agindo em assuntos que a 

turma teve mais dificuldade, assim como também o aluno que procura a monitoria para 

tirar dúvidas do conteúdo, o que muitas vezes o professor não dá conta o suficiente, como 
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nos casos que necessitam de uma orientação que demandem mais tempo e uma cautela 

maior.  

Como aluna monitora, tive a oportunidade de contribuir para o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos que buscaram, ajudando, por exemplo, em todo o 

processo de produção de artigo que foi solicitado pela mesma disciplina na grade 

curricular obrigatória.  

A produção consistia em desenvolver um pré-projeto de artigo para a primeira 

unidade e na segunda unidade finalizar o artigo completo. As alunas que procuraram 

tiveram principalmente um reforço do conteúdo que a professora explicou em sala e logo 

após seguimos com a condução do artigo, em que tive o envolvimento com correção e 

orientação de sites para pesquisa. Assim como também tive a oportunidade de vê-las 

apresentando o pré-projeto de artigo na sala de aula, que consistia na segunda parte 

obrigatória complementar da nota da disciplina e mesmo com nervosismo durante a 

produção, a segurança de um trabalho bem feito, pesquisado e discutido foi evidente, 

sobretudo em certos argumentos que os alunos usavam que foram discutidos na monitoria. 

No planejamento com a professora, o qual tive a visão acadêmica profissional 

assim como a construção de conhecimentos e envolvimentos maior na área científica e 

extensão, desenvolvi habilidades e aptidões nessa área, visto que o aluno monitor também 

precisa pesquisar além do que se ver em sala de aula, sobretudo obtive técnica teórica-

prática mais consistente.  

Auxiliar os docentes em atividades didático-científicas, compatíveis com seu 

grau de conhecimento; ajudar os acadêmicos que apresentem baixo rendimento ou 

dificuldades de compreensão na disciplina específica foram algumas das funções mais 

desempenhadas por mim enquanto monitor acadêmico. Diante disso, é relevante expor 

que compete ao professor orientador planejar as tarefas particulares dos monitores das 

disciplinas, ponderando que estes são aprendizes e não podem ser responsabilizados pelas 

estratégias de ensino-aprendizagem (NASCIMENTO; BARLETTA, 2011). 

 

7 CONCLUSÕES  
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A monitoria faz-se extremamente importante durante o curso de graduação, pois 

há contribuição considerável da monitoria no crescimento acadêmico, pessoal e 

profissional do discente e permite troca e aprimoramento de conhecimentos, assim como, 

para o aluno monitor, a oportunidade de poder aplicar tais conhecimentos à prática 

acadêmica, sempre supervisionada pelo professor responsável, é de extrema importância 

visto que desde já o aluno se coloca em uma posição diferente a sua zona de conforto, 

podendo fazer parte de planejamentos, correção, orientação entre outros. 

Através da tomada de consciência de seu papel, aqui neste trabalho discutido, e 

da convivência por mais tempo com o professor orientador acontece automaticamente 

tanto o aprofundamento em estudos específicos da disciplina referente quanto o 

amadurecimento para o discernimento profissional. É por isso que professores e 

instituições devem incentivar, sem medir esforços, e orientar os alunos que sonham um 

dia entrar na sala de aula como educador: participar de um Programa de Monitoria 

Acadêmica. 
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RESUMO  

A diabetes gestacional (DG), é uma doença excepcionalmente envolvida no período no 

qual a mulher está gestante e logo passa após o parto. Pesquisas revelam que, em termos 

de Brasil, 7% das gestantes adquirem a doença e forma que não há apenas um fator, mas 

sabe-se que pode ocorrer independente de idade, histórico familiar e predisposição 

genética, sendo que estes estão, também, incluídos como grupos de riscos. O tratamento 

para esse tipo de doença deve ser, primordialmente, feito pela atenção terciaria de saúde, 

isto é, em hospitais e/ou ambulatórios, sendo estes espaços locais apropriados para tratar 

de problemas sérios de saúde e que requerem equipamentos especializados e um serviço 

de alta complexidade. Envolvidos nesse serviço, há uma necessidade de se ter uma equipe 

interdisciplinar, na qual o psicólogo deve fazer parte, pois este deve levar questões de 

ordem motivacional, entender o contexto emocional dessas mulheres e fazer acolhimento. 

Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é fazer uma revisão de literatura acerca do 
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tema: o papel do psicólogo no enfrentamento do diabetes gestacional na atenção terciária. 

Por entre a teoria, buscou-se um diálogo acerca do enfrentamento da diabetes gestacional 

e de que forma a psicologia no contexto hospitalar pode contribuir para as melhores 

condições de vida nesse período para essas gestantes, à luz da terapia breve.  

Palavras-chave: diabetes gestacional. profissionais de psicologia. terceiro setor. 

 

ABSTRACT 

Gestational diabetes (GD) is an exceptionally developed disease in the period when the 

woman is pregnant and the logo passes after giving birth. Research shows that, in terms 

of Brazil, 7% of pregnancies acquire a disease and are not only a factor, but are capable 

of presenting regardless of age, family history and genetic predisposition, and these are 

also included as groups of scratchs. Treatment for this type of disease should primarily 

be done through tertiary health care, that is, in hospitals and / or outpatient clinics, and 

these local places are suitable for dealing with serious cases of health and high 

complexity. Involved in this service, there is a need to have an interdisciplinary team, in 

which the psychologist should be part, because it must have the issues of the motivational 

order, be careful to be a woman and host. In the context, the psychologist's role in 

confronting literature on the subject is the role of the psychologist in coping with 

gestational diabetes in tertiary care. By a theory, pursuing a dialogue on coping with 

gestational diabetes and in a psychological way in context can help improve living 

conditions in this period for gestation in the light of therapy. 

Key-words: gestational diabetes. psychology professionals. third sector. 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Gestacional (DG), também conhecido como diabetes mellitus se 

desenvolve durante a gravidez e comumente desaparece após o parto. Essa é uma doença 

assintomática que se caracteriza por uma alteração na glicemia e maior resistência à 

insulina, apresentando riscos materno fetais, daí a necessidade do diagnóstico precoce e 
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do tratamento adequado para evitar eventuais danos à saúde da mãe e do bebê (LANDER; 

LOTTEMBERG; SIMON, 2002). De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2014) o DG é uma realidade que acomete cerca de 7% das gestantes, no Brasil, e pode 

ocorrer independente de idade, histórico familiar e predisposição genética, entretanto 

esses são fatores de risco (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). 

No Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento a gestantes de alto risco, como 

é o caso de gestantes diabéticas, ocorre na atenção terciária, pois envolve procedimentos 

de alta complexidade. A atenção terciária, integra serviços ambulatoriais e hospitalares de 

alta complexidade e objetiva propiciar a população o acesso a procedimentos que 

requerem altas tecnologias e por isso demandam um alto custo (GIOVANELLA et al., 

2008). O programa de humanização no pré-natal e nascimento, criado pela portaria nº 569 

de 01/06/2000 do Ministério da Saúde, institui a necessidade de uma equipe 

interdisciplinar para assistir as gestantes de alto risco (Ministério da Saúde, 2000). 

O psicólogo é um dos profissionais que faz parte da equipe interdisciplinar 

auxiliando a mulher a adaptar-se emocionalmente durante esse período, tendo em vista as 

transformações sociais, físicas e emocionais pelo qual a gestante passa durante a gravidez, 

principalmente se tratando de complicações em que, além da apreensão com a própria 

saúde, há a preocupação com a saúde do bebê (CALDAS, 2013). 

O suporte psicológico é realizado através da psicoterapia breve que é uma forma 

de intervenção mais objetiva, pois visa trabalhar o comportamento e os sentimentos do 

paciente em relação à nova condição de limitação física, psíquica ou social. É limitada, 

pois ocorre em meio a procedimentos, rotinas e condutas hospitalares. Na psicoterapia 

breve, faz-se necessário construir um foco e um plano de trabalho com base na 

complexidade do caso a ser tratado, na demanda, motivação e disposição de tempo e 

recursos da paciente (ALMEIDA, 2010). 

A pouca disponibilidade de literatura específica relacionada à atuação do 

psicólogo nas equipes interdisciplinares do atendimento terciário demonstram a 

necessidade de um enfoque maior nesta área. Considerando as especificidades desta 

demanda faz-se necessário ter um maior conhecimento acerca da atuação dos 

profissionais de psicologia junto a estas pacientes. Assim, a presente pesquisa tem como 
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objetivo compreender como ocorre a atuação do psicólogo com a mulher com diabetes 

gestacional. Para tanto, busca investigar conceitos e sintomas do DG, e identificar o papel 

dos profissionais de psicologia na assistência destas mulheres. 

 

2 CONCEITOS E SINTOMAS DO DIABETES GESTACIONAL 

 

O diabetes mellitus (DM) é considerado uma epidemia mundial devido ao grande 

número de casos diagnosticados. Este envolve distúrbios metabólicos de caráter crônico 

e evolutivo que se caracterizam por hipoglicemia decorrente de alterações na insulina e 

em sua forma de agir podendo ocasionar desde a deficiência no funcionamento desta, até 

a total incapacidade de produção de insulina (LIRA, 2010; MENICATTI; FREGONESI, 

2006).  

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2014) existem 

diferentes tipos de diabetes mellitus, que se classificam em quatro tipo: tipo 1 (DM1) - 

caracteriza-se pela deficiência das células beta pancreáticas e a ineficiência da insulina, 

que impedem sua liberação na corrente sanguínea - tipo 2 (DM2) - caracteriza-se por 

problemas na ação e produção da insulina que resultam na hiperglicemia - Outros Tipos 

Específicos de DM - formas menos comuns de diabetes Mellitus que apresentam 

alterações variadas e se caracterizam por disfunções genéticas e, por último, Diabetes 

Gestacional (DG) – é a diminuição de tolerância a glicose durante o período gestacional. 

Conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (p. 184) o DG “é o 

problema metabólico mais comum na gestação”, entre os fatores de risco estão: peso, 

predisposição genética, idade, entre outros. Este ocorre em aproximadamente 5% a 10% 

das mulheres gestantes em todo o mundo. No Brasil essa estimativa é de 7,6%, sua 

principal característica é a intolerância à glicose constatada pela primeira vez durante a 

gravidez podendo, ou não, desaparecer após o parto. O diabetes gestacional se assemelha 

ao DM2, pois em ambos há diminuição na função das células beta pancreáticas e maior 

resistência a ação da insulina (FRANCO, 2008; LIRA, 2010). 

Durante a gestação ocorrem diversas alterações metabólicas no organismo da 

mãe para suprir as necessidades nutricionais do feto que levam a uma maior resistência à 
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insulina devido à alta produção placentária e de hormônios (ABI-ABID, 2014).  

Comumente os sintomas do diabetes se apresentam em formas de urina excessiva 

(inclusive acordar várias vezes à noite), sede excessiva, aumento do apetite, perca de peso, 

cansaço, turvação visual e infecções frequentes. Ao contrário das diabetes mellitus tipo 

um e dois, o diabetes gestacional não costuma apresentar sintomas, a frequência urinária, 

cansaço e alterações da fome são habituais na gravidez, e não servem de parâmetros para 

diferenciá-las (OLIVEIRA, 2014). 

Todas as gestantes, inclusive as que não tem diagnóstico prévio e que não estão 

no grupo de riscos, devem passar por exames para investigar a presença ou risco de 

adquirir o DG. Esse geralmente se desenvolve entre o segundo e terceiro trimestre da 

gravidez, período em que deve ser feito o rastreamento (BOLOGNANI; SOUZA; 

CALDERON, 2011). Atualmente existem diversos métodos para rastrear o diabetes 

gestacional, não havendo ainda um consenso sobre qual deve ser utilizado.  

Um dos métodos mais comuns é o adotado pela American Diabetes Association 

(ADA), que após a administração de 50g de dextrosol utiliza a glicemia de 1 hora; outro 

método muito utilizado é o da Organização Mundial de Saúde (OMS), esse realiza a 

glicemia de jejum que deve ser feito logo no início do pré-natal. O resultado acima de 

126mg constata o DG, caso o resultado esteja entre 110mg e 125mg é necessário realizar 

o teste oral de tolerância a glicose. O diabetes gestacional pode ocasionar diversos 

problemas para a mãe e para o bebe (MENICATTI; FREGONESI, 2006; 

OLIVEIRA,2014). 

Os riscos maternos são pré-eclâmpsia, desenvolvimento do diabetes mellitus 

após o parto, infecção urinária, candidíase, lesões vasculares, hipoglicemia, maior risco 

de aborto espontâneo e de trabalho de parto prematuro, entre outros riscos. Já para a 

criança os riscos são ainda maiores, podendo levar até a morte, entre os principais estão: 

malformação congênitas, prematuridade, síndrome da angustia respiratória, macrossomia 

fetal, problemas metodológicos como a hipoglicemia. Filhos de mães diabéticas tem 

também um maior risco de desenvolver obesidade e diabetes. O tratamento visa um bom 

controle da glicemia, porém diante de todos esses riscos há a necessidade de uma 

intervenção interdisciplinar com profissionais especializados, motivo pelo qual este 



 

1284 

atendimento realizasse na atenção terciária do SUS (ABI-ABID, 2014; MENICATTI; 

FREGONESI, 2006; OLIVEIRA, 2014).  

 

3 A ASSISTÊNCIA TERCIÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

Conforme Canabrava et al. (2007) a assistência à saúde no Brasil passou por 

mudanças significativas durante a década de 90. A reforma do Estado e a reforma sanitária 

foram fundamentais para que estas ocorressem, dentre essas mudanças destaca-se a 

criação do Sistema Único de Saúde, a segmentação e especialização dos serviços 

referentes a saúde dividindo-os em três níveis de atenção, a saber: a atenção básica/baixa 

complexidade (primeiro setor), atenção de média complexidade (segundo setor) e atenção 

de alta complexidade (terceiro setor).  

Desta forma a assistência à saúde se articula como uma rede de atendimento 

organizada conforme a complexidade e os custos. Os serviços da atenção básica visam a 

promoção, prevenção e recuperação da saúde. A média e alta complexidade envolve 

serviços regionalizados e especializados, distinguindo-se pela complexidade dos casos 

(PIRES et al., 2010). 

De acordo com o estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA (2005) acerca da alta complexidade no SUS, a assistência terciária 

envolve procedimentos de alto custo e alta complexidade, enaltecendo assim a 

necessidade de ter políticas próprias como listas de espera e a priorização de algumas 

especialidades. A alta complexidade do SUS possui três características que a diferencia 

das demais, essas são: procedimentos que demandam por tecnologias avançadas e 

profissionais especializados, a frequência de casos é inferior aos dos demais setores e por 

fim o alto custo do tratamento.  Ressalta-se a importância de se ter profissionais de 

diferentes áreas atundo em equipe para a melhor efetivação do tratamento. 

 O programa HumanizaSUS (2003) desenvolvido pelo Ministério da Saúde 

institui como um de seus parâmetros a atuação de uma equipe multiprofissional de 

atenção à saúde no tratamento dos pacientes assistidos pelo terceiro setor. As ações 

interdisciplinares da equipe são fundamentais para que se possa compreender a pessoa 
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enferma como um todo levando em consideração o modelo biopsicossocial em saúde, se 

tratando de mulheres com diabetes gestacional. Nesse modelo é de suma importância que 

se compreenda, além da doença, a vulnerabilidade emocional em que essa mulher se 

encontra (CALDAS et al., 2012). 

O diabetes gestacional leva a uma gravidez de alto risco devido as possíveis 

complicações que podem acometer a mãe e o filho, o que ocasiona a necessidade de 

profissionais especializados durante o tratamento, motivo pelo qual está se enquadra 

como um atendimento de alta complexidade, sendo feito pelo setor terciário do SUS.  A 

gestação é uma fase onde a mulher sofre várias alterações hormonais, sobretudo esse 

desequilíbrio modifica a sua atividade vital. Diante de todas essas alterações e possíveis 

complicações como: pré eclampsia, aborto espontâneo, parto prematuro, nascimento do 

bebe com problemas respiratórios ou de má formação, entre outros, é comum que a 

mulher,  sofra com ansiedade, medos e inseguranças tornando-se mais sensível e volúvel 

emocionalmente, daí a necessidade de ser assistida por um psicólogo nesse momento de 

sua vida (ABI-ABID, 2014; MENICATTI; FREGONESI, 2006; OLIVEIRA, 2014).  

 

3.1 O PAPEL DO PSICÓLOGO NA ASSISTÊNCIA A MULHERES COM DIABETES 

GESTACIONAL 

 

A Diante de toda a vulnerabilidade emocional em que a mulher com diabetes 

gestacional se encontra, a intervenção de um psicólogo é de fundamental importância para 

que esta consiga lidar com seus conflitos e angustias. Ao psicólogo cabe auxiliar por meio 

do apoio emocional e das ajudas práticas, geralmente feitas através de psicoterapia breve. 

(BARBOSA; DUARTE; SANTOS, 2012). 

Conforme Caldas et al. (2012) existem duas modalidades de atendimento 

psicológico no pré-natal de alto risco, os quais são: consulta psicológica pré-natal e 

acompanhamento psicológico pré-natal. A consulta psicológica pré-natal ocorre uma vez 

a cada trimestre da gestação. Essa tem o intuito de identificar fatores de risco psicossocial, 

esclarecer possíveis dúvidas e prestar informações acerca da saúde mental e relacional. O 

acompanhamento psicológico pré-natal é caracterizado pela psicoterapia breve e tem o 
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intuito de oferecer auxilio contínuo a gestante ajudando-a a enfrentar e solucionar seus 

conflitos internos, essa modalidade também tem o objetivo de reduzir os riscos 

psicossociais em que a gestante se encontra.  

A modalidade de atendimento psicológico que cada gestante recebe depende da 

forma como essa mulher lida com a doença, com suas angustias e sofrimentos, tendo em 

vista que cada pessoa tem uma forma diferente de se adaptar a situações de doença e aos 

riscos de perda, esta depende da personalidade de cada paciente. Por esse motivo não se 

pode generalizar a assistência do psicólogo, pois é necessário levar em consideração a 

individualidade de cada gestante (CALDAS et al., 2012). 

Nesse contexto o principal recurso do psicólogo é a escuta ativa, onde se 

estimula o relato da gestante, esse é o passo inicial para estimular a paciente à aceitar o 

tratamento psicológico. O sofrimento de cada mulher necessita ser compreendido como 

algo único, sendo assim o psicólogo deve atuar visando minimizar a angustias e 

limitações advindas da doença. Esse acompanhamento tem como foco o apoio emocional 

objetivando diminuir o sofrimento, melhorar o bem-estar emocional e fortalecer a adesão 

ao tratamento farmacológico e psicológico. Para tanto a psicoterapia breve é uma das 

técnicas utilizadas no tratamento de curta duração que visa aliviar o sofrimento psíquico 

e solucionar problemas de adaptação a condição em que a pessoa se encontra. 

(LANGARO; SANTOS, 2014; ALMEIDA, 2010).  

Conforme Lange (2008) a psicoterapia breve direciona-se a análise dos 

sentimentos, do estresse e das reações psicossomáticas buscando minimizar a ansiedade 

e resgatar a autoestima da paciente que encontra-se em situação de crise. Esta avalia 

questões relacionada a autoestima, afetividade, ansiedade, frustrações, impulsividade e a 

capacidade de adaptação à novas situações. Após essa avaliação e de acordo com a 

complexidade do caso são estabelecidos um foco e o plano de trabalho.  

A psicoterapia breve tem objetivos limitados e reduzidos. Uma de suas 

características principais é o foco na situação atual em que o paciente se encontra.  Esta 

ocorre em função das necessidades imediatas do indivíduo. Seus objetivos visam a 

superação dos sintomas avaliados e da problemática acerca da realidade do paciente 

(ALMEIDA, 2010). 
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De acordo com Hengenber (2012) a psicoterapia breve se estabelece devido ao 

tempo limitado, tendo como prazo máximo um ano, podendo ocorrer em um período mais 

curto ou em apenas algumas sessões. Tendo em vista as limitações de tempo e a 

necessidade de se ter um resultado a curto prazo, a psicoterapia breve é a mais indicada 

para tratamentos realizado na atenção terciária, e mais especificamente para mulheres 

com diabetes gestacional, pois esta foca em uma situação específica. É realizada em um 

limite de tempo relativamente curto e visa minimizar o sofrimento da paciente e de sua 

família (ALMEIDA, 2010). 

Nesse sentido o psicólogo que atua na assistência as gestantes diabéticas tem 

como objetivo minimizar o sofrimento da gestante e de sua família considerando fatores 

emocionais e sociais para a adaptação da paciente a sua condição e aos possíveis riscos 

para sua saúde e a de seu filho, considerando o período da gestação. Esse objetivo tem 

que ser alcançado em um período de curto prazo, portanto o ideal é que seja realizado um 

trabalho focal voltado para o sofrimento psíquico e o impacto da doença na vida dessa 

mulher (ALMEIDA, 2010). 

 

4 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi embasada em pesquisas bibliográficas, onde através de 

diversas literaturas relacionadas ao assunto em livros, estudos e artigos publicados na 

internet procurou-se compreender o papel do psicólogo no enfrentamento da diabetes 

gestacional na atenção terciária.  

A pesquisa foi realizada em livros, revistas e sites. As bases de dados utilizadas 

foram: Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde, Portal de Periódicos Eletrônicos em 

Psicologia, Revista HUPE – Hospital Universitário Pedro Ernesto, Site do Ministério da 

Saúde, site do Ministério do Desenvolvimento Social e combate à Fome e site do 

Conselho Federal de Psicologia. Para a realização da pesquisa foram utilizadas as 

seguintes palavras chaves: psicólogo no SUS, psicoterapia breve, diabetes gestacional, 

atenção terciária do SUS. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Durante a gestação é comum que ocorram distúrbios metabólicos no organismo 

da mãe para que as necessidades nutricionais do feto sejam supridas. Entre esses 

distúrbios destaca-se o diabetes gestacional como um dos mais frequentes. Esse 

caracteriza-se pela intolerância à glicose constatada pela primeira vez durante a gravidez. 

Estima-se que no Brasil o diabetes gestacional atinge aproximadamente 7,6% das 

gestantes. Esse pode ocasionar sérias consequências para saúde da mãe e da criança, 

motivo pelo qual gestações acompanhadas do DG são consideradas de alto risco. 

Por ser uma gestação de alto risco o tratamento e acompanhamento é feito pelo 

setor terciário do SUS que assiste a demandas de alta complexidade que requerem uma 

maior especialização. Esse tipo de assistência deve ser feito por uma equipe 

multiprofissional com atuação interdisciplinar, um dos profissionais que compõe esta 

equipe é o psicólogo que deve atuar no sentido de minimizar o sofrimento da gestante 

com DG considerando a vulnerabilidade emocional em que essa mulher se encontra, seus 

conflitos e angustias com relação a doença e as possíveis consequências para sua saúde e 

de seu filho.  

O acompanhamento psicológico no pré-natal de alto risco, por ser um 

atendimento realizado em hospitais, comumente é feito por meio da psicoterapia breve, 

que se dispõe a oferecer um apoio continuo durante a gestação. Tem como objetivo ajudar 

estas gestantes de alto risco no enfrentamento as dificuldades e na redução de riscos 

psicossociais que surgem durante o processo da gravidez e após o diagnóstico do DG. 

Desta maneira, o psicólogo atua mantendo o foco nas necessidades imediatas, tendo como 

principal objetivo esclarecer aspectos ligados a situação atual destas pacientes, 

fortalecendo assim sua capacidade de se adaptar e de compreender a realidade vivida. 

Vale ressaltar que, a brevidade deste processo terapêutico não está unicamente 

ligada a limitação de tempo, esta brevidade está ligada também ao conceito de foco que 

surge como balizador e condição fundamental para a prática da psicoterapia breve. A 

restrição ou limitação de tempo está relacionada ao fato de que esta paciente está ali 

realizando um tratamento que tem tempo pré-determinado, tendo início geralmente no 
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primeiro trimestre da gestação e fim após o parto, quando comumente desaparece a 

diabetes e a paciente recebe alta, encerrando assim o tratamento psicológico. Os 

princípios de foco e temporalidade, são elementos essenciais que fundamentam toda a 

psicoterapia breve. 

Diante do exposto, percebe-se uma descontinuidade do tratamento psicológico 

pelo fato de que após o parto, muitas destas gestantes não retornam a instituição por uma 

série de motivos, entre eles e talvez o de maior relevância, a baixa condição financeira 

destas usuárias do Sistema Único de Saúde. Não obstante a isso, a falta de uma política 

pública especifica para a continuidade deste tratamento age crucialmente para que esta 

não aconteça, continuidade esta, interessante também para estes psicólogos identificarem 

a eficácia do tratamento, bem como poder auxiliar as pacientes num momento crucial de 

todo este processo que é a readaptação no retorno ao seu lar. 
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RESUMO 

A maioria das crianças e adolescentes institucionalizados anseiam por uma família, 

através da adoção. No entanto, embora a adoção seja um ato irrevogável, ainda acontecem 

casos de devoluções de crianças e adolescentes. Tais devoluções podem trazer 

consequências irreparáveis para os devolvidos. Neste sentido, este estudo teve como 

objetivo geral narrar a história de uma adolescente institucionalizada que vivenciou o 

processo de devolução familiar. Especificamente pretendeu-se conhecer como a 

adolescente se percebe; verificar as circunstâncias de suas devoluções e dificuldades 

enfrentadas no processo de adoção; e identificar seus sentimentos e emoções implicados 

no processo de devolução. Para tanto, participou desta pesquisa uma adolescente de 13 

anos, que vive em um acolhimento na cidade de Patos-PB, e que passou pelo processo de 

devolução. Foram utilizadas oficinas lúdicas, usando-se técnicas projetivas. Conclui-se 

que a vivência do processo de devolução familiar e os sentimentos implicados são os mais 

variados possíveis, desde raiva, medo, rejeição e até alegria ao retornar à instituição. E 

embora a devolução não seja uma característica predominante nos processos de adoção, 

é necessário pensar em intervenções que minimizem os danos causados ou visem prevenir 

tal situação. 
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ABSTRACT 

The most institutionalized children and adolescents yearn for a family through adoption. 

However, although adoption is an irrevocable act, there are still cases of discarding 

children and adolescents. Such refunds can have irreparable consequences for those 

returned. In this sense, this study had as general objective to narrate the history of an 

institutionalized teenager who experienced the process of return. Specifically it was 

intended to know how the teenager perceives herself; check the circumstances of their 

returns and difficulties faced in the process of adoption; and identify their feelings and 

emotions involved in the return process. To this end, a 13-year-old girl, who lives in a 

shelter in the city of Patos-PB, participed in the research and which has undergone the 

return process. Luscious workshops were used, using projective techniques. It is 

concluded that the experience of the return process family and the feelings involved are 

as varied as possible, from anger, fear, rejection and even joy to return to the institution. 

And although the return is not a predominant feature in adoption processes, it is necessary 

to think about interventions that minimize the damage caused or to prevent such a 

situation. 

Key-words: family. adoption. devolution. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, um grande número de crianças abandonadas por seus pais biológicos 

encontram-se institucionalizadas à espera de adoção, fato cada vez mais difícil à medida 

que o tempo passa e elas crescem. Tal situação faz com que essas crianças continuem 

sendo impedidas de crescer e conviver em um ambiente familiar. Para minimizar esse 

problema, a adoção surge como uma medida de proteção, que garante o direito 

fundamental a convivência familiar e comunitária a crianças e adolescentes (BARBOSA-
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DUCHARNE; BARROSO, 2012). 

De acordo com o que preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(Lei n.º 8069/1990), a adoção constitui uma modalidade de colocação da criança e do 

adolescente de forma definitiva em uma família substituta, com efeito ilimitado e total 

desligamento da família de sangue (BRASIL, 1990). Tal prática tem por finalidade 

proporcionar a guarda de crianças abandonadas, fornecendo à criança adotiva um lar, uma 

família, o bem-estar em geral, sem prejudicar nenhuma das pessoas envolvidas, seja a 

família adotante, a família biológica e, sobretudo, a criança ou adolescente envolvido. 

Contudo, a adoção não deve ser vista como um ato de caridade, adotar é acolher 

alguém com toda potencialidade e características de um ser humano único, que traz 

consigo todo um contexto histórico e familiar anterior. Assim, a família adotiva tem a 

responsabilidade de ensinar a criança/adolescente novas formas de interagir, dentro de 

uma relação afetiva satisfatória e duradoura, tendo em vista que ela vem de uma realidade 

de rompimentos de vínculos, seja com a família biológica, seja com os profissionais das 

casas de acolhimento (DOZIER; RUTTER, 2016). 

No entanto, muitas vezes o despreparo da família adotiva, bem como as 

dificuldades de adaptação de ambas as partes pode gerar um rompimento no processo de 

adoção, fazendo com que as famílias devolvam a criança/adolescente à instituição de 

acolhimento. A respeito disso, Muniz (2016) aponta alguns aspectos que podem 

influenciar na devolução de crianças/adolescentes adotados, tais como os conflitos 

internos das famílias substitutas, o processo de separação da criança de sua família de 

origem, o comportamento da criança (que nem sempre corresponde às expectativas da 

família) e a falta de serviços de suporte antes e após a adoção. 

Em um estudo sobre preconceitos acerca da adoção Weber (2011) constatou que 

15% de sua amostra consideravam correto devolver o filho adotivo por questões de 

desobediência e rebeldia, ressaltando a falta de humanidade e compreensão diante do 

adotado. Portanto, destaca-se que, embora a adoção seja uma prática irrevogável, 

devoluções de crianças e adolescentes acontecem, podendo trazer danos, sobretudo para 

o desenvolvimento do adotado, que já possui um histórico de abandono e percas de 

vínculos. 
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Nesta direção, o presente estudo tem como objetivo geral narrar à história de 

uma adolescente que vivenciou o processo de devolução familiar. Especificamente 

pretende-se identificar como a adolescente se percebe; verificar as circunstâncias de suas 

devoluções e dificuldades enfrentadas pelas crianças no processo de adoção; e conhecer 

seus sentimentos e emoções implicados no processo de devolução. 

Esta pesquisa se justifica pela necessidade de entender e estudar mais a fundo 

um tema relativamente escasso na literatura e que vem sendo a causa de muitos problemas 

psíquicos e jurídicos, envolvendo o dia a dia das crianças que anseiam por um lar e vivem 

a angústia da espera por uma família, e logo tem suas expectativas frustradas quando as 

famílias resolvem devolvê-las. 

 

2 ADOÇÃO: DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

 

A adoção é um ato jurídico que efetiva o direito fundamental à convivência 

familiar, permitindo a inserção de uma criança ou adolescente em uma família, de forma 

definitiva e com todos os vínculos próprios de filiação (LEVINZON, 2015). Tal prática 

permite que a criança conviva em um ambiente familiar compatível com o que advoga a 

doutrina da proteção integral, constituindo a base para o desenvolvimento infanto-juvenil 

saudável (MORELLI; SCORSOLINI-COMIN; SANTEIRO, 2015). 

No Brasil a adoção é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

- ECA em conjunto com a Nova Lei da Adoção (Lei 12.010/09). Tais legislações 

estabelecem em suas disposições a adoção como uma medida de proteção excepcional e 

irrevogável, aplicada apenas quando esgotadas todas as possibilidades de manutenção da 

criança ou adolescente na família natural ou extensa (RIBEIRO; SOUZA; SANTOS, 

2012). Dessa forma, a adoção só ocorre quando os pais são destituídos do poder familiar, 

seja por não estarem disponíveis para criar a criança ou por serem julgados incapacitados 

de cuidar do filho (BRASIL, 2009). 

A Nova Lei da Adoção, visando, sobretudo, os direitos da criança e do 

adolescente, propôs algumas modificações na legislação. Dentre as mudanças mais 

significativas destacam-se:  (1) redução do tempo de permanência da criança em abrigos, 
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o que não poderá exceder dois anos; (2) impossibilidade de separar irmãos levados à 

guarda, tutela ou adoção, devendo os mesmos permanecerem juntos a família adotiva, 

com a ressalva se comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que 

justifique o rompimento definitivo dos vínculos fraternais; e (3) direito atribuído as 

crianças maiores de 12 anos de idade de opinar sobre o seu processo de adoção. Além 

disso, ressalta-se que qualquer pessoa, maior de 18 anos de idade, independente de estado 

civil, pode da entrada num processo de adoção (BRASIL, 2009). 

Portanto, percebe-se que a nova legislação para a adoção também visa atender 

às transformações da sociedade contemporânea, na qual novas configurações familiares 

são formadas e cada vez mais pessoas solteiras se interessam por adotar (ARAÚJO, 

2017). Além do mais, o objetivo principal da adoção passa a ser o de garantir à criança e 

ao adolescente o direito de crescer em uma família, e não o de resolver o problema de 

casais que não podem ter filhos (VALÉRIO; LYRA, 2014). 

Não obstante, a adoção é uma prática ainda recorrida, na atualidade, como 

solução para os casos de infertilidade, em que os pais adotivos buscam preferencialmente 

por crianças recém-nascidas com características físicas semelhantes as suas (AMIM; 

MENANDRO, 2007). É nesse sentido que Souza (2012) aponta a importância de uma 

preparação emocional dos candidatos que pretendem adotar, visto que a adoção não é 

simplesmente realizar um sonho de ser pai ou mãe, na busca por companhia ou até mesmo 

para preencher um vazio existencial, adotar é pensar primeiramente nos direitos da 

criança. 

A adoção precisa possibilitar não apenas uma convivência familiar, mas também 

permitir que a criança desenvolva novos vínculos, relações de segurança, de modo que as 

histórias de abandono sejam superadas (PAULUS et al., 2015). Deste modo, é importante 

que esses vínculos sejam construídos e mantidos ao longo do processo, para que não haja 

rupturas dos laços, caracterizando em situações de devoluções, tal como descrito no 

tópico a seguir. 

 

3 DEVOLUÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ADOTADOS 
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No Brasil, as crianças que foram abandonadas ou que, por algum motivo, não 

puderam permanecer na família de origem, são direcionadas à casas de acolhimento, 

saindo permanentemente delas quando um adulto, por meios jurídicos, obtém sua guarda 

provisória ou definitiva. No caso da guarda provisória, é possível desistir de dar 

continuidade ao processo de adoção, nesses casos, a criança volta para a casa de 

acolhimento (MUNIZ, 2016). Da mesma forma, devoluções podem acontecer quando a 

adoção de fato ocorreu, porém ainda não foi legalizada. E raras vezes, também pode 

acontecer do pai e/ou mãe abrirem mão da criança depois da adoção ser formalizada 

(MACHADO; FERREIRA; SERON, 2015). 

São diversos os motivos que levam uma pessoa a adotar, como por exemplo a 

esterilidade de um ou ambos os pais; a morte anterior de um filho; o desejo de ter filhos 

quando já se passou da idade; o parentesco com os pais biológicos que não possuem 

condições de cuidar da criança; bem como o desejo de ter filhos sem ter que passar por 

uma gravidez, por medo deste processo ou até por razões estéticas (LEVIZON, 2015). 

Em muitos desses casos, existe o sonho de um filho ideal, em que os pais costumam 

idealizar a criança perfeita, que atenda todas suas expectativas, mas que provavelmente 

não será realizado pela criança real. Assim, o conflito gerado entre o filho ideal e a criança 

real pode fazer com o que os pretendentes desistam da adoção, a ponto de ocorrer 

devoluções (MACHADO; FERREIRA; SERON, 2015). 

As justificativas comumente utilizadas nos casos de devoluções estão ligadas ao 

fato da criança não se adaptar ao modelo ideal que os adotantes desejam, desse modo, 

culpabilizam as crianças para que o vínculo não dê certo, apontando, sobretudo os seus 

problemas comportamentais e emocionais (LEVY; PINHO; FARIA, 2009). Além disso, 

a imaturidade e falta de preparo também são fatores que levam ao fracasso da adoção. 

Muniz (2016) sugere alguns fatores que podem levar a devolução de crianças e 

adolescentes adotados, dentre os quais cita-se: o fato dos adotantes não terem filhos, tendo 

em vista que suas expectativas a respeito da parentalidade pode não ser correspondidas; 

a idade dos pais, indicando que pessoas mais novas tendem a desistir da adoção; e a idade 

do adotado, sendo as adoções tardias com maior probabilidade de serem malsucedidas. 

Os casos de devoluções podem causar decepção, frustração de ambas as partes, 



 

1298 

tornando impossível a tentativa de formar uma família. No entanto, quem mais sofre as 

consequências são as crianças e/ou adolescentes adotados. Sabe-se que as crianças 

acolhidas sofrem desde sempre pelo medo e desamparo, sentindo-se rejeitadas pela 

família que o abandou, além de não terem, na maioria das vezes, suas necessidades 

afetivas supridas, sendo privadas de carinho, atenção, cuidados (FERREIRA; LITTIG; 

VESCOVI, 2014). 

Sendo assim, a expectativa que a criança/adolescente cria em encontrar um lar é 

enorme, eles passam a sonhar com uma família que os acolha, ou que sua família volte 

para buscá-los. Tal expectativa gera ansiedade e muitas vezes frustração, sobretudo nos 

casos de devoluções. A devolução acarreta sentimento de culpa e rejeição por não ter dado 

certo na adoção, a criança sente que não é amada, que ninguém gosta dela, nessas 

condições começam a desenvolver baixa autoestima, problemas emocionais, revoltas e 

agressividade (SOUZA, 2012). 

É por isso, que os casos de devoluções de crianças e adolescentes adotados têm 

sido uma preocupação constate de profissionais que trabalham na Vara da Infância e 

Juventude, e embora não sejam prevalecentes nos processos de adoção, os números 

existentes devem ser avaliados e estudados a fim de que se possam encontrar soluções 

além da simples aceitação dos motivos apresentados pelos pais, afinal, a criança ou 

adolescente devolvido sofre um novo abandono (CAMPOS; CASTRO, 2011). Neste 

sentido, conhecer a história de vida de crianças e adolescentes faz-se importante à medida 

que se pode dar voz para elas elaborarem suas realidades, além de se pensar em estratégias 

de prevenção e intervenção. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, do tipo estudo de caso, com o objetivo de 

narrar a história de uma adolescente adotada que passou pelo processo de devolução. 

O presente estudo foi realizado no Acolhimento Institucional para Crianças e 

adolescentes, localizado na cidade de Patos-PB. 

Participou deste estudo uma adolescente de 13 anos, do sexo feminino, estudante 
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do 5° ano do Ensino Fundamental, que mora há três anos no acolhimento institucional na 

cidade de Patos-PB, tendo passado pelo o processo de adoção e foi devolvida à instituição. 

Foram utilizadas atividades (oficinas), uma entrevista semiestruturada e a técnica 

do Desenho-Estória com Tema. 

Inicialmente o presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética das 

Faculdades Integradas de Patos. A pesquisa foi realizada após autorização da 

coordenadora e demais autoridades responsáveis pela casa de acolhimento, por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, levando em consideração os 

aspectos éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos, conforme as Resoluções 

466/12 e 510 /16 do Conselho Nacional de Saúde. 

A coleta de dados ocorreu durante um mês, por meio de visitas a casa de 

acolhimento, sendo realizadas entrevista semiestruturada, observação sistemática, 

atividades lúdicas e oficinas. 

Para analisar os dados utilizou-se a análise dos desenhos-estória (TRINCA, 1972) 

e análise de conteúdo de Bardin (1970). Tudo que despertou a atenção em aspectos 

formais ou de conteúdo foram levados em consideração, tornando-se objeto de reflexão 

e de construção interpretativa.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, será feito um breve relato sobre a história de vida da adolescente. 

Em seguida, serão descritos os resultados das oficinas realizadas com a adolescente. Cabe 

destacar que as oficinas foram realizadas na sala de brinquedoteca da instituição de 

acolhimento, pelo fato de ser um espaço tranquilo, reservado e livre de estímulos 

externos. 

 

5.1 NARRANDO A HISTÓRIA DE UMA ADOLESCENTE ADOTADA COM 

HISTÓRICO DE DEVOLUÇÃO 

 

Maria (nome fictício, para preservar sua identidade) é uma adolescente de 13 anos 
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de idade, que encontra-se institucionalizada à três anos em uma casa de acolhimento na 

cidade de Patos-PB, em razão de ter sido abandonada pela mãe quando ainda bebê. 

Segundo ela, sua mãe a deixou com uma prima, que a criou até os dez anos de idade. A 

adolescente conta que, quando começou a desobedecer a prima – que ela chama de mãe 

– a mesma acionou o conselho tutelar, tendo sido esse o canal para que ela fosse para a 

instituição de acolhimento pela primeira vez. 

Maria, foi adotada pela segunda vez por uma ex-cuidadora da casa de 

acolhimento, tendo passado novamente por um processo de adaptação. Retornou ao 

abrigo, sendo que passou por um período de três anos desde sua primeira devolução. A 

adolescente relata que sempre se questiona sobre o porquê de sua mãe biológica não a 

querer, preferindo ficar com os seus outros dois irmãos. Conta ainda que era bastante 

revoltada com mãe biológica e que conheceu o suposto pai há pouco tempo, no entanto, 

comenta que irá fazer o exame de DNA em breve para confirmar a paternidade. 

Durante o tempo em que esteve num lar de uma segunda família adotiva, relata 

que a mãe adotiva era brincalhona, mas muito exigente; fazia tudo em sua casa, no 

entanto, não sentia o carinho de mãe por ela e, segundo relatou “ela só não me batia por 

eu ter vindo do abrigo”. Conta ainda que chorava escondido quando era agredida 

verbalmente, e que a mãe queria que as pessoas a achassem boa pelo fato dela ter adotado. 

Relata que na casa moravam apenas as duas, e que sua mãe adotiva não a deixava sair de 

casa, nem que falasse com ninguém, nem mesmo com as cuidadoras do abrigo, revelando 

que “eu era mais presa do que aqui no abrigo” (Sic). 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS OFICINAS 

 

5.2.1 Primeira oficina: “Quem sou eu?” 

 

A primeira oficina teve como objetivo principal identificar como a adolescente se 

percebe. Para isto, foi pedido à participante que desenhasse uma figura humana em uma 

folha de papel em branco. Posteriormente, ela respondeu algumas questões relacionadas 

ao desenho. Sendo as perguntas referentes ao que representa cada parte do corpo. Destaca-
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se que procurou-se respeitar a demanda trazida por ela. 

Com relação às impressões gerais, a adolescente mostrou-se visivelmente ansiosa, 

mexendo muito no cabelo e balançando as pernas. No entanto, houve uma boa 

comunicação verbal entre a participante e a pesquisadora.  

Com relação ao desenho, Figura 1, (ANEXO 1), cada parte do corpo estava 

relacionada a uma questão que ela respondeu livremente. Tais questões e respostas são 

descritas abaixo: 

 Cabeça - Três características que eu tenho? 

R. Sou alegre; sou amiga e sou justa. 

 Boca - Algo que disse e me arrependo e o que eu gostaria de ter dito? 

R. Chamei o porteiro de cara de b... (vou escrever é melhor). Me senti muito mal e 

fui pedir desculpas a ele. Porque ele é como um pai pra mim (Sic). 

 Coração - Escrever três pessoas importantes 

R. Posse escrever mais de três? S. minha mãe que me criou quando eu era bebê e 

que me deixou aqui no abrigo a primeira vez; M. é cuidadora, é a pessoa que 

mais amo, amo tanto que tenho ciúmes dela, é como uma doença, agora to com 

ciúmes que chegou duas crianças novas e ela tá cuidando deles hoje, ela me 

conhece em tudo, sabe quando não to bem; K, A, E, C, F, L, T e A, são todos 

aqui do abrigo e são as pessoas mais importantes pra mim (Sic). 

 Mão direita - Um sentimento que eu tenho para oferecer? 

R. Amor e carinho 

 Mão esquerda - Que sentimento eu tenho necessidade de receber? 

R. Carinho 

 Pé direito - Um sonho que eu desejo alcançar 

R. Ser promotora 

 Pé esquerdo - Algo que eu quero esquecer  

       R. Meu passado.  

Com base nas respostas emitidas pela adolescente, pode-se observar que ela se 

percebe como uma pessoa alegre, amiga, justa, além de demonstrar a necessidade de 

receber carinho e atenção. De acordo com Guirado (2004), dentre os prejuízos 
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apresentados pelas crianças institucionalizadas a carência afetiva é sempre apontada, 

tanto nas pesquisas científicas, como nas próprias instituições de acolhimento. 

Além disso, fazendo uma análise do desenho, a figura dela se apresenta sem os 

braços, mãos e pés, o que pode indicar desamparo e a dificuldade de caminhar sozinha. 

Apresenta também alguns traços exagerados como, por exemplo, o cabelo, podendo 

indicar uma percepção exagerada sobre si mesma. Conforme aponta Montes (2006), 

quando a principal parte do corpo citada pela criança for a cabeça e as estruturas que a 

compõe, isso leva a crer que esta seja a parte mais importante da auto imagem percebida 

por ela. Ainda para Montes (2006), a depreciação da auto imagem pode estar relacionada 

aos vínculos familiares. No que tange à ausência de uma figura protetora, esse é um fator 

que influencia na auto imagem da criança. 

Destaca-se ainda que o desenho encontra-se no centro da página, o que pode 

caracterizar rigidez, com margem inferior, que mostra a necessidade de apoio. Segundo a 

interpretação da figura humana em testes de avaliação psicológica como o HTP (BUCK, 

2003) e o teste de Goodenough (1926), isso poderia representar também uma percepção 

incompleta sobre si mesma. 

 

5.2.2 Segunda oficina: “Diário das emoções” 

 

A segunda oficina realizada teve como objetivo obter informações, muitas vezes 

ocultas, acerca dos sentimentos e emoções da participante. Para isto realizou-se a seguinte 

atividade: em uma caixa de papelão foi colocado os mais variados recortes e figuras 

impressas, em seguida solicitou-se que a participante retirasse as figuras mais 

significativas para ela, colando-as no caderno e contando uma história acerca de cada 

figura, além de colorir de acordo com sua imaginação, formando, assim, um diário das 

emoções. 

No decorrer da atividade a adolescente demonstrou tranquilidade e interesse, no 

entanto, notou-se uma certa resistência em falar sobre duas figuras, ao passo que quando 

perguntado sobre, ela respondeu que não sabia o que escrever, e que preferia deixar em 

branco. Através dessa atividade pode-se observar que as frases escritas em cada figura 
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estavam relacionadas, de modo geral, a sentimentos de medo, alegria, raiva, desamparo, 

solidão, tristeza e resistência.  

Conforme a criança cresce, começa a passar por experiências que desenvolverão 

seu lado emocional, podendo constituí-las como saudáveis ou mesmo comprometer o 

emocional. Sabe-se que a ameaça da perda ou a perda real pode gerar sentimentos de 

tristeza, raiva, medo, solidão, desamparo (FILLIOZAT, 2000). No caso de crianças ou 

adolescentes que já passaram por situações de abandono ou percas tais sentimentos 

podem ser desencadeados facilmente. Conforme aponta Eldridge (2004), a rejeição 

percebida, a falta de respeito diante dos sentimentos, quando a criança adotada sente-se 

enganada ou comprada, pode gerar sentimento de raiva, o qual pode estar atrelado ao 

medo de não ter suas necessidades básicas atendidas, não ter um lar, família, carinho, 

amor. Além disso, esse medo pode estimular vários outros sentimentos e emoções na 

criança.  

Acredita-se que o silêncio apresentando pela adolescente, ao deixar algumas 

figuras em branco, pode ser um mecanismo de defesa para evitar se confrontar com o 

passado. De acordo com Freud (1980) a defesa age através do ego na tentativa de fugir 

de uma lembrança dolorosa. Daí o conceito de que toda defesa é uma tentativa de o sujeito 

fugir do que lhe traz dor, de esconder as ideias e os pensamentos causadores ou 

relacionados aos seus traumas.  

 

5.2.3 Terceira oficina: Entrevista e Desenho-Estória com Tema 

 

Essa oficina teve como objetivo obter informações sobre a história de vida da 

adolescente, bem como conhecer algumas características individuais da participante. 

Assim, realizou-se uma entrevista e, logo em seguida, solicitou-se que ela fizesse um 

desenho retratando uma criança que vive em uma casa de acolhimento. Ao terminar, foi 

solicitado que contasse uma estória sobre o desenho feito, incluindo o que pensava, sentia 

e imaginava sobre o tema feito. Por fim, solicitou-se que a adolescente fizesse um 

segundo desenho, neutro, de acordo com o seu desejo e também contasse uma história a 

respeito do mesmo.  
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Durante as atividades propostas não houve nenhum tipo de resistência ao solicitar 

os desenhos ou contar as histórias. No entanto, notou-se algumas inquietações no 

momento da entrevista, sobretudo quando as questões relacionavam-se ao seu passado. A 

adolescente relatou sobre sua relação conflituosa com a mãe, quando perguntado qual o 

motivo que lhe levou à casa de acolhimento, afirmando “Eu era muito revoltada com 

minha mãe, e dava muito trabalho a minha outra mãe que me criou, aí vim para o 

acolhimento” (Sic).  

Com relação ao sentimento em ser adotada, a adolescente relatou que foi uma 

surpresa e que ao mesmo tempo que sentia alegria também sentia medo. Apontou também 

a relação positiva que tinha inicialmente com a pessoa que lhe adotou: “No começo foi 

tudo bom, depois ela me adotou como se fosse uma obrigação, só pra se engrandecer” 

(Sic). Posterirormente relata o que a fez voltar para instituição acolhedora: “Porque ela 

era muito chata e rígida, era grossa, não tinha amor, era uma ogra. E na hora da audiência 

ela disse ao juiz que não me queria e eu disse que não queria ela” (Sic). Por fim, a jovem 

relatou que ao voltar à casa de acolhimento por um lado sentiu tristeza, pelo fato de já 

está acostumada com a vida na casa da sua mãe adotiva, por outro lado sentiu alegria, 

pois sabia que receberia mais carinho e amor. 

Sabe-se que a maioria das crianças/adolescentes que vive em instituições de 

acolhimento anseia por um lar, por uma família, mas também cria vínculos com a equipe 

de trabalho, com outras crianças, formando elos indispensáveis para seu 

desenvolvimento. Isso pode fazer com a criança sinta-se segura, mesmo diante de uma 

vida permeada de perdas. O sentimento positivo demostrado pela adolescente, ao voltar 

para o acolhimento associa-se à um ambiente suficientemente bom, no qual ela seria 

recebida com carinho, atenção, cuidados, favorecendo o seu desenvolvimento e 

amadurecimento (WINNICOTT, 2008). Por outro lado, Ghirardi (2009) afirma que a 

criança devolvida sofre novamente pelo abandono e rejeição, sobretudo por já ter criado 

laços ou se adaptado à nova família. 

Com relação ao desenho de uma criança que vive em uma casa de acolhimento, 

observou-se que a adolescente desenhou uma criança sozinha no meio da folha, o que 

pode representar a situação de isolamento que ela vive e a necessidade de ser notada. 
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Como pode ser visto na Figura 2 (ANEXO 2), ela coloca uma seta indicando, como se a 

criança desenhada fosse ela mesmo.  

Sobre o desenho, a adolescente relata que trata-se de uma criança que busca ser 

adotada: “Essa é uma criança que procura uma família. Tem crianças aqui que a mãe 

morre e se essa menina pudesse e fosse adulta ela adotaria uma criança, fazia alguma 

coisa. Dava um curso pras mães saberem criar, alguma coisa. Porque tem várias mães que 

sofrem, gente que quer adotar uma criança e pode. E isso meche muito com ela. Ás vezes 

ela ta aqui dentro e outras crianças vem desabafar e ela chora, porque tem várias crianças 

que não tem ninguém. E se ela pudesse ela ajudaria” (Sic). Diante dessa fala, ela deixa 

claro o desejo de ter uma família, bem como a importância de ter um bom relacionamento 

com a mãe adotiva e que esta seja amorosa, atenciosa, cuidadosa. 

No que se refere ao desenho de uma família, a adolescente retrata de uma forma 

“esquemática”, na medida em que não há ligação entre os membros da família, os quais 

não se tocam, não dão as mãos, como pode ser visto na Figura 3 (ANEXO 3).  

Ao descrever sobre seu desenho a adolescente relata mais uma vez o desejo de 

estar com sua família: “Aqui é uma família, e o que eu quero muito nessa hora é tá com 

minha família, minha mãe, meu pai. E meu sonho é tá bem pertinho deles, pra eu sofrer 

o que eles estão sofrendo, viver o que eles estão vivendo, e o que quero é cada dia poder 

viver perto deles. É minha família biológica, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos” 

(Sic). 

No entanto, como aponta Cunha (2000), a distância entre figuras, pode estar 

associada à dificuldades no relacionamento, sendo geralmente indicada pelo afastamento 

entre representações dos personagens ou por um traço de separação. Além disso, percebe-

se que a família está toda suspensa, sem contato com o chão, como se estivessem todos 

voando; talvez isto indique a dificuldade de encarar a realidade. Isso pode ser justificado 

também pelo tamanho das figuras, já que todos tem o mesmo tamanho, têm a mesma 

importância.  

A família é a base garantidora dos direitos e cuidados básicos a cada criança e 

adolescente, é nesse contexto que ela constrói os primeiros laços de amor, carinho e afeto. 

Além disso, a família exerce um papel fundamental na construção de valores, crenças e 
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projetos de vida do indivíduo. Quando esses laços são desfeitos, por qualquer que seja os 

motivos, a criança começa a se ver sozinha, rejeitada, sem chão, e começa a imaginar 

uma família que a queira e supra todo aquele vazio de abandono que sente (KOLLER, 

2004). 

Foi possível através do Desenho-estória com tema, uma técnica projetiva criada 

por Walter Trinca (TRINCA, 2003), bem como das análises das histórias, observar a 

percepção da adolescente institucionalizada acerca do processo da institucionalização e 

da sua história.  Para Trinca (2003), o desenho desperta conteúdos internos, permitindo a 

observação dos movimentos emocionais, sendo um campo de investigação e de expressão 

compartilhadas pela criança, auxiliando a compreensão de seu estado emocional. Nesse 

sentido, percebe-se que as falas trazidas pela adolescente, trouxe à tona conteúdos 

relacionados ao isolamento, ao seu passado, processo de adoção, sentimentos implicados 

na devolução, desejo de ser notada, além da vontade de ter uma família e de saber como 

fazer para ser adotada. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Compreende-se que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, a adoção é um ato irrevogável, no entanto, destaca-se que ainda acontecem casos 

de devoluções de crianças e adolescentes adotados, seja durante o estágio de convivência, 

período em que os pais tem a guarda provisória da criança ou até mesmo quando o 

processo de adoção e decretado. A falta de preparo e de maturidade para assumir a 

responsabilidade de ter um filho, ou de aceitar as subjetividades, são uma das grandes 

causas dessas devoluções, as quais podem trazer consequências irreparáveis, sobretudo 

para as crianças devolvidas. 

Nesse sentido, o presente estudo objetivou narrar a história de uma adolescente 

que vivenciou o processo de devolução familiar. Diante dos resultados, pode-se concluir 

que os objetivos foram alcançados, na medida em que ao utilizar as oficinas, usando 

técnicas projetivas, a adolescente narrou sua história de vida, apontando como se percebe, 

as circunstâncias e os sentimentos em relação ao processo de devolução.  
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De modo geral, pode-se dizer que a adolescente se percebe como uma pessoa 

alegre, amigável, no entanto, sente a necessidade de receber carinho e atenção. Além 

disso, demonstrou dificuldades de manter os vínculos afetivos no processo de adoção, 

apontando sentimentos relacionados ao medo, raiva, tristeza e ao mesmo tempo alegria, 

sobretudo quando retornava à casa de acolhimento. 

Portanto, através do presente estudo, conclui-se que a vivência do processo de 

devolução familiar e os sentimentos implicados são os mais variados possíveis, desde o 

medo do abandono e do recomeço, à alegria ao retornar a instituição, onde são criados 

laços de afeto, carinho e proteção com as crianças e os cuidadores. No entanto, a 

devolução pode acarretar consequências psicológicas, afetivas e sociais no 

desenvolvimento da criança ou adolescente devolvido. 

Ademais, nota-se a importância de desenvolver novos estudos acerca do tema, 

visto que ainda é pouco abordado na literatura, e embora a devolução não seja uma 

característica predominante nos processos de adoção, é necessário pensar em soluções 

que visem minimizar os danos causados ou ações que venham a prevenir tal situação. 

Assim, acredita-se que a presente pesquisa contribui para o enriquecimento 

intelectual no meio acadêmico, visto que exige habilidade de conciliar conhecimentos 

sobre um tema atual que vem ganhando notoriedade em vários contextos, tais como o 

meio jurídico, psicológico, social e familiar, visto a sua complexidade. Além de contribuir 

para reflexão de profissionais que lidam com crianças e adolescentes institucionalizados 

e com a realidade da devolução.  
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ANEXO 1 

 

Figura 1. Desenho de uma figura humana 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Figura 2. Desenho de uma criança que vive em uma casa de acolhimento 
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ANEXO 3 

 

Figura 3. Desenho de uma família 
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RESUMO 

O autismo, também nomeado como TEA - Transtorno do Espectro Autista é um dos mais 

conhecidos TID - Transtornos Invasivos do Desenvolvimento. Estes se caracterizam 

pelos atrasos no desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas, dentre outras. 

Seu diagnóstico requer uma série de conhecimentos e observações bastante específicas, 

rigorosas e que requerem tempo. No Brasil há diversos projetos de leis e notas técnicas 

que tratem da inclusão do aluno com TEA, como a lei 12.764/2012 que institui a politica 

nacional de proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Para que 

essa inclusão ocorra torna-se imprescindível que haja um envolvimento e preparação dos 

professores para proporcionarem condições favoráveis ao desenvolvimento desse aluno 

que está em processo de inclusão. Desta forma o artigo se propõe a discutir a importância 

da formação profissional do profissional de educação na atuação da inclusão de crianças 

com espectro autista. O presente artigo teve como metodologia a revisão bibliográfica. 

Palavras-chave: autismo. inclusão. escola. professores. 

 

ABSTRACT 

Autism, also named ASD - Autistic Spectrum Disorder is one of the most well-known 

IDD - Invasive Developmental Disorders. These are characterized by delays in the 

development of social, communicative skills, among others. Its diagnosis requires a series 

of very specific, rigorous and time-consuming knowledge and observations. In Brazil 

there are several draft laws and technical notes that deal with the inclusion of the student 

with TEA, such as Law 12.764 / 2012, which establishes the national policy for the 

protection of the rights of people with autism spectrum disorders. In order for such 
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inclusion to occur, it is imperative that there is an involvement and preparation of the 

teachers to provide favorable conditions for the development of this student who is in the 

process of being included. In this way the article proposes to discuss the importance of 

the professional formation of the education professional in the actuation of the inclusion 

of children with autistic spectrum. The present article had as a methodology the 

bibliographic review. 

Keywords: autism. inclusion. school. teachers. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Autismo e Síndrome de Asperg são os mais conhecidos dentre os TID - 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento. Estes são caracterizados pelo começo 

prematuro de atrasos e desvios no desenvolvimento das habilidades sociais, 

comunicativas, dentre outras. Os TID’s podem variar tanto em relação ao perfil da 

sintomatologia como no grau de acometimento, são agrupados por terem como 

característica principal em comum a dificuldade de socialização (KLIN, 2006). 

Seu diagnóstico requer uma série de conhecimentos e observações bastante 

específicas, rigorosas e que requerem tempo. Para a família, receber um diagnóstico de 

TEA - Transtorno do Espectro Autista, gera diversas mudanças na em toda a dinâmica e 

conjuntura familiar, mudanças na rotina, readaptação dos papéis, mudanças financeiras. 

É importante e necessário que se haja uma maior disposição do diálogo sobre o que é o 

autismo, para que as famílias e envolvidos possam desmistificar estereótipos. Sabendo 

que, a aceitação de uma doença revelada se dá através do conhecimento sobre ela 

(PINTO; TORQUATO et al. 2016). 

Considerando essa linha da importância do conhecimento e, relacionando as 

formas de inclusão de crianças com TEA, podemos pensar na necessidade e importância 

da propagação do conhecimento e preparação dos professores para receberem e incluírem 

de forma adequada essas crianças. Para que com isso se possa garantir a execução dos 

diversos projetos de lei que falam sobre inclusão (PEREIRA, 2016). 
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São diversos os projetos de lei e notas técnicas que tratem da inclusão, como por 

exemplo a nota Técnica 24, de 2013 (BRASIL, 2013), emitida pelo ministério da 

educação para a orientação aos sistemas de ensino quanto a inclusão de autistas em turmas 

regulares, assim como a lei 12.764/2012 que institui a politica nacional de proteção aos 

direitos da pessoa com transtorno do espectro autista (BRASIL, 2012). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONHECENDO O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

O termo “autismo” foi usado pela primeira vez em 1911 para se tratar de uma 

perda de conexão com a realidade, causando assim dificuldades de comunicação 

(AJURIAHUERRA, 1977). Em 1943, Kanner usou do mesmo termo para descrever 

crianças que tinham características comportamentais em comum, que seria uma inaptidão, 

nativa do sujeito, para manter contato afetivo e interpessoal (KANNER, 1943). Asperg 

em 1944 detalhou casos em que ocorriam características comuns ao autismo, com relação 

ao relacionamento interpessoal, mas não havia nenhuma diferença com relação ao 

desenvolvimento cognitivo, a inteligência (RUTTER; SCHOPLER, 1992).  

De acordo com Fombonne (2005), o autismo que também pode ser conhecido 

como transtorno autistico, autismo da infância, autismo infantil e autismo infantil precoce 

é o TID - Transtorno Invasivo do Desenvolvimento mais conhecido. Estes desvios 

normalmente são percebidos a partir dos três anos de idade. 

Seu diagnóstico necessita de pelo menos seis características de padrões 

comportamentais. Um em cada agrupamento de distúrbios na interação social, 

comunicação e padrões restritos de comportamento e interesses. São quatro critérios no 

grupo “prejuízo qualitativo nas interações sociais”, sendo eles prejuízo no uso de formas 

não verbais de comunicação e interação social, dificuldade ou inexistência do 

relacionamento com colegas, falta de comportamentos que mostrem um 

compartilhamento de vivências com os colegas, e inexistência de reciprocidade social e 

emocional. No grupo “prejuízo qualitativo na comunicação”, estão presentes os critérios 
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de retardos no desenvolvimento da linguagem verbal junto a uma falta de compensação 

deste por outras formas de comunicação, dificuldades de conversação, uso estereotipado 

e recorrente da linguagem, ausência de brincadeiras de “faz de conta” e imitação social. 

E no grupo “padrões restritivos repetitivos e estereotipados de comportamentos, 

interesses e atividades estão inclusos preocupações abrangentes, concretas e intensas com 

padrões estereotipados e restritos de interesse, adesão não flexível a rotinas e rituais não-

funcionais específicos, gestos estereotipados e repetitivos, e preocupação persistente com 

partes de objetos (KLIN, 2006). 

Conforme Mello, 2007, a definição de autismo é uma síndrome (sendo uma 

síndrome um conjunto de sintomas que caracterizam uma doença, e a doença seria uma 

alteração na saude que comporta um conjunto de caracteres definidos como causa, sinais, 

sintomas e evolução) que se caracteriza por alterações presentes desde uma idade 

prematura, geralmente antes dos três anos que se descreve por desvios qualitativos no 

âmbito da interação social, comunicação e uso da imaginação. As suas causas são 

desconhecidas, e se acredita que origina-se em alguma parte do cérebro ainda não definida 

de forma conclusiva, provavelmente de origem genética. Admite-se que pode ser causada 

por problemas ocorridos durante a gestação ou parto.  

 

2.2 INCLUSÃO DE ALUNOS COM TEA 

 

Para Freire (2008), a inclusão é um movimento não apenas educacional, mas 

também social e político, que busca defender o direito de todos de vivenciarem de forma 

consciente e responsável, da sociedade no qual fazem parte e serem aceitos e respeitados 

na sua singularidade. No contexto da educação se defende também o direito de todos os 

alunos de desenvolverem e concretizarem suas potencialidades, assim como proporcionar 

seu desenvolvimento para exercer sua cidadania através de uma educação de qualidade, 

que lhe proporcione esse desenvolvimento singular e pleno, tendo sempre em vista suas 

necessidades, interesses e características. 

De acordo com Garcia e Michels (2011), durante a década de 90 ocorreram 

diversas mudanças na política educacional brasileira, sendo impulsionadas pelos 
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movimentos pró-inclusão escolar. A educação especial era orientada pela Política 

nacional de educação especial, de 1994. Que se fundamentava na constituição federal de 

1988, na lei de diretrizes e bases da educação 4024.61, no plano decenal de educação para 

todos de 1993, e no estatuto da criança e do adolescente, de 1990. A proposta política da 

época para o campo educacional era pautada na democracia, liberdade e respeito a 

dignidade.  

O documento “marcos político-legais da educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva” defende que os sistemas de ensino devem promover a aprendizagem 

e a valorização das diferenças, organizando para isso, condições de acessibilidade a 

espaços, recursos, comunicações e vivências, tendo como objetivo atender a todas as 

necessidades educacionais de todos os alunos brasileiros (BRASIL, 2010).  

A política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro 

autista, destaca a importância da formação do profissional da educação, que possibilitará 

a constituição de conhecimento para a pratica educacional que proporcione aos sujeitos 

um desenvolvimento sócio cognitivo (NOTA TÉCNICA NUMERO 24/2013/MEC/ 

SECADI/ DPEE). 

Conforme Brasil (2010), a lei de diretrizes e bases da educação nacional, n° 

9.394/96, no artigo 59, sugerem que os sistemas de ensino devam oferecer aos alunos 

currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender as necessidades 

singulares de cada um. Com isso, quando uma criança com alguma deficiência chega a 

escola, deve encontrar todo um ambiente adaptado, professores auxiliares, condições 

adequadas de estudo, para que dessa forma este consiga desenvolver de forma plena suas 

potencialidades. 

 

2.3 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES  

 

As autoras Alves e Naujorks (2005) citam a importância dos professores na 

inclusão de alunos com distúrbios de desenvolvimento, discutindo assim o papel do 

professor quando a escola se abre a estes alunos. Elas apontam a escola como uma 

ferramenta terapêutica, e definem essa educação terapêutica como: 
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[...] um conjunto de práticas interdisciplinares de tratamento, com 

especial ênfase nas práticas educacionais, que visa à retomada do 

desenvolvimento global da criança ou à retomada da estruturação 

psíquica interrompida pela eclosão da psicose infantil, ou ainda, à 

sustentação do mínimo de sujeito que uma criança possa ter construído 

(ALVES, NAUJORKS, 2005, p. 6). 

 

Em pesquisa feita pelas autoras, elas perceberam que há uma dificuldade dos 

professores em conceituarem e falarem sobre o tema autismo, tendo em vista o pouco 

grau de conhecimento, os professores descrevem os sujeitos como seres fora da realidade 

ou “fora do padrão”, e entendem essa inclusão unicamente como meio de socialização. 

É crucial o envolvimento dos professores nesse processo de inclusão, tendo em 

vista que crianças com diagnóstico de TEA tem suas dificuldades e característica próprias 

do transtorno, mas também características singulares do sujeito, conforme cita Kubaski, 

Pozzobon e Rodrigues (2015): 

 

Devido à heterogeneidade da condição, os alunos com TEA são muito 

diferentes entre si, e exigem dos professores que as adaptações ou 

abordagens de ensino não sejam centradas nas características do 

transtorno, mas nas habilidades e dificuldades singulares de cada 

sujeito. Logo, cada profissional deve apropriar-se de conhecimentos a 

respeito do transtorno para conhecer melhor esse aluno a fim de gerar 

práticas educacionais propiciadoras do desenvolvimento das suas 

habilidades (KUBASKI; POZZOBON; RODRIGUES, 2015). 

 

Santos (2008) cita que há uma necessidade de formação adequada para que o 

professor consiga educar e se adequar de forma eficiente a criança com TEA, do contrário 

disso, a metodologia utilizada em sala de aula não contribuirá com o objetivo de 

desenvolvimento cognitivo/ da aprendizagem de tal criança. Porém, este é o maior 

obstáculo, pois os professores não estão preparados para oferecerem essa inclusão a estes 

alunos.  

Ao se falar em diagnóstico de autismo, o momento de repassar essa informação 

aos familiares e afins geralmente é complexo, em alguns casos pode-se citar que o 

impacto desse diagnóstico pode propiciar a família a vivência das mesmas fases do luto, 

inclusive a negação. Muitos desses sentimentos se dão pela ausência de conhecimento 
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sobre o que seria o Transtorno de Espectro Autista, tendo em vista que o que se sabe de 

forma geral é que ao receber diagnósticos de transtorno de desenvolvimento é como se 

recebesse um diagnóstico de perda de um filho. Dessa forma, se torna extremamente 

necessário e ate mesmo essencial que haja uma ampliação da discussão do que seria o 

TEA para além da patologia, compreender suas causas, e consequências advindas dele, 

as expectativas positivas e negativas quando ao desenvolvimento da criança, o 

entendimento destas gera um melhor oferecimento de recursos que pode propiciar um 

melhor desenvolvimento das habilidades do sujeito (PINTO, TORQUATO, et al., 2016). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente artigo teve como objetivo identificar e compreender a importância do 

conhecimento, treinamento e preparo dos professores e gestores de uma escola para 

receberem e acolherem os alunos com TEA, para com isso contribuírem com a 

concretização da inclusão. Através das discussões sobre o que é autismo, inclusão da 

criança com TEA, e a importância do conhecer. 

Para que esse estudo fosse realizado, utilizou-se a metodologia de revisão 

bibliográfica, que se deu através da busca eletrônica de teses, artigos, e dissertações, 

sempre tendo em vista as datas de publicações das informações, para garantir um melhor 

respaldo teórico a respeito das atualizações sobre o tema. Os bancos de dados utilizados 

para a pesquisa foram Google acadêmico, Scielo, Periódicos do caps,sites de publicação 

da PUC e USP. Foi dada prioridade para artigos da data de 2005 a 2019, porém em alguns 

casos foi-se utilizado artigos ou seções de livros um pouco mais antigos para se referir ao 

histórico do conhecimento sobre o autismo. 

Os artigos utilizados para uma maior analise sobre o tema foram “As 

representações sociais dos professores acerca da inclusão de alunos com Distúrbios 

Globais do Desenvolvimento” Alves e Naujorks (2005), “Investigando a qualidade da 

inclusão de alunos com autismo nos anos iniciais” Kubaski, Pozzobon e Rodrigues 

(2015), “Os processos formativos do professores de alunos com espectro autista: 
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contribuições da teoria histórico-cultural” Pereira (2016), e “Autismo: desafios na 

alfabetização e no convívio escolar” Santos (2008). 

O aprimoramento da pesquisa foi feita através da busca sobre palavras chave 

como autismo, inclusão, inclusão - autismo, diagnóstico, família, conhecimento, 

professores - inclusão. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como base os conceitos e conhecimentos explanados sobre o autismo, 

através dos trabalhos de Fombonne E. (2005), e Klin (2006), podemos entender o autismo 

como um transtorno complexo, que requer muita cautela e atenção para ser percebido e 

diagnosticado. 

De acordo com Freire (2008) a inclusão é um movimento para a garantia de 

direitos, para assegurar o sujeito de que terá no ambiente educacional, independente de 

sua condição financeira, social, física, as condições suficientes para o seu 

desenvolvimento como ser humano, para exercer sua cidadania com responsabilidade e 

consciência. Garcia e Michels (2011) explanam um pouco da evolução das 

políticas publicas que incluem o Transtorno do Espetro Autista em suas resoluções, para 

a garantia de direito desses sujeitos, assim como há uma politica nacional de proteção dos 

direitos da pessoa com transtorno do espectro autista que traz a importância do preparo 

de profissionais da educação quanto ao tema em questão.    

As autoras Alves e Naujorks (2005) também citam a importância do professor 

na inclusão do aluno com TEA, e também falam em sua pesquisa sobre o déficit de 

conhecimento dos profissionais que atuam na área, falta de conhecimento esta que pode 

ocasionar barreiras no processo de inclusão do aluno com espectro. Kubaski, Pozzobon e 

Rodrigues (2015) também citam a importância do envolvimento do professor no processo 

de inclusão, e acrescentam também o fator das diferenciações subjetivas, que variam de 

sujeitos para sujeitos, mesmo os que estão dentro do espectro. Dessa forma, cada sujeito 

requer um olhar diferenciado, intervenções especificas, para que haja um bom 

desenvolvimento.   
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Dessa forma, pode-se concluir e ressaltar o quanto é crucial que não haja apenas 

um processo de incluir esses alunos dentro das escolas, mas que ocorra também toda uma 

preparação multiprofissional da equipe que irá acolher tais alunos. Que professores, 

diretores, coordenadores possam discutir e aprimorar seus conhecimentos a respeito do 

TEA, para com isso desconstruir preconceitos da visão de senso comum, e proporcionar 

de fato o que a inclusão demanda; propiciar boas condições para o desenvolvimento pleno 

do sujeito que se insere na instituição de ensino.  
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RESUMO 

Partindo do pressuposto que a O.P - Orientação Profissional consiste na necessidade de 

orientar terapeuticamente o sujeito a encontrar um direcionamento na formação 

profissional, o trabalho em questão consiste em apresentar um projeto de extensão em 

Orientação Profissional. A intervenção por meio da extensão surgiu diante da necessidade 

de alunos concluintes do ensino médio, visou orientar a formação do jovem em seu 

processo de escolha profissional favorecendo uma escolha consciente do curso superior, 

levando em consideração questões intrapsíquicas, sem comprometer a qualidade e 

veracidade dos resultados. O projeto se alicerçou em quatro pilares essenciais ao processo 

de escolha, a saber: Autoconhecimento, Tomada de decisão, Campos de interesses e 

Habilidades Cognitivas, seguindo a metodologia de abordagem qualitativa de pesquisa-

ação e desenvolveram-se a partir de aplicações de testes psicológicos, questionários e 

dinâmicas de sensibilização com 52 jovens concluintes do Ensino Médio que assinaram 

o termo de consentimento. O projeto foi idealizado pela então Faculdade Diocesana de 

Mossoró-RN, atual Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, durou quatro meses de 

2017, sendo intercaladas intervenções com alunos e pais e reunião de planejamento com 

a equipe dirigente.  Foi constatado que a O.P. tem muito a avançar na prática profissional 
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a fim de contribuir no processo de escolha dos alunos pré-universitários, fazendo-os 

escolher de forma mais livre e consciente possível, o que foi confirmado ao constatar a 

participação no projeto, a coerência com a proposta, resultando em um aumento pela 

edição de 2018. Sendo assim, a perspectiva é consolidar o trabalho de O.P na instituição 

como espaço na formação do psicólogo e dialogar com a comunidade. 

Palavras-chave: contexto escolar. ensino médio. formação profissional. 

  

ABSTRACT 

Assuming that the P O - Professional Orientation consists of the need to orient the subject 

therapeutically to find a direction in the professional formation, the work in question 

consists of presenting an extension project in Professional Orientation. The intervention 

through the extension came in the face of the need for high school students, aimed at 

guiding the formation of the young person in their process of professional choice, 

favoring a conscious choice of the higher course, taking into consideration intrapsychic 

issues, without compromising the quality and truthfulness of the students. results. The 

project was based on four pillars essential to the selection process, namely: Self-

knowledge, Decision-making, Fields of interests and Cognitive Abilities, following the 

qualitative approach methodology of action research and developed from applications of 

psychological tests , questionnaires and sensitization dynamics with 52 young high school 

students who signed the consent term. The project was conceived by the then Diocesan 

College of Mossoró-RN, current Catholic University of Rio Grande do Norte, lasted four 

months of 2017, with interventions between students and parents and a planning meeting 

with the management team. It was found that O.P. has much to advance in professional 

practice in order to contribute to the process of choosing pre-university students, making 

them choose in a more free and conscious way possible, which was confirmed when 

verifying participation in the project, consistency with the proposal, resulting in an 

increase for the 2018 edition. Thus, the perspective is to consolidate the work of OP in 

the institution as a space in the formation of the psychologist and dialogue with the 

community. 

Keywords: school context. secondary education. vocational training. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O período pré-vestibular é marcado por mudanças, enormes dúvidas e pressão 

constante durante o ano que envolve aspectos pessoais, familiares e sociais.  Além disso, 

os jovens estão sujeitos a uma importante escolha que refletirá pelo resto de sua vida. 

Pensar sobre a saúde metal dos jovens nessa fase é tornar-se ciente da 

necessidade de trazer à tona essa discussão, bem como prepará-los para essa escolha, 

compreendendo o nível de informação, o grau de maturidade e autoconhecimento deles.  

Foi partindo desse pressuposto que o projeto piloto foi implantado em uma escola 

particular na cidade de Mossoró-RN. 

Antes de seu florescimento no século XX, é possível notar que existem traços da 

O.P. - Orientação Profissional na história humana desde antes da era Cristã, o que se pode 

inferir que essa prática toma rumos diferentes de acordo com o momento Histórico e com 

o modelo teórico-conceitual que atenda às demandas dos indivíduos perante o trabalho. 

A O.P. - orientação Profissional, em sua essência, é fundamentada na 

necessidade de orientar terapeuticamente alguém a encontrar um direcionamento, tendo 

em vista que a maioria dos estudantes é obrigada a fazer uma escolha extremamente 

importante ainda muito jovem, e a O.P. pode muito contribuir para a reflexão de sua 

autonomia e amadurecimento de uma escolha consciente. O que é possível inferir a 

contradição em fornecer respostas prontas aos orientandos, como cursos exatos a se 

matricularem. É objetivada, então, a levar o sujeito ao autoconhecimento suficiente para 

possibilitar uma escolha madura quanto ao cargo que irá ocupar futuramente.  

Ao levar em consideração que a intensidade do período pré-universitário é 

diretamente proporcional ao nível de turbulências peculiares à adolescência, é possível 

chegar à perspectiva conclusiva que Oliveira (2013) nos coloca de que esta decisão nem 

sempre é uma decisão madura e consciente, pautada em critérios claros tendo como base 

o conhecimento de si próprio e da realidade profissional. 

Dessa forma, o projeto foi fundamentado no referencial teórico na abordagem 

qualitativa de pesquisa-ação proposto por González (2001) no trabalho que Gallert (2014) 
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desenvolveu, que nos afirma: “a pesquisa qualitativa que assume os princípios da 

Epistemologia Qualitativa se caracteriza pelo seu caráter construtivo-interpretativo, 

dialógico e pela sua atenção ao estudo dos casos singulares” (GONZÁLEZ REY, 2002 p. 

4 apud GALLERT 2014). 

Participaram do projeto de extensão, como sujeitos da pesquisa, jovens 

estudantes do último ano do Ensino Médio de uma escola particular da cidade de 

Mossoró-RN. Os encontros foram realizados semanalmente nas dependências da 

Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. 

Durante o projeto, utilizamos alguns instrumentos para coleta de dados, dentre 

eles, testes psicométricos de uso restrito ao Psicólogo que foram apresentados a nós, 

extensionistas, em uma capacitação fornecida pela faculdade a fim de ampliar a bagagem 

teórica e conduzir o projeto. Vale salientar também que a disponibilidade desses 

instrumentos foi de inteira responsabilidade da Faculdade. 

Os alunos foram submetidos também ao questionário inicial, atividades de 

discussões e reflexões no que tange os principais conceitos da O.P. e, no final, a resposta 

de um questionário de avaliação do projeto foi de suma importância para um Feed Back 

e possíveis aprimoramentos ao passar dos anos. 

Sendo assim, o projeto de extensão em Orientação Profissional proposto foi 

embasado e explorado a partir de quatro grandes pilares:  

1- Autoconhecimento; 

2- Tomada de decisão; 

3- Campos de interesses; 

4- Habilidades cognitivas. 

Assim, acoplando esses resultados poderemos ajudar no direcionamento da 

escolha profissional do orientando, pois o orientador terá uma visão mais fidedigna e 

madura. 

O projeto piloto teve como objetivo orientar a formação do jovem em seu 

processo de escolha profissional, levando em consideração questões intrapsíquicas e 

várias dimensões do sujeito, sem comprometer a qualidade e veracidade dos resultados. 

Foi objetivada também a eficácia do projeto na vida dos jovens pré-universitários.  



 

1328 

 

2 A ESSÊNCIA DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E DO PROFISSIONAL DE 

PSICOLOGIA NESSE PROCESSO 

 

Inicialmente é possível notar que existem traços da O.P. - Orientação 

Profissional superficiais na história humana desde antes da era Cristã, quando grandes 

líderes dessa época perceberam que as tarefas seriam bem mais executadas e o trabalho 

fluía melhor ao determinar funções de acordo com a facilidade dos profissionais em 

dominá-las, não levando em contra questões intrapsíquica. Mais tarde, no século XX, a 

(O.P.) abrange uma ideia de complemento para a saúde mental a fim de orientar 

terapeuticamente alguém a encontrar um direcionamento extremamente importante em 

sua vida. 

É notório que há todo momento a orientação profissional tenta atender às 

demandas dos indivíduos perante o trabalho, desde seu início até a modernidade e por 

isso que essa prática toma rumos diferentes, ela varia de acordo com o momento Histórico 

e com o modelo teórico-conceitual recorrente (LEITE, 2015). 

As mudanças no modo de produção industrial desde a época Feudal, a ascensão 

da burguesia com sua livre iniciativa e acumulação de lucro e o desenvolvimento da 

psicologia especialmente os instrumentos de medidas mentais, foram fatores que 

contribuíram para o surgimento da (O.P.) (SILVA, 1991). Ribeiro (2011) enriquece a 

compreensão desse processo, considerando que: 

 

[...] a Orientação Profissional é um processo de ajuda de caráter 

mediador e cooperativo entre um profissional preparado teórica e 

tecnicamente com as competências básicas exigidas e desenvolvidas 

para um orientador profissional e um sujeito ou grupo de sujeitos, que 

necessite auxílio quanto à elaboração e consecução do seu projeto de 

vida profissional/ocupacional com todos os aspectos envolvidos do seu 

comportamento vocacional (conhecimento de seu processo de escolha, 

autoconhecimento, conhecimento do mundo do trabalho e dos modelos 

de elaboração de projetos (p. 52-53). 
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De acordo com Oliveira (2013), a O.P. é compreendida como um processo que 

deve ir além de ajudar o indivíduo na sua inserção no mercado de trabalho. Nesse sentido, 

concorda-se com Valore (2010, p. 68) quando defende que o processo de Orientação 

Profissional é objetivado a "instrumentalizar a escolha e a construção da identidade 

profissional pela via do autoconhecimento e da articulação entre o conhecimento dos 

aspectos implicados no 'mundo do trabalho' e o universo subjetivo de cada orientando". 

Embora autores diferentes e cada um com a sua visão, é interessante ressaltar o 

ponto em comum entre eles que consiste em entender o aluno pré-vestibulando além da 

preparação para o mercado de trabalho, e foi também partindo disse que o projeto se 

desenvolveu – considerando quatro principais pontos para desenvolver o projeto. Mas, 

antes de entender o projeto e seu desencadeamento, vale ressaltar como a orientação 

profissional se envolve com a educação pré-universitária. 

 

3 ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO PRÉ-UNIVERSITÁRIA 

 

São muitos aspectos que contribuem para um ano intenso e muitas turbulências 

na vida de um estudante do ano final da escola, principalmente porque a adolescência por 

si já é um período marcado por uma sobrecarga de mudanças, emoções e conflitos no 

indivíduo e ainda coincide com o momento em que esse indivíduo é submetido à escolha 

profissional, que ultimamente tem sido sinônimo de pressão nesse cenário. É de pesar o 

aspecto social, expectativa familiar e conflitos pessoais, como Cristo (2016 p. 3) nos ajuda 

a pensar, quando cita (LEITÃO; MIGUEL, 2004):  

 

A prática profissional pode ser considerada como uma das atividades 

de maior importância na vida de um indivíduo adulto, sendo que é na 

adolescência, fase na qual se intensificam as dúvidas a respeito do 

futuro, que os interesses profissionais começam a evidenciar-se, 

tendendo a se resolver até o início da vida adulta. 

 

Ao levar em consideração que a intensidade do período pré-universitário é 

diretamente proporcional ao nível de turbulências peculiares à adolescência, é possível 

chegar à perspectiva conclusiva que Oliveira (2013) nos coloca de que esta decisão nem 
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sempre é uma decisão madura e consciente, pautada em critérios claros tendo como base 

o conhecimento de si próprio e da realidade profissional. 

É inegável que a (O.P.) tem muito a contribuir no processo de escolha dos alunos 

pré-universitários, se levarmos em consideração a relação entre o contexto pré-

universitário e os princípios da Orientação Profissional, como Lassance et al. (2008) nos 

confirma, a participação em programas de Orientação Profissional gera maior 

comprometimento com a vida acadêmica e uma maior articulação entre estudo e trabalho. 

Pois, além de ser trabalhada a questão de ansiedade, nervosismo, e preparação, o projeto 

de orientação Profissional vai além da escolha profissional, abrangendo outras dimensões, 

como o enfrentamento desse período da forma mais saudável possível, sem comprometer 

as responsabilidades do último ano. Assim é possível conduzir o processo de escolha 

profissional a partir de um olhar psicológico diante a situação, pois o profissional nessa 

área vai agregar valor com uma análise restrita ao que ele estuda. 

Segundo Ribeiro (2011), pode-se considerar que a melhor escolha é aquela 

realizada da forma mais consciente e livre possível. Dessa forma, a maior contribuição 

do processo de orientação profissional para a vida de um estudante do terceiro ano do 

ensino médio é o favorecimento da melhor, mais clara e consciente escolha profissional, 

mesmo que diante um período tão complexo de sua vida. 

 

4 METODOLOGIA E O PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Foi com o objetivo de qualidade de vida tanto no cenário pré-universitário 

quanto na realização profissional, que a Faculdade Católica do Rio Grande do Norte criou 

o projeto de extensão “Orientação Vocacional”, o qual consiste em um direcionamento 

para a tomada de decisão da vida profissional por meio de atividades e aplicação de 

questionários e testes psicológicos a fim de melhor auxílio psicológico aos alunos das 

terceiras séries do Ensino Médio. Vale salientar que só participaram os alunos cujos pais 

assinaram o termo de autorização pertinente ao assunto e intervenções do projeto. Os 

alunos selecionados participaram de um curso de capacitação fornecido pela Faculdade 
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Diocesana com duração de um fim de semana, no qual foi apresentados noções da 

Orientação Profissional e testes psicológicos que serviram para a condução do projeto.  

O desenvolvimento do projeto se deu com cinco encontros com os alunos 

estudantes das terceiras séries, sem contar com o primeiro encontro que foi com os pais e 

responsáveis pelos respectivos alunos, os quais assinaram o termo de consentimento e 

ficaram a par do projeto. Seguido de três contatos semanais com os alunos aonde a 

utilização desse tempo foi distribuído pela apresentação, realização de uma dinâmica 

inicial e aplicação dos testes citados acima. E por fim a devolutiva dos relatórios finais 

que participaram os alunos e responsáveis. Os testes, dinâmicas e questionários foram 

escolhidos de acordo com os principais conceitos a serem explorados pelo projeto 

proposto, são eles:  

O autoconhecimento: Foi trabalhado a partir de vivências dinamizadas postas 

em grupo, com o objetivo de reflexão, discussões e sensibilizações, também a aplicação 

do questionário inicial e do teste Inventário Fatorial da Personalidade (IFP-II), no qual 

mensura pontos mais e menos marcantes na personalidade de cada sujeito (LEME, 2015). 

Os campos de interesses: Foram mapeados de acordo com os resultados do teste 

Avaliação dos Interesses Profissionais (AIP), que a sua correção oferece dados 

quantitativos e qualitativos ao classificar as respostas dadas de acordo com 

posicionamentos de situações em 06 campos de interesses, objetivando listar um ou dois 

campos que mais se destacou de acordo com interesses do sujeito (LEVENFUS, 2009). 

A tomada de decisão: Foi tida com base nos valores priorizados em situações de 

escolhas, usando o único instrumento que não é de uso restrito ao psicólogo, o Como 

Escolho Escolher, que tem o objetivo de deixar o orientando ciente de suas prioridades 

para a escolha (SANTAROSA, 2011). 

As Habilidades cognitivas foram mensuradas a partir do HTM - Teste de 

Habilidade para o Trabalho Mental que tem o objetivo de testar a capacidade cognitiva 

utilizando diferentes tipos de problemas que exijam capacidades distintas, e também 

utilizar para diferentes tarefas a inteligência geral e as capacidades mais ou menos 

específicas. 
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A relação íntima dos resultados desses testes nos deu bagagem teórica suficiente 

para construir um relatório final apontando uma área específica e listando possíveis 

profissões para cada orientando de acordo com os resultados individuais dos testes e 

vivências do projeto. 

 

5 RESULTADOS DISCUSSÕES  

 

O projeto de Orientação Profissional ora apresentado contou com a inscrição de 

52 alunos concluintes do Ensino Médio de uma escola particular de referência de 

Mossoró-RN. Vale salientar que os estudantes, bem como seus responsáveis assinaram 

um termo de consentimento para a livre participação. No decorrer do projeto houve 05 

desistências por incompatibilidade de horário, índice inferior ao encontrado na literatura 

semelhante, portanto considerado pouco significante. 

Foi pensado e trabalhado tomando como base quatro grandes pilares do processo 

de orientação profissional segundo a literatura: Autoconhecimento, Tomada de decisão, 

Campos de interesses e Habilidades cognitivas, a partir de instrumentos que visassem à 

discussão e construção dos aspectos que influenciam a tomada de decisão, a fim de 

favorecer o conhecimento de si mesmos, da realidade que o circunvolve e das áreas 

profissionais.  

O nível de consciência seletiva aumentou à medida que os alunos receberam os 

relatórios finais com os resultados dos testes e as possíveis profissões e relataram a grande 

fidedignidade desses relatórios para com a realidade. 

A pesquisa pela informação da área que vai trilhar a sua carreira é essencial. Ao 

aplicar o questionário inicial, a equipe dirigente do projeto percebeu que os alunos 

possuíam informações superficiais acerca da área profissional inicialmente almejada por 

eles, como visto nos relatos sem muito aprofundamento dos orientandos “quero medicina 

porque gosto de ajudar ao próximo”, “quero direito porque meus pais gostam”, “quero 

medicina veterinária porque amo animais”, “quero direito OU ser desembargador” e visto 

também a falta de informação quando perguntados sobre oportunidades de mercado. O 

que confirma o estudo de Primi et al. (2000) que chegou a conclusão que a insegurança e 
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a falta de informação são fatores fortemente significativos quanto ao processo de tomada 

de decisão. Para tanto, foi alegado no relatório final de cada participante, a necessidade 

individual dele de busca de informações, como por exemplo, saber que para ser 

desembargador, precisa cursar direito.   

 

6 CONCLUSÕES 

 

O projeto de extensão trouxe arcabouços teóricos e metodológicos para 

desenvolver uma prática na academia cada vez mais aprimorada e benéfica para a 

formação dos alunos extencionistas, bem como a produção de conhecimento dentro da 

O.P. Com isso, foi constatada grande participação e pouca evasão ao longo do projeto, 

sem contar a procura de alunos de séries baixas para as próximas edições.  

Na edição efetuada, pode-se concluir significativa abrangência dos alunos aos 

cursos que o projeto orientou, pois, de uma forma não monótona, conseguiu-se juntar 

informações essências para a orientação de grandes áreas do conhecimento de acordo com 

habilidades e interesses de cada indivíduo. Com isso, projeto segue para o seu terceiro 

ano, porém, agora com novas oportunidades para outros alunos extencionistas viverem a 

O.P. 

Dessa forma, foi perceptível que o projeto, dentre suas hipóteses, favoreceu a 

tomada de decisão da escolha profissional. A eficácia do projeto foi inquestionável. Logo, 

a pesquisa bibliográfica serviu de base para que seja efetuada na prática, a teoria que rege 

o desenvolvimento da Orientação Profissional, e com isso, novos estudos poderão surgir 

com hipóteses em diversas realidades. 

Contudo, a O.P. tem muito a contribuir no processo de escolha profissional dos 

alunos pré-universitários, porque esse processo permite uma escolha de forma mais livre 

e consciente possível, o que foi confirmado ao constatar a participação no projeto, ou seja, 

evasão não foi significativa, a coerência com a proposta, resultando em um aumento pela 

próxima edição. Sendo assim, a perspectiva é consolidar o trabalho de O.P na instituição 

como espaço na formação do psicólogo e dialogar com a comunidade. 
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RESUMO 

O presente artigo possui como objetivo retratar de forma crítica o atual cenário da 

educação inclusiva, no ensino regular, especificamente e que frente a atual conjuntura, 

ainda é possível encontrar que a escola, o principal meio de inserção das crianças na 

sociedade, ainda encontra-se despreparada e carente para o acolhimento desse público-

alvo, além disso, as unidades de educação que as recebem traz em seu cunho um ensino 

mecanicista, tal que retirando o direito de convívio de ir e vir das crianças para com as 

outras, ferramenta fundamental em seu desenvolvimento. Por conseguinte, a luz da 

fundamentação teórica, explanar que o trabalho da psicologia escolar educacional é 

necessária fazer-se presente no processo de inclusão das crianças e na humanização por 

parte da instituição para acolher de tal forma, onde nenhuma criança venha a sentir-se 

excluída. É possível concluir que a principal atitude para a quebra desse estigma vem-se 

por parte da conduta do próprio ensino regular, modificando o atual posicionamento, para 

então conseguir exercer com eficácia o real papel social das instituições, por fim 

atualizando-se no contexto estrutural, formativo, na equipe pedagógica e porque não 

política também.  

Palavras-chave: crianças. escola. inclusão. ensino. 

 

ABSTRACT 

This article aims to portray critically the current scenario of inclusive education in regular 

education, specifically and that in the face of the current situation, it is still possible to 

find that school, the main means of insertion of children in society, if it is unprepared and 

mailto:rosanenylse@gmail.com
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lacking for the reception of this target public, in addition, the education units that receive 

them brings with it a mechanistic teaching, such that withdrawing the right of conviviality 

of coming and going from children to others, a fundamental tool in its development. 

Therefore, in the light of the theoretical foundation, explain that the work of educational 

psychology is necessary to be present in the process of inclusion of children and 

humanization by the institution to accommodate in such a way, where no child will feel 

excluded. It is possible to conclude that the main attitude for the breakdown of this stigma 

comes from the conduct of the regular education itself, modifying the current positioning, 

to be able to effectively exercise the real social role of the institutions, finally updating in 

the structural context , formative, pedagogical team and why not politics as well. 

Key-words: children. school. inclusion. teaching. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atuação da psicologia  frente ao processo de desenvolvimento humano, através 

de um olhar integrado diante de alunos, professores, pais e a comunidade inserida, faz-se 

necessário no que diz respeito a educação inclusiva, sendo assim a psicologia escolar é 

chamada a fazer-se presente diante das demandas originadas nas instituições de ensino, 

possuindo como demanda a inclusão e falta dela, o modo como a fabricação de 

aprendizagem é realizada por parte dos educadores e equipes pedagógicas e a ausência da 

humanização no modo de inserção e tratamento para com as crianças, em específico 

também, as portadoras de alguma necessidade especial. 

O tema proposto, possui pertinência no cunho educacional e diz respeito ao 

modo de produzir educação por meio da inclusão. A fase da formação educacional, reflete 

intrinsecamente no futuro das crianças e adolescentes em que por diversas vezes pulam 

as etapas de vivências de suas idades, como no caso da educação, de certo modo, pela 

falta da inclusão.  

O presente artigo possui como objetivo retratar de forma crítica o atual cenário 

da educação inclusiva, no ensino regular, especificamente e que frente a atual conjuntura, 

ainda é possível encontrar que a escola, o principal meio de inserção das crianças na 

sociedade, ainda encontra-se despreparada e carente para o acolhimento desse público-
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alvo. Sendo assim, pode-se observar a falta de eficácia das políticas públicas direcionada 

à educação.  O trabalho da psicologia escolar educacional é necessária fazer-se presente 

no processo de inclusão das crianças e na humanização por parte da instituição para 

acolher de tal forma, onde nenhuma criança venha a sentir-se excluída. 

 

2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A luta de pais e/ou responsáveis de crianças e adolescentes para a inserção nas 

escolas é diária, muitos desafios são enfrentados por estes para sua aceitação, não só na 

educação, mas também no contexto social, profissional, enquanto adultos e no próprio 

âmbito familiar por partes de alguns membros. Outros fatores no qual dificulta e prejudica 

o desenvolvimento desse grupo de pessoas encontra-se no preconceito e na falta de 

informação da sociedade enquanto cidadãos de que as crianças e os adolescentes possuem 

total direito de participação nas diversas áreas sociais, em especial na educação. Segundo 

as Bases da Educação Nacional (LDB) Lei n 4.024/61, garante o direito a crianças 

portadoras de necessidades especiais o total acesso ao ensino.  

O art. 205 da Constituição Federal garante o direito à aprendizagem a todos, sem 

exceção, pois é dever do Estado e da família garantir o acesso ao ensino regular as crianças 

como um todo. É possível ser visto ainda no art. 206 que o ensino será oferecido, baseado 

e seguindo princípios, sendo alguns deles a igualdade, a liberdade de aprender e o 

pluralismo de ideias, ou seja, logo sendo evidenciado, não há distinção entre os indivíduos 

para poder utilizar desse serviço, que também oferece de escolas públicas na qual podem 

e devem recebê-las.   

Entretanto, no atual parâmetro encontra-se uma postura frágil por parte das 

escolas, consequentemente causando um despreparo no modo de fazer educação ao 

possuir profissionais desqualificados para o cuidado para com as crianças e adolescentes 

em que buscam as instituições que acolham de maneira satisfatória e inclusiva. De acordo 

com Sekkel (2003) ambiente inclusivo pode ser definido da seguinte forma: 

 

(...) aquele que tem uma articulação coletiva e uma ação comprometida 
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com o reconhecimento e busca da satisfação das necessidades de cada 

um, a qual se inscreve no âmbito da construção de uma sociedade 

verdadeiramente humana, em que as pessoas possam se diferenciar e se 

desenvolver em busca de felicidade (p.162). 
 

Diante disso, pode-se ver que a responsabilidade de construção e inclusão das 

crianças e adolescentes no ambiente escolar e social não recai apenas sobre os 

profissionais especializados, mas por toda a equipe pedagógica, diretores/gestores, 

colegas de classe, os pais e também a comunidade/bairro como um todo, pois instruir as 

crianças para uma postura humanizada e acolhedora, é formar cidadãos capazes de 

compreender o todo de forma respeitável e possuir condutas íntegras no qual não exclui 

da sociedade pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, déficit ou transtorno.  

Na educação inclusiva as crianças, sendo elas o público-alvo, devem receber 

assistência e acompanhamento continuado até o fim de seus estudos para assegurar a 

permanência e conclusão do mesmo. É fundamental construir uma visão mais ampla para 

as pessoas que as questionam se é possível alguém “assim” conseguir desenvolver-se 

profissionalmente e enquanto pessoa; apesar das limitações que as cercam o grupo de 

pessoas sejam elas crianças, adolescentes, jovens ou adultos devem ser tratados como tal, 

nos seus contextos biopsicossociais. 

A inclusão é excepcional para a quebra de barreiras nas escolas mediante o ato 

de excluir, as atuais conjunturas das instituições requer mudanças em sua organização 

cultural, estrutural e comportamental, partindo desse pressuposto, compreende-se que tem 

que eliminar não é a presença da deficiência da criança, mas sim as discriminações que se 

perpetuam muitas vezes de gestores para gestores, dando continuidade a hábitos que 

passam imperceptíveis mais que reforçam, tornando condicionantes na prática da 

exclusão.   

Muitas crianças não possuem acesso à escola, em casos, devido a inexistência de 

vagas, mas por outro lado devido a ineficácia do ensino em acolher a demanda levada por 

este público em que pulam de escolas para outras, sem possuir um acolhimento 

humanizado. O crescimento do número de alunos público-alvo da Educação Especial no 

ensino regular demonstra as limitações e as contradições do sistema educacional. Os 
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atores educacionais são desafiados a responder às demandas do cotidiano escolar 

referentes à convivência e à aprendizagem na diversidade (MATOS; MENDES, 2014).  

 

2.1 HUMANIZAÇÃO 

A escola servirá para as crianças e adolescentes portadoras de necessidades 

especiais como um berço de afetividade, interação, socialização, laços, amizades, 

companheirismos, união e uma melhor inserção social. Diante disso, esse modo de 

interação será um condicionante importante para o desenvolvimento cognitivo, social e 

afetivo das crianças. Como mencionado anteriormente, para as demais crianças que 

convivem com  essa interação, é possível estabelecer nelas uma conduta pré-estabelecida 

de respeito mútuo não só com as demais do seu grupo pertencente na instituição ditos 

“diferentes”, mas é provável que levem consigo esse tipo de comportamento para todos 

os lugares em que irão e também para os seus pais ou responsáveis, formando assim uma 

corrente de compreensão e afetividade com qualquer tipo de pessoa.  

O papel da escola mediante a humanização, traz consigo um leque de benefícios, 

pois as boas relações humanas, reproduzem convivências saudáveis e prósperas, ofertando 

de antemão, uma empatia mútua, diminuindo muitos fatores que englobam o mundo atual, 

como a violência em diferentes parâmetros, as relações inter-pessoais superficiais, as 

estereotipias deterministas e por último sendo o mais preocupante a desvalorização do 

indivíduo. 

 

A EDUCAÇÃO deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar 

a assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar 

um cidadão. Um cidadão é definido, em uma democracia, por sua 

solidariedade e responsabilidade em relação a sua pátria. O que supõe 

nele o enraizamento de sua identidade nacional (MORIN, 2002, p. 65). 
 

Ou seja, o sujeito se transforma mediante educação e essas condições que a 

mesma proporciona, modifica o modo de agir e pensar perante a sociedade positivamente, 

contribuindo para a formação da humanização enquanto cidadão. Então o sujeito passa a 

possuir sua individualidade de pensamento e opiniões, passando a não ser um sujeito 
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determinado pelas falácias de uma sociedade estereotipada.  

Não será possível humanizar, enquanto os hábitos culturais continuarem 

objetificando o homem enquanto sujeito, esquecendo das suas especificidades e 

individualidade, causando em muitos um distanciamento, como no caso das crianças 

portadoras de alguma deficiência perante a não aceitação no ensino regular. 

A humanização é um processo diário, é um exercício contínuo. Acreditar naquilo 

que é humano, é acreditar que na vida é possível o progresso mediante as regressões em 

uma sociedade adoecida mentalmente. Humanizar de certa forma, é possuir a prática 

constante do acolhimento; às escolas perante seu papel social deve atribuir a si e ser um 

ponto de espelho de suas atividades frente a todos ao seu redor.  

Psicólogos, professores e toda a equipe da escola devem ser amigos da criança, 

além de simplesmente instruir o ensino básico técnico a aprender português ou matemática 

ou de corrigir o comportamento desagradável da criança, mas compreender que os alunos 

perpassam mais do que suas aparências físicas mostram e que por muitas vezes é na escola 

que a criança tem a oportunidade de desenvolver aquilo que em casa ela não tem a 

possibilidade. 

Vale salientar que esse tipo de atitude fortalece laços já existentes na escola, 

afetando de maneira facilitadora aqueles em torno do processo de inclusão.  

 

3 A PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A psicologia escolar educacional ainda é recente na sua atuação no contexto 

educacional do ensino regular, o psicólogo tinha sua utilidade apenas na aplicação de 

testes psicológicos para a análise de QI de alunos no qual seriam divididos em “aptos a 

aprendizagem ou inaptos. 

 

Foi amplamente criticada especialmente a partir dos anos 1980, 

principalmente devido a falhas no processo de avaliação e por ter se 

constituído ao longo da história da Psicologia Escolar como uma forma 

de intervenção descontextualizada, que por várias décadas favoreceu 
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mecanismos de exclusão na escola (PATTO, 1990; MACHADO, 1994;  

LIMA, 2005; MALUF; CRUCES, 2008). 
  

Atualmente a área de atuação e de suas intervenções ampliaram-se: busca de dados 

de alunos, bem como a análise dos mesmos, rodas de conversa semanalmente com 

professores, na convocação de pais e/ou responsáveis dos alunos para uma escuta, escutas 

individuais das demandas tragas pelos estudantes caso preciso, investigação de variáveis, 

análise do ambiente, etc.  

Dentro de uma perspectiva de ensino-aprendizagem inclusiva, é fundamental a 

atribuição do contexto sócio-histórico da criança na qual está passando por esse processo 

e da escola que está recebendo, pois através disso é possível suscitar possíveis causas de 

uma não adaptação e falta de preparação para o trabalho e manejo das mesmas. A partir 

disso, pode-se identificar a necessidade da atuação do psicólogo nesse campo, ainda que 

não seja lei consolidada; nesse caso, de acordo com o Senado Notícia, existe uma proposta 

de lei desde 2011 que defende o acompanhamento de alunos e professores por 

profissionais da psicologia,  no que concerne à presença na escola, o Senado Notícia 

(2018),  diz ainda que essa proposta tramita na Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH),  a integração obrigatória de um profissional da psicologia 

nas instituições de ensino. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), estabelece no artigo 

58 que: “haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da clientela da educação especial” (Brasil, 1996).  Diante 

disso, cabe a escola em seu papel social, quando preciso nos casos de acompanhamento 

com os alunos em estado de vulnerabilidade ou de alguma situação no qual os direitos das 

crianças encontram expostos e ameaçados, realizar um processo de investigação, haja 

vista, que a criança está inserida em um contexto sócio histórico e psicológico. 

A presença do psicólogo no meio escolar traz o entendimento e reflexão para com 

a subjetividade de cada aluno e compreende que individualmente eles possuem dentro de 

si, suas necessidades na qual geram comportamentos ou atitudes em seu desenvolvimento 

que virá a contribuir com a atual situação ou desestruturar aquilo que já não se encontra 
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de uma maneira satisfatória. Ademais, o psicólogo entrará para intervir também nas 

atuações dos gestores, professores, servidores e toda a conjuntura política e humana da 

instituição de ensino; aferindo os direitos fundamentais das crianças.  

A participação na orientação, treinamento e desenvolvimento técnico-profissional 

de educadores encontra-se no rol de atividades relacionadas à atuação do psicólogo 

escolar (DEL PRETTE, 2002; SCHUELL, 1996; WITTER, 2002). O profissional da 

psicologia, não trabalhará somente com os alunos, mais estará lidando diariamente com 

toda a equipe escolar no seu processo de construção de relações humanas mais edificantes 

e construtoras de uma sociedade escolar menos excludente e lhe confere um saber especial 

diante da resolução dos problemas educacionais frente à inclusão. Entretanto, deve-se 

tomar cautela mediante as expectativas que os professores inferem no psicólogo, pois não 

depende apenas dele, mais de toda a comunidade institucional a adesão de uma postura 

política reflexiva crítica.  

 

4 EDUCAÇÃO INCLUSIVA, HUMANIZAÇÃO E A PSICOLOGIA ESCOLAR 

 

Lacerda e Guzzo (2005), afirmam que, para se pensar na prevenção primária 

como modelo de intervenção alternativo, é primeiramente necessário se ter clareza das 

concepções de indivíduo, em todos os seus âmbitos inseridos e pertencentes, para que se 

possa avançar para uma perspectiva pedagógica de conscientização popular. Estes autores, 

afirmam também que é preciso de investigações mais aprofundadas em relação ao aluno, 

para compreensão de comportamento atípico, estereotipados e subjugado como “o aluno 

mal comportado”. 

Segundo afirma Bock (2003), a proposta de inclusão escolar oferece, assim, a 

possibilidade da revisão das práticas escolares excludentes, que cercam a sociedade 

historicamente. Diante dessa afirmação, vale destacar a importância da psicologia na 

promoção da humanização de modo a modificar a maneira de lidar com as diferenças entre 

o contexto diversificado das crianças, seja ele social, familiar, racial, econômico e especial 

(no caso das deficiências, síndromes ou transtornos). Torna-se uma prática diária e que 

deve sempre tornar a discussão a inclusão nas diversas esferas cotidianas da 
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cultura/sociedade atual. 

A LEI N° 13.005/2014, decretou a PNE (Plano Nacional de Ensino), possuindo a 

vigorar durante 10 anos, ou seja, até 2024. No Art. 2o deste, vem citar as diretrizes no qual 

o plano deve seguir para elaboração da educação mais qualificada, competente, 

diversificada e inclusiva, bem como a garantia da elaboração dos direitos humanos, no 

que diz respeito a educação brasileira. Dentre todas as diretrizes, seguem algumas: 

erradicação do analfabetismo;  universalização do atendimento escolar; superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 

todas as formas de discriminação e melhoria da qualidade da educação.  

Patto (1990), diz que durante muito tempo permaneceu a ideia de que a prática do 

psicólogo escolar deveria estar pautada na avaliação de crianças e jovens com dificuldades 

de aprendizagem, diante dessa afirmativa,  analisa-se que para essa prática era utilizado 

de  instrumentos psicológicos que medissem a capacidade dos alunos, separando os aptos 

dos não aptos para a aprendizagem. Então os que não possuíam o QI “elevado” eram tidos 

como incapazes. Atualmente, o contexto social visiona o psicólogo na ênfase solucionar 

alunos problemáticos e inseri-los de acordo com o sistema educacional de ensino.  

De acordo com o ECA (Estatuto da criança e do adolescente),  no que se refere ao 

artigo 53, toda e qualquer criança, sem exclusão, tem o direito à educação e acesso a elas, 

assim, então a partir disso, a criança pode ser inserida no meio social de forma inclusiva, 

dando a ela, a plena participação nas ações estudantis oferecidas pelas instituições de 

ensino.  A lei de garantia dos direitos da infância e adolescência foi decretada por meio  

da LEI Nº 8.069, DE 13 de julho de 1990. 

 

5 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho caracteriza-se como bibliográfico, possuindo natureza 

qualitativa, onde buscou-se buscou analisar através de leituras e pesquisas de artigos e 

livros na área da educação, da inclusão, humanização e da psicologia de forma crítica, o 

processo de educação inclusiva recorrente no país. Possuiu como enfoque a descrição, 

pois nele foi abordado diferentes conceitos e informes do tema em questão, assim 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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proporcionando uma discussão entorno da atual conjuntura em que se encontra a educação 

inclusiva e como a psicologia educacional/escolar pôde e pode continuar contribuindo 

para com os questionamentos em aberto e perpassados no decorrer das pesquisas. 

Por conseguinte foi escolhido uma faixa etária para ser tratada diretamente, a 

partir disso a busca por referências foram filtradas para artigos no qual o foco da inclusão 

eram crianças no ensino regular de aprendizagem nas escolas e como a humanização faz 

diferença no desenvolver da inclusão nas escolas e no modo de conduta de ser pessoa 

frente a esse grupo de sujeitos, ademais, na forma de tratamento e como isto é favorável 

para a formação de cidadãos comprometidos com o respeito, acolhedores  

As pesquisas foram realizadas virtualmente e em bibliotecas, localizadas na 

cidade de Mossoró-RN e mediante isso não houve custo financeiro/aquisitivo nenhum.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tratar sobre a educação, humanização e inclusão, requer cuidado e cautela no 

que tange às políticas públicas existentes na conjuntura brasileira, pois as três esferas 

encontra-se em diversos ambientes; não deve ser mencionado o processo de incluir e de 

ser humano para com o outro nos campos das salas de aula apenas, mas numa sociedade 

no geral onde o que tange muitas vezes são os interesses pessoais, ultrapassando os limites 

do outro, ocupando o espaço que em pleno direito não só as crianças, mais qualquer 

pessoa portadora de alguma necessidade especial possui enquanto cidadão.  

Por isso a atuação profissional da psicologia torna-se necessária com o 

comprometimento social naquilo em que atua, assim também como tornar a sociedade e 

o meio em que vivi, fiel as discussões que permeiam o campo educacional referida à 

inclusão. Somente assim, será capaz de desobstruir os atuais desafios existentes na 

educação. 

No que concerne a criação de novas zonas de inteligibilidade, vem a contribuir 

no aparato das diferenças relacionais, físicas, biológicas, sociais e mentais de cada 

criança, construindo uma ponte entre a inclusão escolar e o desenvolvimento do aluno. 

Por fim, é preciso que o psicólogo e a escola passe a aderir a uma conduta crítica diante 
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desses agravantes e no que podem vir a causar, pois a exclusão e a não formação de alunos 

e profissionais que ajam de forma humanizada e não integrativa ira vir a refletir 

posteriormente na formação de uma sociedade intolerante. 
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RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por prejuízos desde os primeiros 

anos de vida nas áreas de interação social, comunicação e comportamento. Observou-se 

que a família, ao se deparar com o diagnóstico, busca mais informações sobre o 

prognóstico estabelecido. O objetivo deste trabalho foi compartilhar conhecimentos sobre 

a eficácia das múltiplas terapias, esclarecendo assim a variedade e resultados de 

tratamento para as crianças com TEA. O trabalho caracteriza-se como revisão de 

literatura, por meio das bases eletrônicas Medline e Scielo, assim também como o novo 

DSM-5 e alguns livros especializados no assunto. Pode-se ressaltar que existem hoje na 

literatura diversos métodos de reabilitação, com objetivos de enriquecer e aperfeiçoar a 

autonomia do indivíduo, assim como suas habilidades mais comprometidas, como a 

interação social. A escolha do tratamento adequado é de extrema importância. 

Desenvolvimento deste e de outros trabalhos nesse campo são relevantes para a 

compreensão de intervenções, que podem levar ao melhor prognóstico dos casos, 

sabendo-se que cada ser é único na sua subjetividade. 

Palavras-chave:  transtorno do espectro autista. diagnóstico. terapias. 

 

ABSTRACT 

Autistic Spectrum disorder (ASD) is characterized by losses from the first years of life in 

the areas of social interaction, communication and behavior. It was observed that the 

family, when they come across the diagnosis, seeks more information about the 

established prognosis. The objective of this work was to share knowledge about the 
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efficacy of multiple therapies, thus clarifying the variety and efficacy of treatment for 

children with ASD. The work is characterized as a literature review, through the electronic 

bases Medline and Scielo, as well as the new DSM-5 and some specialized books on the 

subject. It can be emphasized that there are several rehabilitation methods in the literature 

today, with the objective of enriching and improving the autonomy of the individual, as 

well as their most compromised skills, such as social interaction. The choice of 

appropriate treatment is extremely important. Development of this and other studies in 

this field are relevant to the comprehension of interventions, which can lead to better 

prognosis of cases, knowing that each being is unique in its subjectivity. 

Keywords: autistic spectrum disorder. diagnosis. therapies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1943, Leo Kanner descreveu, 11 casos do que nominou distúrbios autísticos 

do contato afetivo. Nesses 11 primeiros casos, em 5 existia uma incapacidade de 

relacionar-se de formas funcionais com os outros indivíduos. Além disso, Kanner 

visualizou respostas incomuns ao ambiente, que incluíam estereotipias, resistência às 

mudanças, também observou aspectos não-usuais das habilidades de comunicação nas 

crianças, como a inversão dos pronomes e a tendência ao eco na linguagem, denominado 

ecolalia. O termo “autismo” perpassou por diversas alterações ao longo do tempo, e 

atualmente é chamado de Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) (APA, 2014). 

Este artigo pretende explorar maior compreensão sobre o TEA, pois a 

complexidade autismo corrobora a importância pela busca contínua de informação e pelos 

avanços científicos na área. Desta forma, interpela a importância do diagnóstico e do 

processo de reabilitação para esses indivíduos. Nas últimas décadas, a incidência de casos 

de autismo tem crescido de forma significativa em todo o mundo (SCHECHTER E 

GRETHER, 2008). 

O TEA é um transtorno que vai além da sua complexidade, distante de ser 

definido com medidas ou exatidão, por não existir meios pelos quais se possa comprová-
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lo, testá-lo, muito menos medi-lo. Importante salientar, que as pesquisas realizadas devem 

desfocar no sentido de apresentarem a “cura” para o autismo, pois o foco e compreensão 

é que o TEA acompanha o indivíduo por todo seu ciclo vital, buscando assim, 

conhecimentos e intervenções que auxiliem no melhor estado de saúde biopsicossocial 

do indivíduo. 

Araújo; Schwartzaman (2011) destacam que crianças são encaminhadas à 

avaliação mais tarde do que o esperado, considerado que os pais começam a expressar 

suas dúvidas por volta dos 17 meses da criança e a idade do diagnóstico é por volta dos 

quatro anos. O reconhecimento precoce do diagnóstico e as intervenções realizadas em 

crianças com TEA podem determinar o prognóstico, incluindo maior agilidade na 

aquisição da linguagem, facilidade nos diferentes processos adaptativos e no 

desenvolvimento da interação social.  

Segundo o DSM-5, as demonstrações de prejuízos sociais e de comunicação e 

comportamentos rígidos, restritos e repetitivos que definem o TEA são visíveis no período 

do desenvolvimento. Posteriormente, intervenção e compensação, podem mascarar essas 

dificuldades pelo menos em alguns contextos. Já os sintomas, permanecem suficientes 

para causar prejuízo atual no funcionamento social, profissional e em outras áreas 

importantes da vida do indivíduo. 

 

2 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUSTISTA NO DSM-5 

 

A nomenclatura autismo criada por Eugene Bleuler (apud NOGUEIRA, 2009), 

descreveu um sintoma da esquizofrenia definido pelo mesmo como sendo uma "fuga da 

realidade". Já Asperger usou o termo para dar nome aos sintomas que observou em seus 

pacientes, descrevendo, em sua tese de doutorado, a psicopatia autista da infância.  

Em 2013, substituindo o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos 

Mentais DSM-IV, criado em 1994 e revisado em 2000, saiu a versão atualizada, o DSM-

5 que selou o termo Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), incluindo todos os 

transtornos do espectro, sob o código 299.0. Em 2018, a Organização Mundial da 

Saúde lançou a nova versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
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Problemas Relacionados à Saúde, a CID-11, acompanhando o DSM-5 e também 

associando as classificações diagnósticas do espectro do autismo em um único código, o 

6A02, para TEA. 

O Transtorno de Espectro Autista (TEA) é caracterizado como um complexo 

espectro de déficits no neurodesenvolvimento, onde geralmente tem sua manifestação na 

primeira infância, afetando a interação social e a comunicação, relacionados à presença 

de comportamentos e interesses estereotipados e repetitivos (CHARMAN, 2003). 

Segundo o DSM-5, os critérios diagnósticos para o TEA, são déficits persistentes 

na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, padrões restritos e 

repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, assim como os sintomas devem 

estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, causando prejuízo 

clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas 

importantes da vida do indivíduo no presente, onde essas perturbações não são mais bem 

explicadas por deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) ou por 

atraso global do desenvolvimento. 

Transtorno do Espectro Autista costuma ser comórbido e para fazer o diagnóstico 

da comorbidade de TEA a comunicação social deve estar abaixo do esperado para o nível 

geral do desenvolvimento. De acordo com a nota, indivíduos com um diagnóstico do 

DSM-IV bem estabelecido de transtorno autista, transtorno de Asperger ou transtorno 

global do desenvolvimento sem outra especificação devem receber o diagnóstico de TEA. 

Consulta-se no DSM 5, os especificadores de gravidade (Tabela 1) podendo ser 

usado para esclarecer, descrevendo de maneira sucinta, a sintomatologia atual do 

indivíduo com TEA, reconhecendo a gravidade variável de acordo com o contexto ou 

oscilação com o tempo. A gravidade das dificuldades de comunicação social e de 

comportamentos reduzidos, limitados e repetitivos deve ser classificada separadamente. 

As categorias de gravidade não devem ser usadas para delimitar ou determinar a escolha 

e a provisão de serviços; isso somente pode ser definido de forma individual, subjetiva e 

mediante a conferência de prioridades e metas pessoais. 

Pode-se encontrar ainda no DSM-5, características associadas que apoiam o 

diagnóstico, como por exemplo, que muitos indivíduos com TEA também mostram 
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comprometimento intelectual e/ou da linguagem. Até aqueles com inteligência média ou 

alta apresentam um perfil desproporcional de capacidades. A divergência entre 

habilidades adaptativas e intelectuais geralmente é grande. São frequentes também 

déficits motores, como marcha atípica; caminhar em ponta dos pés, falta de coordenação 

e outros sinais motores fora da normalidade. 

 

3 A FAMÍLIA COMO MELHOR RECURSO TERAPÊUTICO 

 

Kanner (1949), o primeiro psiquiatra a descrever o autismo, evidenciou suas 

observações clínicas de que as crianças autistas possuíam pais muito inteligentes, mas 

pouco calorosos, afetuoso, criando assim o termo mãe-geladeira. Ainda segundo Kanner, 

era mais provável que a frieza e falta de afeto dos pais fosse consequência da ausência de 

retorno da criança ao afeto que dedicavam a ela, ou seja, uma associação ao autismo, o 

que não explica a sua causalidade. Então posteriormente, em seus artigos e livros, 

Bettleheim tornou a público em sua obra - A Fortaleza Vazia, publicado em 1967 – a ideia 

de que o autismo seria causado pela indiferença da mãe em relação à criança, tornando-

se assim uma referência na área, o que possibilitou ao mesmo o reconhecimento enquanto 

um especialista em autismo. Sucessivamente, Kanner se disse mal compreendido 

retratando-se no seu livro “Em defesa das mães”. 

De acordo com Ardore; Cortez; Regen (2001), os pais diante da recepção do 

diagnóstico do filho, tendem a procurar um culpado, chorar e negar sua condição. Diante 

do novo imprevisível, do inesperado, um futuro desconhecido da criança e dos familiares. 

No início, se deparam com as dificuldades na interação com o filho, sendo assim, reclusos 

na sua dor e angustia, acabam esquecendo o contato com a sociedade e voltando-se para 

a família, evitando juízos, opiniões e críticas. 

Segundo Abreu; Andrade (2012), a família é convocada a se mobilizar e se 

adaptar às necessidades emergentes do autista, tentando diminuir ao máximo o impacto 

de ter um sujeito autista no meio familiar, maximizando o funcionamento da mesma. O 

encontro do autismo sobre a funcionalidade familiar tem influência de acordo com a 

gravidade das manifestações do transtorno, pelas singularidades de personalidade dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner
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pais, bem como pela disponibilidade de redes de apoio social e programas de treinamento 

de pais que se constituem em alternativas para o desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento familiar. 

Para Wachtel; Carter (2008), deve-se levar em consideração que mães 

emocionalmente mais saudáveis têm melhor engajamento, sendo ativa, em atividades 

cognitivas e dando maior suporte com a criança. 

Diante disso, a participação e interação da família perante o tratamento é 

indispensável para um melhor desenvolvimento da criança. Desde o nascimento, já se 

está inserido nessa estrutura social, em que interações primárias fundamentais são 

estabelecidas para garantir nossa sobrevivência. Aliás, é notório que, além da forte 

influência dos aspetos genéticos, o ambiente se constitui em grau decisivo na 

determinação das características comportamentais da criança (FIAMENGHI; MESSA, 

2007). 

 

3 BUSCA AO TRATAMENTO ADEQUADO PARA O TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA? 

 

Diante do acolhimento do diagnostico pelos pais, inicia-se nova fase, a busca ao 

tratamento adequado juntamente com o processo de melhorias nas expectativas que o 

sujeito autista recebe. 

De acordo com Siklos; Kerns (2006), o apoio social oferece a disponibilização 

de tempo livre para os pais de modo que permite a eles poder participar de atividades 

recreativas e dos serviços e programas em geral de suporte formal disponibilizados. 

Para Marques; Arruda (2007), ainda que a psicoterapia lúdica psicodinâmica ser 

na atualidade muito questionada para o tratamento da criança com autismo, existem vários 

autores de orientação psicanalítica que trabalharam terapeuticamente com crianças com 

fenômenos autísticos, dentre os quais Alvarez (1994), Mélega (1999), Meltzer (1989) e 

Toledo (2003). Ao declararem sua experiência profissional, alguns desses autores 

desenvolveram ideias e desenvolveram teorias que ajudaram a compreender o autismo e 

o atendimento das crianças autistas. A psicoterapia lúdica em crianças com diagnóstico 



 

1355 

de TEA deve ser voltada, primeiramente, para a construção de um vínculo entre a criança 

e o psicoterapeuta. 

Bosa (2006) chama a atenção para a diversidade de serviços disponíveis, desde 

as abordagens individuais realizadas por profissionais treinados em uma área específica, 

até aqueles constituídos por clínicas multidisciplinares. Destacou-se que a eficácia do 

tratamento depende da experiência e do conhecimento do profissional sobre o autismo e, 

essencialmente, de sua habilidade do trabalho em equipe juntamente com a família. O 

autor fala da importância de aconselhar os pais sobre as vantagens e desvantagens 

relacionadas a diferentes tratamentos. É importante não parecer pessimista, há também a 

necessidade de demonstrar que os tratamentos divergem em seus fundamentos. 

Corrêa; Queiroz (2016), afirmam que as trocas estabelecidas com os pares 

sociais permitem à criança amadurecer a autoconsciência, construindo a base para a noção 

de intencionalidade que lhe permite avançar cognitiva e socialmente. Desta forma, ainda 

que antes da fase verbal, as interações sociais ocorrem e são fundamentais para o 

desenvolvimento inteiro da criança. O alicerce para tal constituição é afetiva. Por essa 

razão, investiga-se aprofundar conhecimentos sobre o apego. As crianças com TEA, 

superam suas limitações alcançando por meio de ajustes de seus parceiros sociais, o que 

se espera não só persistência, mas entendimento das dificuldades que classificam o 

transtorno. Alguns programas de intervenção precoce serão tão mais efetivos se a 

introdução dos pares for feita por meio de ofertas de espaços organizados para 

informação, orientação e acolhimento, de forma a permitir compreender a subjetividade 

de suas crianças e suas próprias limitações e dificuldades. 

Como o TEA não tem cura, a busca pelo tratamento específico para o TEA traz 

consigo, a importância de abrandar os déficits apresentados, já que alguns tratamentos 

podem ser mais eficazes para uns sujeitos e menos para outros, em função de cada 

indivíduo apresentar um nivelamento de desenvolvimento neurológico diferente do outro. 

Entretanto, no que se refere a evolução do tratamento, ainda a psicoterapia 

comportamental é a mais preconizada juntamente com o processo de condicionamento 

que descomplexifica os cuidados para com o sujeito na condição TEA, tornando-o mais 

bem estruturado emocionalmente e organizado (SANTOS, 2008). 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente artigo de revisão de literatura tem como objetivo compartilhar 

conhecimentos sobre a eficácia das múltiplas terapias, esclarecendo assim a variedade e 

resultados de tratamento para as crianças com TEA. O assunto é abordado por muitos 

autores, porém é relevante e cabe aprofundar e verificar os avanços na área. Perante esse 

objetivo, foi realizada uma pesquisa qualitativa e exploratória por meio das bases 

eletrônicas Medline e Scielo, assim como o novo DSM-5 e livros especializados no 

processo de reabilitação no TEA com base nos avanços científicos na área, com o intuito 

de oportunizar mais compreensão, com base nos múltiplos avanços científicos na 

variedade de terapias e a veracidade sobre o TEA. Ao enfrentar o diagnóstico de TEA, as 

famílias investigam e analisam sobre qual tipo de intervenção terapêutica é a mais efetiva. 

A resposta não é tão simples como parece, em contraste com a grande quantidade de 

tratamentos que têm sido ofertados, porém, vale salientar que cada indivíduo responde de 

forma diferente e singular. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o TEA, que compreende diferentes graus de comprometimento, 

cita-se Camargo; Bosa (2009), ao confirmarem que a noção de uma criança não 

comunicativa, isolada e incapaz de demonstrar afeto não corresponde às observações 

atualmente realizadas. Afirma-se também, os autores Nogueira (2009) e Orrú (2007) 

quando concordam em focar os estudos nas potencialidades dessas crianças, apesar de 

considerarem as dificuldades centrais do espectro autista. 

A psicoterapia tem o objetivo de auxiliar a interpretação da linguagem corporal, 

a comunicação não verbal, a aprendizagem, como também as emoções e as interações 

sociais (BARROS; SENRA; ZAUZA, 2015). A terapia cognitivo comportamental (TCC) 

contribui para o ensinamento das crianças autistas em relação a várias formas de utilizar, 

recordar e processar as informações, como treinamento de autoinstrução (WHITMAN, 



 

1357 

2015). 

Para Camargo; Bosa (2012), o contexto escolar possibilita contatos sociais, 

favorece o desenvolvimento da criança autista, como também das demais crianças, de 

acordo com a proporção que convivem e aprendem com as diferenças. Já Silva; Facion 

(2008), esclarecem que os demais alunos irão se enriquecer por terem a oportunidade de 

conviver com o diferente. Fiaes; Bichara (2009) pontuam a escola regular como um 

contexto no qual a criança com dificuldades encontra modelos mais avançados de 

comportamentos para seguir. 

Fernandes; Neves; Scaraficci, (2011) destaca umas das opções sugeridas, que 

incluem o PECS (Picture Exchange Communication System) e a linguagem de sinais. O 

programa PECS foi desenvolvido em 1993 e usa objetos, palavras impressas, imagens ou 

combinações dos envolvidos e formas de auxílio físico, como plaquinhas de 

comunicação, livreto e exibição dos materiais visuais. Afirma-se que a associação entre 

símbolos e atividades facilita e esclarece tanto a compreensão quanto a comunicação. 

Whitman (2015), pontua que a linguagem de sinais para as crianças autistas é 

considerada uma das melhores formas de tratamento, dependendo de suas capacidades 

motoras, cognitivas e sensoriais, não havendo necessidade do uso de dispositivos físicos. 

O programa inclui também como objetivo o treinamento e esclarecimento para as pessoas 

que convivem com o autista. O autor diz que a tecnologia e os avanços dos programas de 

computadores são excelentes parceiro da comunicação, pois podem converter palavras 

impressas, imagens e outros símbolos na forma de fala, facilitando e ajudando na 

comunicação e independência da criança autista. 

Apresenta-se outro método a ser salientado é a Análise Aplicada do 

Comportamento (ABA), que tem o objetivo de ensinar à criança autista habilidades que 

ela não possui, por meio de etapas associadas a instruções ou indicações. O ABA visa 

tornar o aprendizado prazeroso para a criança e ensiná-la a reconhecer múltiplos 

estímulos (FERNANDES; NEVES; SCARAFICCI, 2011). 

Outros autores como Silva; Mulick (2009), mostram a relevância de um 

diagnóstico precoce, levando em conta que a idade na qual a criança começa a receber 

intervenções direcionadas representa um dos elementos importantíssimos para um melhor 
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prognóstico em relação ao seu desenvolvimento. Em relação as terapias dessas crianças, 

Choto (2007) chama atenção a fusão entre a terapia e a educação, frisando a 

interdisciplinaridade como um elemento indispensável para obtenção de melhores 

resultados. Já Fernandes (2008), discorre a respeito da integração de métodos 

pedagógicos e psicológicos sendo fundamentais para obter avanços na intervenção 

terapêutica, obtendo melhores resultados, apontando melhor interação social e 

desenvolvimento geral da criança autista. 

Hoher; Wagner (2006), destacam que os pais se superam, e começam a gerar 

expectativas mais positivas, independentemente da realidade em que se encontra a criança 

autista. Eles aguardam que o filho se desenvolva, melhore, ou seja normal. O desejo de 

cura é um constante anseio dos pais. 

  Segundo Filho et al. (2014) percebe-se que as famílias estão sempre 

presentes nos cuidados da criança autista, sendo participativas e assíduas em reuniões nas 

organizações, nas consultas dos médicos, neuropediatra e pediatra, assim como em 

acompanhamentos psicológicos. Portanto, foi constatado que a família exerce um papel 

fundamental na vida da criança com TEA e que a mesma muitas vezes não está preparada 

para lidar com esse fato de ter uma criança autista, porém acaba tendo aceitação e passa 

a se inteirar mais sobre o transtorno da criança, procurando entender a respeito de tudo 

para proporcionar um bom tratamento e saber ajudar a promover uma boa qualidade de 

vida. 

Segundo o DSM-5, o transtorno do espectro autista não é degenerativo, sendo 

comum que aprendizagem e compensação continuem ao longo da vida. Então, é 

importante sugerir que a família dessa criança participe do tratamento, possibilitando 

aumentar e evoluir o estímulo ao seu desenvolvimento, um fator relevante a ser respeitado 

é o limite e os recursos financeiros de cada família. 

A decisão da escolha do tratamento e terapias adequadas é de extrema 

importância, pois o TEA acompanha o indivíduo por toda vida. Sendo como qualquer 

indivíduo, o autista é único dentro da sua subjetividade, e os resultados e evolução desse 

tratamento serão oscilantes. Decorrerão do grau de comprometimento e da interatividade 

de cada indivíduo, assim como da qualidade e quantidade de terapias. Por tanto, não 
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existem métodos, tratamentos únicos ou engessados que possibilitem uma evolução ou 

desenvolvimento adequado em todos os autistas, independentemente da idade, gênero ou 

gravidade. 

Nesse contexto, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da criança 

autista e o processo de reabilitação selecionado pela família devem ter como objetivo à 

melhora das capacidades funcionais do mesmo, como também ressaltar e ampliar suas 

potencialidades. 
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Tabela 1- Níveis de gravidade para transtorno do espectro autista 

 

Fonte: DSM-5 (APA, 2014) 
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RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo analisar como o estigma social sobre os portadores 

de HIV influencia o planejamento familiar. Ademais, uma mulher grávida portadora de 

HIV com a devida orientação médica no pré-natal, seguindo todas as recomendações e 

medidas preventivas, o risco de transmissão do HIV ao feto chega a ser nulo. Diante disso, 

é importante ressaltar a necessidade de preparo dos agentes da saúde para auxiliar na 

gestação dessas mulheres como do apoio que esses soropositivos precisam da assistência 

social para persistir na decisão de constituir uma família, em virtude do preconceito da 

sociedade que, muitas vezes, também é exercido pelos familiares. Para execução desse 

estudo, foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico em livros, revistas e artigos 

produzidos ao longo dos anos, utilizando-se dos dados das plataformas: SciELO e Google 

Acadêmico. Este estudo busca colaborar com futuros trabalhos que envolvam essa 

temática. Dessa maneira, é possível consumar que os preconceitos e estereótipos criados 

pela sociedade complicam a formação de núcleos familiares de soropositivos, pois 

apresentam uma série de obstáculos, assim, fazendo com que esses sujeitos tenham seus 

desejos reprimidos, ocasionando uma série de problemas psicológicos. 

Palavras-chaves: família. preconceito. aids.  
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ABSTRACT 

This article aims to analyze how the social stigma about HIV patients influences planned 

parenthood. In addition, a pregnant woman carrying HIV who has proper medical 

guidance during the prenatal period, following all recommendations and preventive 

measures, the risk of HIV transmission to the fetus becomes null. Considering this, it is 

important to emphasize the need to prepare the health agents to assist in the pregnancy of 

these women, as well as the support that these seropositive people need from the social 

assistance to persist in the decision to constitute a family, due to the prejudice of society 

which is also reinforced by their own family members. For the execution of this study, a 

bibliographical research was carried out on books, journals and articles produced over the 

years, using data from the platforms: SciELO and Google Scholar. This study has the 

objective to collaborate with future articles involving this theme. This way, it is possible 

to conclude that the prejudice and stereotypes created by society complicate the formation 

of family for seropositive people, because they create lots of obstacles, thus, causing these 

individuals to have their desires repressed, causing a series of psychological problems on 

them. 

Key-words: family. prejudice. aids. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Acquired Immune Deficiency Syndrome - Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) ocorre como uma consequência da ação do Human Immunodeficiency 

Virus (HIV-Vírus da Imunodeficiência Humana) no organismo. Esse vírus infecta as 

células do sistema imunológico, especialmente as células T, levando a uma severa 

imunodepressão e maior susceptibilidade à infecções oportunistas e determinadas 

neoplasias. Com a destruição do sistema imune, o indivíduo portador do HIV poderá ir a 

óbito em consequência de doenças infecciosas secundárias advindas de não realizar o 

devido tratamento (SAVI e SOUZA, 1999). De acordo com o UNAIDS (2018), 77,3 
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milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV e 35,4 milhões de pessoas morreram por 

causas relativas à AIDS desde o encetamento da epidemia. 

Segundo Savi; Souza (1999), as pesquisas constatam que o padrão de surgimento 

de infecção em indivíduos com HIV varia, veementemente, devido um período de 

incubação inicial, isto é, o tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros 

sintomas da AIDS. Não obstante, a progressão da infecção inicial até o diagnóstico da 

AIDS é influenciada por diversos fatores incluindo diferenças genéticas dos indivíduos e 

da carga e replicação viral no momento da infecção. 

Em 2016, havia 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV e 1,8 milhão de 

pessoas foram infectadas, havendo uma queda de 29% na África Oriental e Áustria entre 

2010 e 2016, existindo ainda 6 a cada 10 pessoas vivendo de terapia antirretroviral na 

África. Na Ásia e Pacífico, caiu o número em 13% de 2010 a 2016. Na África Central e 

Ocidental diminuiu 9% entre 2010 e 2016 (NAÇÕES UNIDAS, 2017). Já em 2017, 

constatou-se 36,9 milhões de pessoas vivendo com HIV, 59% (21,7 milhões) tiveram 

acesso ao tratamento e 47% se tornaram indetectáveis, mas houve 1,8 milhão de novas 

infecções pelo HIV, devido à expansão na implementação e na adoção da terapia 

antirretroviral nos últimos anos (NAÇÕES UNIDAS, 2018). 

Por mais que os números de casos de HIV diminuam ou aumentem, ainda 

permanece o preconceito e os tabus em relação à AIDS. Diante disso, pessoas morrem 

não apenas por causa da doença em si, mas pelos preconceitos, assim como 

discriminações que se derivam dela (KAMBARIMI; SUMBULU, 2017). 

A AIDS desde sua origem representa um fenômeno social, sendo manifestada 

tanto de forma cognitiva quanto afetiva. No ocidente, inicialmente era relacionada a 

homoafetividade, logo após caracterizou-se por aqueles que utilizavam drogas injetáveis, 

assim crescendo o número de casos em heterossexuais. Em 2004, a Pesquisa de 

Conhecimento, Atitudes e Práticas (PCAP-BR, 2004), foi realizada para estabelecer o 

conhecimento sobre a transmissão, prevenção e controle do HIV, os dados apontam que 

entre 1980 e 1988, 54% eram homossexuais, em 2001 a 2004 caiu progressivamente até 

17,6%, enquanto o número de heterossexual em 1980 a 1988 era de 6,1% e aumentou 

para 23,8% em 2001 a 2004. O uso de injetável também diminui de 15,8% em 1980 e 
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1988 para 8,7% em 2001 a 2004 (BARBOSA JUNIOR, 2009). 

Atualmente o preconceito, medo, sofrimento, angústia, oscilação de humor, 

sentimentos de depressão, desesperança e até mesmo o suicídio são sentidos por aqueles 

que suspeitam ou recebem o diagnóstico de HIV. Quando retrata sobre o sexo, existe o 

tabu principalmente referente a homens para serem tratados com o HIV (STEFANELLI 

et al., 1999; LEAL et al., 2016; PAIVA et al., 2002). 

O estigma social que as pessoas portadoras do HIV sofrem é decorrente de 

estereótipos estabelecidos de que são gays, prostitutas, promíscuos ou ainda em relação à 

etnia como uma doença africana ou peste negra, como também relacionado à classe social 

definida como “doença dos ricos” ou “mal de pobres” (PAIVA et al., 2002). Devido a 

esses estereótipos, a ideia de construir uma família é bastante afetada, pois estes 

portadores não são vistos como pais e, muitas vezes, julgados por quererem ter filhos. O 

desejo de continuidade familiar sofre muita repreensão pelo sistema de saúde pública, 

pois além dos profissionais não estarem preparados para lidar com essas demandas por 

não possuírem o conhecimento necessário, as pessoas não têm fácil acesso à informação, 

assim não estão cientes de procedimentos simples como a realização de teste de HIV na 

mulher durante o pré-natal. 

Portanto, nota-se um crescente déficit da falta de informe aos portadores acerca 

das questões básicas da doença. Campanhas e noticiários abordam informações 

incompletas, focando apenas na transmissão do HIV através de relações sexuais, 

exaltando o uso da camisinha como a única forma de prevenção. Desse modo, percebe-

se uma alta disseminação sobre um único modo preventivo e uma escassa assistência 

social aos soropositivos, mesmo com a distribuição obrigatória dos medicamentos 

antirretrovirais pelo Brasil para toda a população atingida pelo vírus estabelecida pela Lei 

nº 9.313/1996 (PEREIRA et al., 2013). 

 Mesmo com os avanços notáveis da medicação anti-HIV desde 1996, ano da 

introdução do esquema Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART), que promovem 

um prolongamento no tempo vital e queda das taxas de mortalidade por AIDS. Entretanto, 

até quando o estigma social impedirá a construção familiar de indivíduos portadores de 

HIV?  
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O artigo pretende realizar uma análise a partir do estigma social sobre os 

portadores de HIV acerca do planejamento familiar, mas também relatar a respeito da 

discriminação e preconceito que eles sofrem, no intuito de gerar uma reflexão quanto a 

vida social dessas pessoas com HIV, mostrando o processo de desafios e lutas de forma 

geral e o desejo de superação da doença, buscando uma reinserção positiva que se faz 

necessária. Buscou-se destacar quanto à assistência social e da saúde podem auxiliar nas 

decisões dos portadores de constituir uma família e ter filhos, concomitante, acarretando 

a diminuição do estigma social.  

 

2 FATOR BIOLÓGICO 

 

A identificação, em 1981, da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, 

habitualmente conhecida como AIDS ou SIDA, tornou-se um marco na história da 

humanidade. A epidemia da infecção pelo HIV e consequentemente da AIDS representa 

um fenômeno global, dinâmico e instável (BRITO; CASTILHO; SZWARCWALD, 

2001). A AIDS/SIDA é uma doença infecciosa que ocasiona profundas mudanças ao 

longo do tempo, sobretudo, referente às categorias de exposição e evolução de uma série 

de respostas políticas e sociais para prevenção, controle e tratamento da doença (CUNHA; 

GALVÃO, 2010). 

Geralmente a infecção pelo HIV, sem tratamento, leva a uma imunossupressão 

progressiva, especialmente da imunidade celular, e a uma desregulação imunológica que 

acabam por resultar em infecções oportunistas e/ou manifestações que são condições 

definidoras da AIDS (VERONESI; FOCACCIA, 2010), mas, desde o início da epidemia 

da AIDS, dos anos 1980 até hoje, muito tem sido feito para proporcionar melhor qualidade 

de vida aos portadores do HIV e, dentre outras ações, está a distribuição universal de 

medicamentos, ressaltando-se que o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a 

adotar tal medida (TEIXEIRA; PAIVA; SHIMA, 2000; COLOMBRINI; LOPES; 

FIGUEIREDO, 2006). Destarte, faz-se necessário que toda a rede de serviços de saúde 

execute os cuidados de saúde com os soropositivos, não exclusivamente clínicas 

especializadas ou hospitais de referência (THULER, 1998). 
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A Highly Active Antiretroviral Therapy - Terapia Antirretroviral Altamente 

Eficaz (HAART) é a combinação dos inibidores de protease e transcriptase reversa, sendo 

notada na mesma, uma grande efetividade na diminuição da carga viral de RNA-HIV-1 

para níveis que não podem ser detectados, considerada então, demasiadamente eficaz 

(JHONSTON et al, 1998; BRASIL, 1998, PATERSON et al., 2000; COLOMBRINI; 

LOPES; FIGUEIREDO, 2006).  

Atualmente existem dois subtipos de vírus HIV reconhecidos: o HIV-1 e o HIV-

2. Os dois tipos têm a mesma ação no organismo humano, mas, apesar disso, o HIV-1 é 

mais incidente e agressivo, afetando o sistema imunológico com mais facilidade e 

rapidez, tem sua taxa de replicação maior em comparação ao HIV-2, pois é produzido um 

maior número de células infectadas, tendo mais predisposição e maiores chances de 

transmissão. A evolução da doença nos infectados pelo HIV-1 também é mais rápida e 

seu período assintomático é maior, onde a doença demora mais em sua manifestação 

comparando aos infectados pelo HIV-2, que por esses motivos, é considerado uma versão 

mais lenta do HIV-1.  

O advento dos medicamentos Antirretrovirais (ARV) na década de 1990 

provocou profundas transformações na relação que se tinha com o HIV, pelo menos nos 

países onde existe acesso a estes novos medicamentos. Houve mudanças no tempo de 

progressão da doença, na mortalidade e na ocorrência de infecções oportunistas, o que 

contribuiu para que a AIDS se tornasse uma condição crônica (HOFFMAN; 

ROCKSTROH; KAMPS, 2005; GONÇALVES et al, 2009). Consoante a Thuler (1998), 

as infecções oportunistas mais frequentes estão a candidíase oral, tuberculose, pneumonia 

e a neuro-toxoplasmose. Diferentemente do início da epidemia, no qual a condição de 

infectado impunha limites estreitos sobre o planejamento de vida, hoje o portador de HIV 

pode ter mais qualidade e expectativa de vida, inclusive, mais comumente, busca a 

vivência plena de sua sexualidade e pensa em ter filhos saudáveis (SIEGEL; LEKAS, 

2002; GONÇALVES et al, 2009).  

Como resultado da expansão da epidemia na população heterossexual, as 

mulheres têm sido acentuadamente afetadas, acarretando, por sua vez, o aumento dos 

casos de crianças infectadas por transmissão materno-infantil (TMI) ou transmissão 
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vertical. A TMI pode ocorrer durante a gestação, o parto ou a amamentação, sendo que 

cerca de 65% dos casos ocorrem durante o trabalho de parto (BRASIL, 2003; SOUZA 

JÚNIOR et al., 2004) e no parto propriamente dito, e os outros 35% ocorrem intra-útero, 

principalmente nas últimas semanas de gestação, além de que o aleitamento materno 

representa risco adicional de transmissão de 7 à 22% (BRITO et al, 2006). Outra forma 

de transmitir ou contrair o HIV é através de práticas sexuais sem proteção com portadores 

do vírus, que é responsável por aproximadamente 80% das transmissões do HIV no 

mundo (AZEVEDO; COUTINHO; SALDANHA, 2002; THIENGO; OLIVEIRA; 

RODRIGUES, 2005).  

No Brasil, até junho de 2004 foram notificados 362.364 casos de AIDS e 20,3% 

dos casos (73.559 casos) correspondem à categoria de exposição sanguínea, sendo mais 

de 2.000 pessoas vítimas da infecção por transfusão de sangue (ANDRADE NETO et al., 

2002; GONÇALVES et al., 2006). Esta outra possibilidade de transmissão do vírus HIV 

abrange os usuários de drogas injetáveis que compartilham seringas e agulhas, os 

hemofílicos e aqueles contaminados por transfusão sanguínea (BRASIL, 2004).  

A estratégia principal para o controle da transmissão do HIV, da AIDS e DST’s 

em geral está na prevenção. Esta deve priorizar informações constantes para a população 

por meio de atividades educativas que envolvam tanto mudanças no comportamento das 

práticas sexuais quanto na adoção de medidas que enfatizem a utilização adequada de 

preservativos, os conhecimentos, as desinformações, bem como os valores e sentimentos 

em relação às práticas contraceptivas, e os comportamentos em relação à AIDS (LEITE 

et al., 2007). 

 

3 ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL 

 

A UNAIDS estima que existem 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV, onde 

30% delas não sabem o resultado. O continente mais atingido pelo HIV é a África, em 

que a informação não é alcançada em todos os lugares. O número de pessoas atingidas 

pelo HIV declina todo ano, mas ainda há um grande número de pessoas que não tem 

acesso à medicação, ao apoio familiar quanto de médicos, por consequência gerando uma 
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morte anunciada (NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

Em Moçambique, a AIDS é uma epidemia com um predomínio nas mulheres 

que representa 58% da população, tendo aproximadamente 440 casos novos diários de 

infecção pelo HIV. Para melhor ilustrar, em Zimbabwe, 58% das mulheres temem contar 

ao marido da doença, pois há uma dependência financeira e social deste. O HIV 

normalmente é contraído pela infidelidade do esposo, mas em virtude da cultura 

patriarcal, a mulher é tida como responsável pela doença e mesmo o marido sendo o 

transmissor, alguns deles chegam até a matar a esposa (ANDRADE; IRIART, 2015; 

KAMBARAMI; SUMBULU, 2017). 

Sendo um grande obstáculo o estigma social – “um atributo com um significado 

depreciativo que é associado à pessoa que o porta, utilizado pela sociedade para 

desqualificar ou desvalorizar a pessoa, uma vez que é entendido como defeito, fraqueza 

ou desaprovação.” (GOFFMAN,1988 apud ANDRADE; IRIART, 2015). O estigma 

social, segundo Corrigan Lundin, pode ser divido em dois: o estigma sentido e efetivado. 

O primeiro é a depreciação de alguma característica ou condição social desvalorizada, o 

que acarreta um sentimento de exclusão, vergonha, medo, ansiedade e depressão, levando 

a uma autoexclusão das relações sociais. O estigma efetivado é uma experiência real da 

discriminação quando acontece a violação dos direitos e implicando o ostracismo social. 

(LUNDIN, 2001 apud ANDRADE; IRIART, 2015).  

Os números na maioria das vezes encontram divergência diante dos tabus que 

são colocados pela sociedade. Pesquisas realizadas nos EUA mostram que a maioria das 

pessoas com HIV são homens brancos, alguns com grau de ensino, empregados e 

ganhando igual ou superior a $1500,00, sem problemas mentais e não apresentando uso 

de drogas ou álcool em grande teor (RINTAMAKI et al., 2006). No Brasil, também foi 

feito uma pesquisa de qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV, onde foi verificado 

em 45 indivíduos no Distrito Federal, um grupo etário de 18 a 39 anos, a maioria sendo 

homens com mais de 10 anos de estudo, contratados com uma renda familiar igual ou 

superior a dois salários (GALVÃO et al., 2015).  

Os portadores de HIV podem ter uma vida normal, apesar de no início dos anos, 

a descoberta ser algo desafiante, exigindo mudanças habituais, tal como o uso continuo 
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dos coquetéis. Após receber o diagnóstico como soropositivo, os indivíduos possuem uma 

forte tendência de não suportar sozinho o sofrimento da doença, por, muitas vezes, 

apresentar um grande sentimento de solidão, abandono e isolamento, sendo este um 

momento de refletir sobre o que está ocorrendo, a fim de obter uma posição sobre o que 

fazer. O homem é um ser de relação que busca alcançar o afeto e a compreensão, no 

intuito de encontrar apoio de um amigo. Logo após passar por uma fase de análise e de 

dúvidas, averiguando o que pode acontecer, é a vez dos familiares, em que o apoio 

familiar é colocado em evidência, não obstante o apoio da forma desejada, onde se 

encontra o papel preponderante para o indivíduo (STEFANELLI, 1999). Observa-se que 

o fim de não buscar assistência com fins preventivos, como a realização do exame do 

HIV em uma periodicidade, pode desencadear isso. O Programa Nacional de DST-AIDS 

possui a cesta básica de medicamentos, conforme a Lei nº 9313 (BRASIL, 1996), todavia 

essa cesta básica não inclui todos os medicamentos necessários para a doença, assim não 

existe um apoio, uma alimentação balanceada e atividades ocupacionais para os afetados. 

O impacto social não é apenas para o indivíduo que recebe o diagnóstico, mas 

também para todos aqueles que estão ao seu redor, como a família e amigos, já que tem 

uma experiência de proximidade da morte, passa-se a valorizar os pequenos detalhes, as 

palavras e atitudes do dia a dia. O indivíduo precisa reaprender a viver para reconquistar 

sua autoestima e dignidade, visto que, muitas vezes, se veem como vítima de uma 

epidemia. Entretanto, fazem-se necessárias mudanças simples, como a alimentação mais 

saudável, quantidade mínima de horas de sono para evitar infecções oportunistas e 

neoplasias (CARDOSO et al., 2008). 

É preconizado que todos os portadores façam o uso da camisinha, o 

sorodiscordante (quando apenas um indivíduo do casal é portador do HIV) ou 

soroconcordante (quando ambos possuem o HIV), pois caso contrário dificulta o controle 

da carga viral e contaminação do vírus resistentes aos ARVs. Também é importante 

perceber que qualquer desequilíbrio emocional pode ocasionar um quadro de 

instabilidade física (CARDOSO et al., 2008). 

O que inicialmente passa de uma mudança de hábito para uma valorização da 

vida, percebe-se que ainda existe uma visão geral de pessoas com HIV, uma 
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estigmatização dessas, como se não pudessem ter filhos ou ter uma vida normal. Uma 

grande solução para essa desestigmatização é a informação. O soropositivo precisa contar 

com o auxílio de um apoio médico, pois se trata de uma doença. Ademais, muitas vezes, 

os diagnosticados sofrem por males físicos, sociais e psicológicos. 

 

4 CONSTRUÇÃO FAMILIAR 

 

O desejo de ter filhos entre portadores masculinos de HIV é praticamente o dobro 

da quantidade do querer encontrado entre as mulheres. Apesar da alta proporção de 

homens que afirmam possuir esse desejo de construção familiar, o conhecimento sobre a 

transmissão do HIV por meio da via materno-infantil é quase nulo, além de que o sistema 

de saúde não tem isso como o principal ponto de suas informações. A maior demanda 

masculina que declara a vontade de ter filhos são os que não têm crianças ou solteiros e 

o desejo de ser pai não varia consideravelmente entre os que possuem relações 

homoeróticas. Entretanto, a questão de ter uma prole para os homens é uma forma de 

caracterizar a sua identidade masculina, a virilidade, além de que a preferência máscula é 

um tamanho de família maior (PAIVA et al., 2002). Contudo, a paternidade em relação à 

assistência no caso da gravidez é uma área menosprezada que não possui estudos ou 

programas que visem à propagação de esclarecimentos acerca da reprodução, sendo este 

um significativo motivo para a escassez de informações aos homens, enquanto a 

dimensão de assistência à saúde da mulher cresce cada vez mais no Brasil (PAIVA et al., 

2002). Dessa forma, nota-se que os homens apresentam uma exacerbada vontade de 

continuidade familiar e um baixíssimo nível de informação sobre os passos de realização 

e seguimento da gravidez de um portador de HIV.  

Percebe-se, expressivamente, que os indivíduos que vivem com HIV não 

apresentam conforto ou facilidade em dialogar com seus médicos acerca de um 

planejamento familiar em virtude do enorme preconceito e rejeição que existem, as 

atitudes realizadas pelos médicos são de repreender a decisão de ter filhos, devido ao risco 

epidemiológico nas práticas, assim, consequentemente, esses casais continuam tendo seus 

filhos de forma natural sem acompanhamento médico, decorrente desses estereótipos 
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impregnados no início da epidemia e a construção da ideia de anti-família, além do alto 

custo e das dificuldades de acesso às técnicas de reprodução assistida (PAIVA et al., 2002; 

AYRES, 2002; CARVALHO; PICCININI, 2006). Todavia, é confirmado que os entes 

portadores que conseguem dialogar com algum médico, estes possuem uma maior 

tendência a debater sobre sexualidade com o médico infectologista do que com um 

psicólogo, o profissional que é considerado mais adequado a tratar este tipo de questão 

(PAIVA et al., 2002). Diante disso, é perceptível que os médicos precisam buscar cooperar 

com os casais que querem construir uma família, pois é uma forma de promover um 

conforto e prevenção de saúde ao feto. 

É notória que a maioria das decisões de formação familiar é em detrimento do 

desejo do parceiro, na grande parte dos casos das mulheres, a motivação feminina de 

procriar é uma maneira de retribuir ao seu cônjuge, fortalecendo sua aliança conjugal 

(AYRES et al., 2002). Entretanto, é observável que casais com sorologia discordante, a 

vivência sexual e o desejo de ter filhos são diretamente afetados pelo risco de infecção do 

parceiro e bebê (CARVALHO; PICCININI, 2006). As necessidades reprodutivas são 

marcadas por contextos sociais, culturais e morais, em que o desejo por ter filhos é 

socialmente esperado pelas mulheres e a ameaça pela condição sorológica afeta, 

progressivamente, na aceitação da gestação (OLIVEIRA; FRANÇA JUNIOR, 2003), mas 

isso não é sinalizado como algo que irá impedir uma gestação futura, apenas um 

empecilho. O reconhecimento da autonomia das portadoras em relação às decisões 

reprodutivas, como também a clareza em disseminar sua posição pessoal quanto à 

situação, possibilitaram a manifestação do desejo dessa futura mãe para a demanda da 

saúde de exigir a criação de estratégias que auxiliem nessa gravidez, especialmente a 

medicação adequada (OLIVEIRA; FRANÇA JUNIOR, 2003).  

A posição dos médicos não é facilmente aceitável a esta possibilidade de expor 

um ser a um risco de contaminação, mas os profissionais que decidem acompanhar os 

futuros pais destacam as medidas profiláticas para a prevenção da transmissão vertical, já 

antecipando a gravidez como o meio de chance de infecção quando se trata de mulheres 

com AIDS que estão utilizando os antirretrovirais, afirmando que as crianças 

soroconvertem podem se referir as dificuldades em lidar com o sofrimento em relação às 
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expectativas de infecção do concepto (OLIVEIRA; FRANÇA JÚNIOR, 2003). Tem 

registrado que a contracepção na visão do HIV/AIDS é listada pelos profissionais da 

saúde por três linhas de raciocínio: o imperativo do tratamento, a mediação da educação 

que pressupõe um determinado padrão moral e o pressuposto da gravidez como 

sofrimento e risco (COSTA-DIAS, 1999).  

O processo gestacional não apresenta risco para mulher no sentido de acelerar a 

progressão da doença ou de provocar enfermidades oportunistas. Embora, a presença do 

HIV durante a gestação pode promover o risco de aborto espontâneo e problemas 

relacionados ao endométrio, mas isso pode ser remediado caso a mulher tenha acesso a 

uma boa assistência, melhor qualidade de vida, mas também com um enfoque na condição 

nutricional. Entretanto, outro fator bastante importante sobre o HIV, é a preocupação que 

o Ministério da Saúde do Brasil apresenta acerca da redução dos casos de transmissão 

materno-infantil na assistência às gestantes, encontrada nos esforços pelo amplo acesso à 

testagem anti-HIV nas rotinas pré-natal e na efetuação de testes rápidos nos centros 

obstétricos (CARVALHO; PICCININI, 2006). Desse modo, é essencial que as mulheres 

busquem atendimento especial e rotineiro para realizar uma gestação livre de risco, mas 

que também após o parto continue nos tratamentos adequados, procurando obter 

informações acerca de todos os procedimentos para que não tenha dúvidas. 

 

5 METODOLOGIA 

 

O artigo apresenta uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo voltado à 

temática: estigmatização social e o desejo de ter filhos entre portadores de HIV, tendo 

como base publicações em revistas, livros, artigos online, trabalhos acadêmicos em geral, 

além de dados obtidos em site do Ministério da Saúde e do Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). Realizou-se a busca de trabalhos publicados 

no Google Acadêmico e Scientific Eletronic Library Online (SciELO) entre o período de 

1996 até maio de 2019, sendo inseridos 6 artigos e 1 livro em inglês, 24 artigos e 1 livro 

em português.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de todo o desenvolvimento do trabalho científico foi possível concluir a 

partir de pesquisas realizadas que existem 2 subtipos de HIV: HIV-1 e HIV-2, e os modos 

de tratamento como a terapia antirretroviral altamente eficaz, utilizando-se dos 

antirretrovirais. Diante disso, a infecção pelo HIV resulta em uma diminuição da 

imunidade celular, assim provocando o surgimento de infecções oportunistas que podem 

ser agravadas caso o soropositivo não efetue o tratamento adequado. 

 Entende-se que os portadores de HIV são alvos de uma grande estigmatização 

social que estabelece estereótipos, preconceitos e discriminações, os quais acarretam 

problemas psicológicos como depressão, oscilação de humor e até mesmo suicídio que 

geram sofrimento, medo e desesperança conforme dito por Paiva (2002). Além do estigma 

social, a dificuldade de aceitação do próprio individuo com o seu diagnóstico de HIV, a 

falta de apoio dos parentes, amigos, assistência social e médica são os principais 

obstáculos para a formação de uma família por esses acometido pelo HIV/AIDS.  

Portanto, é necessário um suporte familiar, médico e social, a fim de promover 

uma boa saúde mental nos infectados pelo HIV para fomentar o desejo desses de gerar 

uma prole, propiciando laços afetivos, concomitante, romper com os paradigmas 

estabelecidos pela sociedade em relação aos afetados.  

Por fim, considera-se que o presente artigo contribuiu para fragmentar tabus e 

preconceitos acerca da realidade social de indivíduos com HIV/AIDS, assim, colaborando 

com a produção de futuros trabalhos sobre esse tema, bem como para a visão da sociedade 

em relação a esses portadores. 
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RESUMO 

O estudo objetivou capacitar o docente para resolução de conflitos na escola por meio da 

formação em habilidades sociais. Participaram 38 professores, com idade média de 34,21 

anos (dp= 10,40), maioria do sexo feminino (94,7 %), casada (47,4%), lecionando o 

Infantil (44,7%), Ensino Fundamental I e II (42,1 %) de instituições particulares (54,1 

%). Os instrumentos foram o Inventário de Habilidades Sociais, Escala de Gestão de 

Conflitos e Questionário Sociodemográfico. Utilizou-se o pacote estatístico SPSS-21, 

para realizar análises descritivas e correlações de Spearman (ρ). O estudo apresentou três 

etapas: Avaliação em que os professores apresentaram média de 83 pontos (dp= 7,7), e na 

Escala de Gestão de Conflitos, maior média nos fatores Compromisso (m=19, 34; dp= 

2,43), Colaboração (m= 16,84; dp= 2,88) e Acomodação (m= 16,55; dp= 2,56). O fator 

de Habilidades Sociais apresentou uma correlação apenas com o fator Acomodação (ρ= 

0, 45; p < 0,001); na inntervenção foram realizados em cinco módulos ministrados 

(palestras, dinâmicas, etc), na Reavaliação, apresentaram média 84,09 pontos (dp= 7,02) 

no fator Habilidades Sociais, e na Escala de Gestão de Conflitos, maior resultado no fator 

Colaboração (m= 17,20; dp= 2,61), Competição (m= 16,39; dp= 2,48), Compromisso (m= 
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18,83; dp= 2,38). Os fatores Colaboração (ρ= 0, 51; p < 0,001) e Compromisso (ρ= 0, 47; 

p < 0,001) apresentaram relação positiva e significativa com o fator Habilidades Sociais. 

Diante disso, as habilidades sociais contribuem positivamente na utilização de estratégias 

adequadas de resolução de conflitos, e traz melhorias para as relações na escola.   

Palavras-chave: formação docente. habilidades sociais.  resolução de conflitos.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to train the teacher to solve conflicts in school through 

social skills training. A total of 38 teachers, with a mean age of 34.21 years (dp = 10.40), 

a majority of females (94.7%), married (47.4%), and children (44.7%), Teaching 

Fundamental I and II (42.1%) of private institutions (54.1%). The instruments were the 

Social Skills Inventory, Conflict Management Scale and Sociodemographic 

Questionnaire. The statistical package SPSS-21 was used to perform descriptive analyzes 

and Spearman correlations (ρ). The study presented three stages: Assessment in which the 

teachers presented an average of 83 points (SD = 7.7), and in the Conflict Management 

Scale, the highest mean in the Commitment Factors (m = 19, 34, dp = 2.43) , Collaboration 

(m = 16.84, dp = 2.88) and Accommodation (m = 16.55, dp = 2.56). The Social Skills 

factor presented a correlation only with the Accommodation factor (ρ = 0.45, p <0.001). 

Intervention, in which they were carried out in five modules taught (lectures, dynamics, 

etc). Intervention, in which they were carried out in five modules taught (lectures, 

dynamics, etc). And in the Reevaluation, there was a mean score of 84.09 points (dp = 

7.02) in the Social Skills Factor, and in the Conflict Management Scale, the highest result 

in the Collaboration factor (m = 17.20, dp = 2.61), Competition (m = 16.39, dp = 2.48), 

Commitment (m = 18.83, dp = 2.38). The factors Collaboration (ρ = 0, 51, p <0.001) and 

Commitment (ρ = 0, 47, p <0.001) presented a positive and significant relationship with 

the Social Skills factor. Given this, social skills contribute positively to the use of 

appropriate conflict resolution strategies, and brings improvements to relationships in 

school. 

Key-words: teacher training. social skills. conflict resolution. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O crescente número de ações violentas dentro dos espaços escolares é uma 

realidade na sociedade brasileira, além de ser um assunto presente na mídia, como sendo 

uma das principais queixas da equipe pedagógica (TAVARES e PIETROBOM, 2016). 

Em uma pesquisa internacional realizada sobre o ensino e aprendizagem (TALIS - 

Teachingand Learning InternationalSurvey) em 2013, diz que o Brasil foi apontado como 

um dos países mais desfavoráveis para os professores de escolas públicas. No entanto, 

mesmo diante desse cenário, há ainda um déficit de incentivos destinados à promoção de 

educação socioemocional na Escola, o que torna a manifestação dos conflitos ainda mais 

acentuada (OLIVEIRA; FERREIRA, 2013). 

 Conforme o exposto, percebe-se a complexidade que se reveste o exercício do 

magistério no cenário contemporâneo, ressaltando, dentre outros fatores, a dificuldade 

em ministrar aulas diante de situações de conflito e violência no âmbito escolar. Realidade 

que pode ser justificada pela carga horária excedida e baixo salário, além da falta de 

assistência em programas de saúde, resultando numa baixa qualidade de vida (FREITAS, 

2015).  

Muitas vezes, durante as situações de conflitos, os professores sentem-se 

incapacitados para resolvê-los e transformá-los em oportunidades de crescimento 

(LEITE; LÖHR, 2012). Por isto, o desenvolvimento das habilidades sociais – HS poderá 

auxiliar o docente a se capacitar adequadamente utilizando estratégias construtivas de 

resolução de conflito e, assim, administrar seus relacionamentos interpessoais de forma 

mais harmônica. 

Isto posto, as HS são um conjunto de comportamentos que reforçam 

positivamente as relações, no qual permitem lidar com as tarefas sociais, e as demandas 

das situações interpessoais, entre as principais classes destacam-se: habilidades de 

assertividade, comunicação, civilidade e empáticas (BOLSONI-SILVA et al., 2010). É 

nesse sentido que Feitosa (2013) defende a hipótese de que as habilidades sociais possam 

servir na proteção e na promoção de saúde mental. Tendo em vista as demandas que os 

docentes precisam lidar, estes necessitam recorrer à busca de conhecimentos 
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extracurriculares, como as habilidades socioemocionais para enfrentar os conflitos do 

cotidiano (ROSIN-PINOLA; DEL PRETTE, 2014). 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo geral capacitar o docente para 

resolução de conflitos na escola por meio da formação em habilidades sociais. 

Especificamente, buscou conhecer as estratégias de resolução dos conflitos adotadas 

pelos professores e suas habilidades sociais, desenvolver as habilidades sociais que 

promovam estratégias de resolução de conflitos construtivas (através do curso em 

Habilidades Sociais para docentes) e, por fim, analisar as contribuições da intervenção 

nas habilidades dos professores e nas estratégias de resolução de conflitos em sala de aula.  

 

2 CONFLITOS NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

As transformações da sociedade propostas para o Século XXI têm requerido do 

educador preparação para lidar com tais mudanças (FREITAS, 2015). Por essa razão, Sá 

(2015) ressalta a necessidade de formação dos professores para a construção de um 

pensamento crítico e adoção de estratégias consensuais de resolução de conflitos. Tendo 

em vista que acontecimentos semanais de conflitos interpessoais são frequentes no meio 

escolar, como ameaças, xingamentos, gritos, agressões físicas, indisciplina em sala de 

aula, discussões entre os alunos e professores, e outras ocorrências diárias (DINIZ, 2014).  

Estudos têm corroborado de que tais situações ocorrem pelo fato dos seres 

humanos estarem constantemente em interação uns com os outros, logo, é natural que 

compartilhem situações conflituosas, e, neste sentido, a escola é considerada um ambiente 

propício para o surgimento deste fenômeno (SILVA, 2013; VINCENTIN, 2009; MAIA; 

LOBO, 2013). 

O conceito de conflito vem sendo estudado no decorrer dos anos por diversas 

perspectivas, e pode ser caracterizado como o contraste e oposição de ideias, entre 

pessoas, grupos e até organizações, pelas diferenças de traços, estruturas e objetivos, em 

que as partes tendem a alcançar os seus objetivos, por vezes impedindo a de outras 

pessoas e grupos. É, portanto, intrínseco à vida, dinâmico e influencia os envolvidos 
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mutuamente, causando desequilíbrio nas relações (CHRISPINO, 2007; DINIZ, 2014; 

MCINTYRE, 2007; PEDREIRA, 2017). 

Comumente, os conflitos são vistos como fenômenos negativos, considerando 

que suas manifestações são desagradáveis. No entanto, deve-se compreender que o 

impacto trazido pelo conflito nas relações não se refere apenas a sua existência, mas sim 

na forma em que é resolvido (MALAKOWSKY; KASSICK, 2014; ZAMPA 2005). E sua 

repercussão negativa tende a acontecer porque é ignorado ou simplesmente mal 

administrado (CECCON et al., 2009). 

À vista disso, Araújo (2008) considera importante estudar os conflitos na escola 

e atentar para o fato de que a instituição tem um papel fundamental em formar pessoas 

para viver de forma pacífica, na tentativa de minimizar os conflitos e maximizar os 

benefícios no ambiente educacional (GIORDANI et al., 2017). 

Algumas competências são necessárias para se resolver os conflitos de forma 

adequada, tendo que vários fatores influenciam na resolução de conflitos, como as 

características individuais, de personalidade e a estrutura da própria organização 

(TORRES, 2012). Burbridge; Burbridge (2012) ressaltam ainda que pelo fato de os 

conflitos terem naturezas diversas e se manifestarem de formas diferentes, é necessário 

que o gestor faça o uso de algumas técnicas, a exemplo da negociação, litígio além de boa 

escuta. Sendo assim, o desafio maior é saber usá-los de modo apropriado.  

 

3 ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

 

Leme; Carvalho (2013) afirmam que há duas formas de resolução de conflitos. 

A maneira não violenta, por meio da negociação e conciliação entre os envolvidos, e a 

violenta, que ocorre através de ameaça, tanto física como verbal, imposição da vontade 

de uma das partes. As estratégias de resolução de conflitos podem ser compreendidas 

como a intenção de posicionamento dos sujeitos frente aos conflitos e que atuam em duas 

dimensões essenciais, e são fundamentadas na Assertividade, que se refere ao nível de 

satisfação dos próprios interesses e a Cooperação, que é a preocupação em satisfazer o 

interesse da outra pessoa. (PEDREIRA, 2017; PINA, CUNHA et al., 2014).  
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Diante da associação entre essas dimensões surgem cinco diferentes estilos de 

resolução, estudados por Jesuíno (1992) e Berg (2012) são esses:  

- Colaboração, que é uma forma assertiva e cooperativa, e trata-se como sendo uma 

preocupação em satisfazer os próprios interesses, bem como o da outra parte envolvida 

no conflito. E por isso é a estratégia mais eficiente, pois ambas as partes alcançam seus 

objetivos;  

- Compromisso, é junção entre assertivo e cooperativo, trata-se da preocupação 

intermediária em satisfazer o próprio interesse e o do outro. Não há perdas ou ganhos, 

geralmente utiliza-se quando as partes têm o mesmo poder e desejam chegar a um acordo 

temporário;  

- Acomodação, não assertivo e cooperativo, é uma atitude auto sacrificante, pois 

configura-se na não preocupação em satisfazer seus interesses, mas sim, os da outra parte;  

- Evitamento, forma não assertiva e não cooperativa, essa estratégia faz com que todos os 

envolvidos percam e não consigam alcançar seus interesses, tendo em vista que há um 

alto índice de negligência e negação para resolver o conflito; 

- Competição, sendo não assertivo e não cooperativo, é uma alta preocupação em 

satisfazer os próprios interesses a todo custo, de modo que o da outra parte seja 

negligenciado a outra parte.  

Neste sentido, Del Prette e Del Prette (1999, 2006) revelam que as habilidades sociais são 

fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de resolução de conflitos. Portanto, 

diante desse panorama, estimular as habilidades sociais nos professores para que esses 

desenvolvam estratégias de resoluções construtivas frente aos conflitos interpessoais em 

sala de aula, pode contribuir para a manutenção de relacionamentos interpessoais 

saudáveis (BOLSONI- SILVA, 2008; SILVA, 2011).  

 

4 FORMAÇÃO DOCENTE EM HABILIDADES SOCIAIS  

 

A Escola, por ser um sistema complexo de relacionamentos interpessoais e 

intergrupais, é considerado como um ambiente propício para se trabalhar o 

desenvolvimento das habilidades sociais, de modo que promovam a valorização das 
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relações entre educadores e educandos, e diminuição dos conflitos existentes, que 

envolvem consequências negativas (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003; ROSIN-

PINOLA et al., 2017).  

Carneiro; Teixeira (2012) dizem que as habilidades sociais são um conjunto de 

comportamentos sociais aprendidos, que o sujeito apresenta em situações interpessoais. 

Manifestam-se em diferentes classes as quais possibilitam lidar com as demandas 

advindas das situações interpessoais, e podem tanto favorecer, quanto interferir na 

qualidade dos relacionamentos, além do mais, permite que os indivíduos alcancem seus 

objetivos e melhorem sua autoestima (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005, 2011). 

As habilidades sociais são agrupadas em habilidades de Civilidade, tais como 

dizer por favor, agradecer, cumprimentar; e Assertividade, de direito e cidadania, que diz 

respeito a manifestar opinião, concordar, discordar, desculpar-se, admitir falhas, 

expressar raiva, lidar com críticas, habilidades de Comunicação, que referem-se a 

comportamentos como fazer e responder perguntas, elogiar, manter e encerrar 

conversação; e por fim habilidade Empatia, que se relaciona ao reconhecimento, 

expressão de sentimentos, colocar-se no lugar do outro e expressar apoio   (DEL PRETTE; 

DEL PRETTE, 2001, 2006, 2011; BOLSONI-SILVA, 2008).  

Isto posto, pessoas que possuem habilidades sociais bem definidas tendem a 

apresentar relações interpessoais mais satisfatórias e, de modo consequente exercem suas 

funções profissionais com mais motivação e prazer. Em contrapartida, aquelas que não 

são estimuladas a desenvolverem HS construtivas, possivelmente terão mais dificuldade 

de lidar com os conflitos interpessoais, prejudicando assim, o bem-estar e a qualidade das 

suas interações sociais (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2006). Portanto, a formação em 

habilidades sociais pode impulsionar a qualidade do comportamento dos professores e o 

engajamento nas relações com os alunos, tendo em vista que são fatores que inibem os 

atos de violência (TAVARES; PIETROBOM, 2016).  

Logo, pretendeu-se relacionar saberes da teoria com a prática que foi vivenciada 

ao longo do estudo, e ressaltar a importância de desenvolver um trabalho com os 

professores, tendo como ênfase capacitar os docentes na utilização de estratégias 

consensuais de resolução de conflito, bem como criar relações mais harmoniosas entre 
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educadores e educandos, essenciais para a vida em grupo. Pretendeu-se levar aos 

professores à reflexão sobre os principais paradigmas do exercício docente, a fim de 

operacionalizar a prática, de modo que sejam agentes de mudança na Educação. 

 

5 MÉTODO 

 

O trabalho caracterizou-se como uma pesquisa-ação, de cunho qualitativo e 

quantitativo. Fazendo uma interseção entre a pesquisa e a ação (GIL, 2009).  

Participaram do estudo, 38 professores, com idade média de 34,54 anos (dp= 

10,40), sendo maioria do sexo feminino (94,7 %), casada (47,4%), com formação em 

Pedagogia (42,1%), lecionando o lecionando o Infantil (44,7%) e Ensino Fundamental I 

e II (42,1%) de instituições particulares (54,1%). Desta forma, todos os resultados 

relatados a seguir, são baseados nos 38 professores que concluíram o curso e realizaram 

tanto a avaliação, quanto a reavaliação. 

 

5.1 INSTRUMENTOS 

 

5.1.1 Avaliação e Reavaliação 

 

Questionário Sociodemográfico: Tem o intento de caracterizar os participantes e obter 

informações sobre a atuação do docente. Neste caso, busca-se as seguintes informações: 

idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda familiar, formação acadêmica e nível de 

educação que leciona. 

Escala de Habilidades Sociais: Elaborado por Fonsêca; Oliveira (2017), tem o objetivo 

de identificar as habilidades sociais dos professores. O instrumento é composto por 20 

itens, respondido em escala do tipo Likert, com cinco pontos: 1 (Não me descreve), 2 

(Descreve-me pouco), 3 (Mais ou menos), 4 (Descreve-me muito), 5 (Descreve-me 

totalmente). Dos 20 itens apresentados, 5 deles são invertidos (1, 3, 6, 8, 12). Cada item 

apresentava uma ação ou sentimento diante de determinadas situações. O instrumento 
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apresentou alfa de Cronbach igual a 0,90 e variância total de 44,73%, considerado 

satisfatório.  

Escala de Gestão de Conflitos: Elaborada por Jesuíno (1992) com objetivo de avaliar as 

estratégias de gestão de conflitos. A versão utilizada foi adaptada por Torres (2012) sendo 

dividida em cinco fatores: Colaboração, Acomodação, Compromisso, Competição e 

Evitamento.  Tais fatores são registrados pelos participantes quando participam de 

situações conflituosas. É comporta por 25 itens, com respostas tipo Likert em 5 pontos, 

em que cada ponto corresponde a intensidade das respostas: (1) nunca; (2) raramente, (3) 

por vezes, (4) com frequência e (5) habitualmente.  

 

5.1.2 Intervenção  

 

Manual do Curso: É um recurso instrucional contendo o cronograma do curso (módulos, 

profissionais formadores, carga horária, datas) e todas as temáticas que seriam abordadas 

no decorrer do projeto. 

Slides: Objetivou apresentar os temas segundo o conteúdo científico, de modo didático, 

sobre habilidades sociais e conflitos, influenciados pelo contexto escolar, e situações – 

problemas, para a promoção de uma melhor atuação docente, por meio de palestras em 

torno dos seguintes temas: formação docente, conflitos enfrentados no contexto escolar, 

histórico e conceituação de habilidades sociais, as subdivisões (assertividade, 

comunicação, empatia e civilidade) e a aplicabilidade das habilidades sociais no contexto 

escolar. 

Dinâmicas: As atividades propostas em dinâmicas permitiram situações que levaram os 

professores a se familiarizarem com os temas abordados de modo prático, gerando 

interação, sensibilização e comunicação, para que os mesmos desenvolvam estratégias de 

resolução de conflitos.  

 

5.2 PROCEDIMENTO 
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A princípio, realizou-se a divulgação do projeto por meio de algumas redes 

sociais e em visitas nas escolas públicas e privadas, visando à apresentação do curso para 

iniciar o período de inscrição dos docentes através de um formulário online e a 

disponibilização do Manual do Curso. Foi executado em cinco módulos, especificamente: 

(I) Formação Docente, Conflito e Habilidades Sociais – HS no Contexto Escolar, (II) HS 

de Assertividade, (III) HS de Comunicação, (IV) HS de Empatia e por fim (V) HS de 

Civilidade. Os encontros eram realizados quinzenalmente, com duração de quatro horas 

cada encontro.  

O estudo seguiu três etapas, primeiro de Avaliação, em que foi aplicado um 

livreto contendo a Escala de Habilidades Sociais, de Gestão de Conflito e o Questionário 

sociodemográfico, para avaliar as habilidades sociais dos professores, as estratégias de 

resolução de conflitos adotadas por esses em suas práticas pedagógicas e as características 

dos participantes, posteriormente, a etapa Intervenção, que efetivaram-se um conjunto de 

atividades, a saber: palestra, dinâmicas, atividades práticas, que estimulassem as 

habilidades sociais, visando desenvolver práticas educativas de resolução de conflitos 

construtivas e, por fim, a Reavaliação em que foram replicados os mesmos instrumentos 

da avaliação, a fim de comparar as mudanças provocadas mediante a aplicação da 

intervenção. 

 

5.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Foi utilizado o pacote estatístico SPSS, versão 21, para tabular e analisar os 

dados. Realizaram-se estatísticas descritivas (média e desvio padrão) com a finalidade de 

caracterizar os participantes da pesquisa e analisar as habilidades sociais dos professores, 

bem como as estratégias de resolução de conflitos utilizadas pelos mesmos. Em seguida, 

foram realizadas correlações de Sperman (ρ) para verificar a relação existente entre as 

variáveis Habilidades Sociais e Estratégias de Resolução de Conflitos.   

 

6 RESULTADOS  
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6.1 AVALIAÇÃO 

 

Por meio das análises descritivas, percebe-se que no fator Habilidades Sociais os 

professores apresentaram uma média de 83,00 pontos (dp= 7,7), e na Escala de Gestão de 

Conflitos, tiveram maior média nos fatores Compromisso (m=19, 34; dp= 2,43), 

Colaboração (m= 16,84; dp= 2,88), Acomodação (m= 16,55; dp= 2,56), seguido por 

Competição (m= 15, 81; dp= 2,85) e por fim Evitamento (m= 11,57; dp=3, 42). As 

respostas seguem na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Estatísticas descritivas e correlação entre os fatores 

FATORES MÉDIA  

(m) 
DESVIO PADRÃO 

 (dp) 
HABILIDADES  

SOCIAIS (ρ) 

Habilidades Sociais 83,00 7,66 -  

Colaboração 16,84 2,88 0,18 

Compromisso 19,34 2,43 0,24 

Competição 15,81 2,85 0,08 

Acomodação 16,55 2,56     0,45** 

Evitamento 11,57 3,42 0,54 

Nota: M = média; dp = desvio padrão; ρ = correlação de Spearman, * p < 0,05; ** p < 

0,001. 

Seguidamente, realizou-se análises de correlação de Spearman (ρ) entre os 

fatores da Escala de Habilidades Sociais para Professores e a Escala de Gestão de 

Conflitos (Colaboração, Compromisso, Competição, Acomodação e Evitamento). Pode-

se perceber que o fator de Habilidades Sociais apresentou uma correlação positiva e 

significativa apenas com o fator Acomodação (ρ= 0, 45; p < 0,001). E nos demais fatores, 

não apresentando nenhuma correlação.  

 

5.2 INTERVENÇÃO  
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A princípio, verificou-se o interesse dos docentes pela exposição de práticas 

socioeducativas que possibilitassem em amenizar os conflitos na escola e reforçar as 

relações interpessoais. Durante a apresentação dos assuntos, abriam-se oportunidades 

para discussões, em que questionamentos eram feitos aos docentes, especificamente, 

sobre situações problemas que são comuns na escola, todas voltadas para a habilidade 

social abordada no encontro, por exemplo: para o estudo da Assertividade, buscou-se 

demonstrar conflitos nesse eixo.  

As temáticas permitiram aos docentes conhecer quais são os principais 

fenômenos que ocorrem nas relações interpessoais, especificamente na escola. Mostrando 

a importância das habilidades sociais, as diversas dimensões que influenciam diretamente 

os comportamentos (social, cultural e pessoal) e como refletem para resolução de 

conflitos. Possibilitando o compartilhamento de suas realidades e como os seus 

comportamentos e de seus alunos afetam nas relações cotidianas. A priori, os docentes 

demonstraram-se ansiosos em encontrar soluções que pudessem promover melhoras nas 

relações interpessoais conflituosas presentes no contexto escolar no qual estão inseridos.  

Além do mais, ao iniciar a vivência do curso, foi proposto para os docentes, nos 

primeiros encontros, desafios diários em que necessitavam criar o hábito de cumprimentar 

(bom dia, boa tarde, boa noite) as pessoas que estão a sua volta, principalmente, alunos e 

colegas de trabalho, isto posto, descreveram como atitudes simples são capazes de 

estabelecer boas relações. Com esta prática, expressaram o interesse por compreenderem 

as relações interpessoais e a influência das habilidades sociais para os ajudarem a 

solucionarem os conflitos em sala de aula. Outrossim, expuseram que é urgente a criação 

de políticas públicas e cursos de formação com intuito de incentivar a promoção 

habilidades socioemocionais dos professores. 

Dando continuidade aos módulos, tratou-se do conteúdo do treinamento assertivo, como 

sendo um comportamento básico nas relações interpessoais, principalmente nas situações 

conflituosas. Para tanto, foi iniciado com a demonstração de situações-problemas do 

cotidiano escolar, além de vídeos e dinâmicas, de modo que expusessem como reagem 

nessas circunstâncias, com a finalidade de identificarem se seus comportamentos 

costumam ser passivo, assertivo ou agressivo, e confirmaram agir de modo assertivo-
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passivo.  

À vista dessa prática, observou-se no decorrer dos módulos a participação ativa 

dos docentes, que constantemente expunham suas realidades enquanto profissionais, bem 

como, questões relatavam situações da própria vida pessoal, as principais dificuldades 

dos contextos em que estão inseridos, permitindo assim, a valorização do trabalho 

enquanto educadores, o autoconhecimento e além disso, a possibilidade de utilizar as 

experiências interpessoais como estratégias de resolução de conflitos. 

 

5.3 REAVALIAÇÃO  

 

Comparado os resultados das análises descritivas da Avalição, os professores 

apresentaram média 84,09 pontos (dp= 7,02) no fator Habilidades Sociais, e na Escala de 

Gestão de Conflitos obtiveram maior resultado no fator Colaboração (m= 17,20; dp= 

2,61), bem como aumentaram em Competição (m= 16,39; dp= 2,48), já no fator 

Compromisso (m= 18,83; dp= 2,38) e Acomodação (m= 15,81; dp= 2,16), teve a 

pontuação diminuída. Por fim, o fator Evitamento (m= 11,32; dp= 2,93) teve sua 

pontuação diminuída, mas mantendo o valor aproximado anteriormente.    

Tabela 2. Estatísticas descritivas e correlação entre os fatores 

FATORES MÉDIA  

(m) 
DESVIO  

PADRÃO  

(dp) 

HABILIDADES  

SOCIAIS 

 (ρ) 
Habilidades Sociais 84,09 7,02 -  

Colaboração 17,20 2,61      0,51** 

Compromisso 18,83 2,38      0,47** 

Competição 16,39 2,48 0,8 

Acomodação 15,81 2,16 0,2 

Evitamento 11,32 2,93 0,05 

Nota: M = média; dp = desvio padrão; ρ = correlação de Spearman, * p < 0,05; ** p < 

0,001. 

 

No tocante às análises de correlação (ρ), os fatores Colaboração (ρ= 0, 51; p < 

0,001) e Compromisso (ρ= 0, 47; p < 0,001) apresentaram relação positiva e significativa 

com o fator Habilidades Sociais, como observa-se na Tabela 2.  
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6 DISCUSSÃO 

 

À vista dos resultados apresentados, o fator Habilidades Sociais teve seu 

percentual elevado após o período de intervenção, demonstrando que os docentes 

passaram a ter uma otimização na qualidade de suas relações, isto porque, o treinamento 

em HS reforçam positivamente as relações interpessoais e possibilita ao indivíduo lidar 

com as demandas das situações interpessoais (BOLSONI-SILVA; CARRARA, 2010; 

DEL PRETTE; DEL PRETTE, 1999, 2006).  

E esse desenvolvimento pode justificar o aumento da pontuação no fator 

Colaboração, considerado o mais adequado para administrar os conflitos, revelando que 

os docentes procuram encontrar solução para os conflitos de modo que todos os 

envolvidos possam satisfazer suas necessidades e alcançar seus objetivos. Por meio dessa 

estratégia, pode-se compreender as características e as causas do conflito e assim, tendo 

maior possibilidade para minimizar ou extinguir as consequências negativas, através de 

uma comunicação clara e empática (PINA; CUNHA, 2014; ROSIN-PINOLA; DEL 

PRETTE, 2014; MALAKOWSKY;  KASSICK, 2014). 

Em contrapartida, McIntyre (2007) assinala que quando as pessoas não 

expressam seus sentimentos, sentem dificuldades em solucionar os conflitos, isso pode 

demonstrar a falta de habilidade de empatia e assertividade, que referem-se à expressão 

de sentimentos e opiniões, o que pode ocasionar em quadros de síndrome de Bournout 

(BOLSONI-SILVA, 2010; PEREIRA et al., 2014). E, portanto, durante o processo de 

intervenção, buscou-se enfatizar a importância de expor o que se sente, resultando na 

diminuição da média no fator Acomodação, em que os professores modificaram o 

comportamento passivo, de se auto sacrificarem, negligenciando suas necessidades diante 

do conflito, para então valorizar seus interesses e sentimentos.  

A média no fator Evitamento não apresentou grandes mudanças, demonstrando 

que não é uma estratégia muito utilizada pelos professores, revelando ser um ponto 

positivo, pois esta estratégia é uma forma equivocada de minimizar e neutralizar os danos 

que a situação de conflito pode acarretar, levando ao desgaste físico e psicológico, e que 
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ignorar a existência do conflito não significa necessariamente que o esse fenômeno 

desapareça, dado que, um conflito quando acumulado, evitado ou mal resolvido pode 

resultar em manifestações violentas (MARTINS, 2017; CECCON et al., 2009). 

Em relação ao fator Competição, provavelmente aumentou pela ideia distorcida 

que alguns professores ainda possuem, sobre como deve ser o comportamento assertivo 

frente ao conflito, tendo em vista que a assertividade resulta também na satisfação dos 

próprios interesses, podendo assim justificar que numa situação conflituosa não deve-se 

apresentar uma postura passiva, e para tal acontecimento os envolvidos no conflito 

acabem competindo entre si para conquistá-lo (SOBRAL, 2014; TORRES, 2014) 

Além disto, através da análise de Correlação de Spearman (ρ), que objetivou 

verificar a relação entre os fatores habilidades sociais e as estratégias de resolução de 

conflitos (Colaboração, Compromisso, Acomodação, Evitamento e Competição) 

percebe-se que antes da intervenção, o fator Habilidades Sociais se correlacionava apenas 

com o fator Acomodação, o que indica que os docentes apresentavam um baixo índice da 

habilidade de assertividade, pois como afirma Pedreira (2017) e Del Prette; Del Prette 

(2006) negligenciavam suas necessidades, considerando os interesses da outra parte, 

consequentemente, inclinavam-se para o não enfrentamento construtivo do conflito.  

Estudos revelam que o aprimoramento do repertório das HS através do 

treinamento, possibilita aos indivíduos o desenvolvimento de estratégias adequadas para 

resolução de conflitos, tal questão pode ser um forte indicador pelo fato haver uma 

correlação considerável entre os fatores Habilidades Sociais, e os estilos de resolução, 

Colaboração e Compromisso, ou seja, quanto mais desenvolvido o repertório em 

habilidades sociais, maior a possibilidade de o indivíduo resolver os conflitos 

adequadamente, logo, isso pode significar que os docentes, quando envolvidos em um 

conflito, passaram fazer acordos afim de alcançarem o que desejam, englobando os 

aspectos mais válidos para ambos, além de assumir a responsabilidade das consequências 

do conflito, sendo assim, assumindo estratégias mais eficientes de resolução e 

melhorando suas relações interpessoais, neste sentido, a empatia e colaboração são 

elementos imprescindíveis nas relações entre professor-aluno (MOFARREJ, 2016; 

SILVA, 2015; SOARES et al., 2011).  
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Além do mais, essas estratégias tendem a diminuir a incidência das 

consequências negativas dos conflitos, e desgastes dos relacionamentos, bem como, 

potencializam a relação entre professores e alunos (ELIAS; AMARAL, 2016; LEITE; 

LÖHR, 2012). Para tanto, Del Prette; Del Prette (2005) explicitam que é imprescindível 

compreender que é também dever da escola promover o desenvolvimento das habilidades 

sociais para promover ferramentas e oportunidades para fortalecer as relações 

interpessoais.  

Os resultados apresentados apontam a relevância e benefícios do 

desenvolvimento do treinamento em habilidades no contexto escolar para as relações 

interpessoais, tal como relatam estudos encontrados em outras literaturas sobre a eficácia 

do treinamento, para o aprimoramento do repertório em habilidades e diminuição do 

índice de consequências negativas dos conflitos na escola.   

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, o curso de formação docente em habilidades sociais para 

resolução de conflitos na escola teve seu objetivo geral alcançado, pois permitiu capacitar 

os docentes na formação de habilidades sociais para facilitar as estratégias de resolução 

de conflitos na escola através de aulas-palestras, dinâmicas e atividades práticas. A 

participação dos professores foi bastante significativa, sendo notório o processo de 

mudança e aprendizagem durante o treinamento.  

Considerando que os conflitos estão presentes no cotidiano das escolas 

brasileiras, faz-se necessário atentar-se para as consequências ocasionadas por este 

fenômeno (GIORDANI et al., 2017). Para tanto, estudos sugerem, por exemplo, que há 

um crescente o número de professores que desenvolvem a síndrome de Bournout, devido 

às más condições de trabalho e por sentirem dificuldades em lidar com os conflitos em 

sala de aula (ANDRADE; CARDOSO, 2012). 

Sendo assim, os professores devem estar preparados para lidar com as demandas 

não somente do exercício de magistério, mas também nas questões socioeducativas e de 

resolução de conflitos (OLIVEIRA; FERREIRA, 2013). E o modo como os conflitos são 
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resolvidos faz toda a diferença, pois podem romper ou prevenir os relacionamentos 

interpessoais (LEITE; LÖHR, 2012; ZAMPA, 2005). Por essa razão, as habilidades 

sociais ajudam os docentes a adotarem estratégias mais consensuais na resolução de 

conflitos, além de melhorar as relações existentes no ambiente escolar.   

O estudo apresentou algumas limitações em relação à insuficiência dos 

encontros, pois seria necessário um maior tempo de intervenção, já que o treinamento das 

habilidades sociais requer uma manutenção. Outro fator, se refere à evasão dos 

participantes entre o início e final de curso. Possivelmente, isso ocorreu devido à carga 

horária de trabalho na escola, na qual muitos relatavam que não conseguiam chegar no 

horário ou estavam sobrecarregados com as demandas pedagógicas para poder frequentar 

o curso. Em virtude da sobrecarga no trabalho os professores apresentam um alto nível 

de exaustão emocional e baixa realização profissional (TEIXEIRA e ANDRADE; SILVA-

LOPES, 2014). 

Sendo assim, sugere-se que novos estudos sejam realizados, pretendendo melhorar as 

relações interpessoais entre professores, equipe pedagógica e alunos, para a elaboração 

de estratégias e manejo dos conflitos no ambiente escolar. É neste sentido, que se faz 

necessário políticas educacionais que possam favorecer as habilidades socioemocionais, 

que minimizem os níveis de estresse e promovam práticas pedagógicas que possam 

facilitar o trabalho docente (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001, 2011; FEITOSA, 

2013).  

Isto posto, a escola por ser um espaço que oferece uma diversidade de relações 

interpessoais, e permitir uma grande troca de experiências que influenciam mutuamente 

os indivíduos, tem um papel importante em formar pessoas para viver de modo pacífico, 

sabendo lidar com as diferenças. E diante disso, o estudo pode contribuir para a atuação 

psicopedagógica no que diz respeito a atuação docente, oferecendo ao professor a 

colaboração para trocas de experiências, mediação de atividades e desenvolvimento de 

estratégias para resolução de conflitos, intentando para a minimização dos efeitos 

negativos dos conflitos e potencializar os aspectos positivos das relações, bem como da 

aprendizagem.  
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RESUMO 

O presente estudo tem a relevante tarefa de perscrutar um dos mais emblemáticos 

mistérios já ocorrido na Europa, através do filme do cineasta alemão Werner Herzog: O 

enigma de Kaspar Hauser, estudado frequentemente pelas diversas disciplinas científicas 

modernas, na busca de desvendar qual o segredo que envolve este homem e, 

consequentemente do ser humano em geral. Mas mesmo na obtenção dessas explicações 

objetivas, há uma certa generalização que põe uma delimitação do ser. Por isso, se faz 

necessário diante destas limitações, outro modo de olhar este fenômeno, que possibilite 

uma ampliação deste enigma, ou seja, da existência. Para esta reflexão, o método 

fenomenológico do filósofo alemão Martin Heidegger pautado na hermenêutica da 

facticidade se mostra como uma via de acesso a esse labirinto, no intuito de obter uma 

maior apropriação sobre o existir enquanto tal, aproximando-nos mais uma vez para 

aquilo que nos perfazem: a temporalidade e a historicidade de nossos modos de ser, a qual 

lança de início e no mais das vezes, as determinações mundanas que são as nossas, nos 

retirando da negatividade originária. 

Palavras chaves: hermenêutica, fenomenologia. existência. indeterminação ontológica.   

 

ABSTRACT 

The present study has the relevant task of examining one of the most emblematic enigmas 

ever to have occurred in Europe: the strange young man "Kaspar Hauser". Frequently 

studied by the various scientific disciplines, it is a subject of great concern for these 

modern knowledge in the quest to discover the secret of this man and consequently of the 

human being in general. But even with such objective explanations obtained, another way 

of looking at this phenomenon is necessary, in order to enlarge this secret. The subsidies 
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used to enable such reflections were the German philosopher Martin Heidegger's method 

of the hermeneutics of facticity, an existential analytic of the German filmmaker Werner 

Herzog's "The Enigma of Kaspar Hauser" (1974), in order to obtain greater ownership of 

to exist as such, an analytic that seeks to bring us closer to what makes us: our everyday 

ways of being that, at the beginning and in most cases, launches the determinations of 

being and being in the world that are ours as possibilities of a historical time. Moving 

away from this, of all objectification coming from the calculating technical-scientific 

thought that, in turn, moves us away more and more from ourselves. 

Key-words: hermenêutica. phenomenology. existencial. ontological indetermination 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nosso tempo é marcado por uma espécie de cálculo, isto é, um pensamento 

calculador que tudo pretende objetivar, através de disciplinas e saberes científicos, como 

mecanismos de explicações diversas sobre todos os entes possíveis presentes em nossa 

época, inclusive o ente que somos nós. Mas o ente é tudo aquilo que “é”. E nós o que 

somos? Para responder esta questão metafísica por excelência, as ciências modernas 

como: a antropologia, a sociologia, a psicologia, a neurologia, buscaram e ainda mantém 

hoje tentativas de poder sanar este problema indecifrável e, dar uma exatidão. 

Pois, todas elas estão pautadas no pensamento metafísico dualista que, guiou 

toda nossa tradição ocidental ao longo do seu percurso na ideia do animal rationalle: 

“bios” e “ratio”, como biológico: “bios” e “logos”. O próprio homem já é uma construção 

universal, determinado como um ser biológico polarizado entre mente e corpo, interior e 

exterior, etc. Concepção esta, perpassada para as compreensões modernas onde 

desembocaram nas acepções do “sujeito cerebral” e seus processos psicofísicos de 

funcionamento explicando e prevendo todos os nossos comportamentos em geral. 

Ora, foi no auge da emancipação desses saberes positivistas que, o paradigma 

moderno do corpo biológico ficou dominante, onde na cidade de Nuremberg no século 

XIX, um jovem só, estranho, se faz presente na comunidade sem saber se comunicar, sem 

ter apropriação daqueles modos sociais comunitários vigentes, deixando perplexos os que 
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o avistaram. As próprias instituições investigaram com as armas que estavam ao seu 

alcance, chegando a uma conclusão em sua morte, através da prática anatômica da 

neurodissecação, como prelúdio de uma nova era sobre a verdade do homem. 

 Para ampliar o horizonte deste caso, Heidegger com sua hermenêutica da 

facticidade mostra que o modo de ser do ser-homem e, seus comportamentos não são 

apenas biológicos, através da analítica existencial do Dasein “ser no mundo”, o pensador 

nos abre uma clareira de uma nova compreensão que foge desses ideais metafísicos que 

perdurou e nos ofuscou fortemente impedindo de mais uma vez atentarmos detidamente 

para a existência humana e suas relações fácticas históricas como um todo.       

 

2 UM GRANDE ENIGMA OCIDENTAL 

 

“Investigar o modo como o ser - aí de início e na maioria das vezes é o que ou 

quem ele é significa necessariamente sondar as estruturas fáticas que desde o princípio o 

acompanham” (CASANOVA, 2015, p. 85). 

O filme do cineasta alemão Werner Herzog “jeder fur sich und gott gegen alle” 

(1974) (Figura 1) cujo título brasileiro é “o enigma de kaspar Hauser”, que tem como 

tradução “cada um por si e deus contra todos”, é um anti-refrão que de início embaralha 

a ótica da tradição lógica. Proporcionando assim uma bela descrição desse caso verídico 

acontecido na cidade de Nuremberg em maio de 1828, de um rapaz de 18 anos encontrado 

paralisado em pé com a mão estirada, contendo uma carta em que há poucas referencias 

dele. No ano de 1833 é morto e a causa da morte também virou um mistério a ser 

desvendado (BLIKSTEIN, 1995). 

 

Figura 1 - Chegada de Kaspar Hauser na cidade perdido (Herzog, 1974). 
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FONTE: Imagem do filme. 

 

Esse personagem obscuro se tornou um enigma para aqueles que se encontravam 

ali ávidos de curiosidades e ao mesmo tempo perplexos na perspectiva de decifrar esse 

mistério. Cujo emprego se deu de várias formas e instituições a fim de estudar de perto 

esse acontecimento, que até hoje o fato tem sido objeto de pesquisas, em vários âmbitos 

do conhecimento, principalmente nas ciências humanas e na psicologia, seus especialistas 

debruçaram-se na busca de respostas a respeito da obscuridade indecifrável do caso 

(BLIKSTEIN, 1995).      

Um mistério, um enigma a ser desvendado pelo caráter de estranheza de sua 

situação, envolvido em uma completa desarticulação por ter vivido até então preso em 

um calabouço, sem o contato humano até os 18 anos, como também, os modos de ser 

históricos da sociabilidade. Sem a consciência do mundo exterior, pela privação vivida 

na torre e a existência de outros seres humanos, pois seu criador deixava seu alimento à 

noite enquanto dormia (Figura 2). Sem linguagem, não corresponde aos modos da época, 

não tem noção do que é uma casa, uma árvore, bem como, sua própria imagem, nem 

consciência alguma dos entes em geral e do seu próprio existir; sem um Eu (BLIKSTEIN, 

1995). 

 

Figura 2 - Kaspar no calabouço e seu criador ensinando à escrita (Herzog, 1974). 

 



 

1410 

 

FONTE: Imagem do filme. 

 

O filme começa com o Kaspar Hauser sentado preso a correntes, alheio a si e a 

tudo, com uma falta de linguagem transpõe apenas sussurros de uma fera selvagem, 

dormindo e acordando não sabendo nem o que era o sono, sonho, bem como, o estado de 

vigília (Figura 3). O seu criador o leva para fora do calabouço e o ensina a dar os primeiros 

passos, movimento esse que vemos como natural e biológico e que na verdade até isso é 

aprendido, como também algumas palavras para a sua entrada na cidade (HERZOG, 

1974). 

 A analítica existencial pautada na descrição hermenêutico-fenomenológica visa 

elucidar e trazer para a presença o claro que se mostra dos modos do ser-no-mundo Kaspar 

Hauser, realidade humana essa que o filosofo alemão Martin Heidegger em seu livro Ser 

e Tempo (2012) chamou de Dasein, que significa ser-aí, ou ser-no-mundo, na tentativa de 

compreender o “ai”, o mundo, onde nos encontramos e que oferece as determinações 

significativas e sentidos para nós, aquilo que comumente chamamos de realidade, uma 

presença. Como sinônimo de existência o Dasein não é um conceito e muito menos algo 

que é, seu caráter de abertura o diferencia dos outros entes, se afastando assim de toda 

forma de calcificação e cristalização que a tradição ocidental metafísica nos brindou. 

Heidegger atenta para nossa busca, de que: 
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O conceito fenomenológico de fenômeno designa, como o que se 

mostra, o ser do ente, seu sentido, suas modificações e derivados. E o 

mostrar-se não é um mostrar-se qualquer, nem também algo assim como 

o aparecer. O ser do ente é o que menos pode ser concebido como algo 

“atrás” do qual ainda haveria algo que “não aparece” (HEIDEGGER, 

2012, p. 123).  

 

Figura 3 - Os primeiros passos de kaspar Hauser (HERZOG, 1974). 

 

FONTE: Imagem do filme. 

 

Atentemos então para as descrições do que se mostra, tal como se mostra. Um 

casal local o percebe e leva para as autoridades de Nuremberg e começam na tentativa de 

pressionar com perguntas morais como: Nome? Profissão? De onde vem? Para aonde vai? 

No entanto essas empreitadas não obtiveram nenhum sucesso com os métodos policiais 

habituais, por causa do silêncio provindo do não entendimento de tudo, só sabia dizer, 

“quero ser cavaleiro como meu pai”. Sem contar outros fenômenos manifestados como 

comer, sentindo bastante dificuldade, botando para fora o que colocava na boca, como a 

sensibilidade aguçada para com novos aromas que o interpelava (HERZOG, 1974). 

Sobre essa estranheza ontológica, o filósofo Heidegger (2012) lê Dasein como 

sinônimo de existência, que na etimologia da palavra vem do verbo latim ek-sistere: ser 

e estar para fora, que remete para o caráter peculiar do homem de exposto, expelido, fora 

de si, aberto para tudo àquilo que não é ele mesmo. E esse fora entendido como mundo, 
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um horizonte historicamente constituído de pré-conceitos, que são sentidos e significados 

sedimentados concebidos pela tradição histórica, que encontramos nesse estar lançado 

junto aos entes intramundanos e com os outros seres-aí, e não como algo já dado a priori. 

Que por sua vez, esse movimento de saída de si encontra nessa radicalidade a 

pura intencionalidade e não uma consciência intencional como Husserl, e nem um sujeito 

intencional como quer a metafísica da subjetividade moderna, saindo assim de toda e 

qualquer redução do ser, e se mostrando em sua dinâmica ekstática. Como movimento 

originário do existir, que é de se lançar, de se projetar para fora, isto é, para o campo de 

realização e constituição dos entes em geral. “Intencionalidade, em seu étimo primordial, 

significa literalmente “tender para o interior de” (in-tentio)” (CASANOVA, 2017, p. 32). 

Tender para o interior dos modos de ser que o encontram que são suas possibilidades, 

constituindo assim, os hábitos da época. 

Com a ajuda, ao emergir na cultura, passa a apreender os costumes, a se 

alimentar, os primeiros modos de etiqueta para se comportar diante da mesa de refeições, 

aprendendo inicialmente como uma criança, sem cognição alguma sobre o que estava 

acontecendo à sua volta (Figura 4). Bem como, o acolhimento do professor que ensinou 

os primeiros contatos com as palavras, frases, e a escrita. A partir destes primeiros 

contatos começa a assimilar a cultura, cultivando os modos de ser da época, em que 

possibilita dispor em sua ocupação como arte, música, linguagem (SABOYA, 2001). 

Ampliando seu horizonte aos poucos através da linguagem e assimilação de 

conceitos e representações para enxergar a realidade, libera a oportunidade com sua 

evolução a tratar de questões cada vez maiores, sendo requisitado a responder perguntas 

a assuntos mais abstratos como: jogos lógicos, a existência de deus, fazendo dessas 

tentativas uma frustração para todos. Por ele explicar que não tinha ainda categorias para 

falar e que só com um pouco mais de linguagem aprenderia e corresponderia. Certas 

respostas acabavam com todo jogo lógico, por não participar dele. (SABOYA, 2001). 

  

Figura 4 - Apreensão da cultura de Kaspar Hauser - tocando piano (HERZOG, 

1974). 
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FONTE: Imagem do filme. 

 

Heidegger (2012) busca através de uma compreensão atenta sobre a existência 

humana, buscar incessantemente a compreensão do sentido de ser, descrevendo 

hermenêutico-fenomenologicamente o modo peculiar do Dasein como um ser que é 

meras possibilidades e abertura para o mundo. Esse ente em sua essência reside em seu 

ter de ser sempre e a cada vez, e não uma coisa com determinadas propriedades.  

Já no primeiro capítulo de sua obra capital Ser e Tempo, explicita a questão da 

analítica preparatória do ser-no-mundo: “o ente que temos a tarefa de examinar, nós o 

somos a cada vez nós mesmos” (HEIDEGGER, 2012, p. 139). Para essa tarefa, busca 

uma ontologia fundamental para enfatizar as estruturas ontológicas existenciais, ele 

prossegue: 

 

A “essência” do Dasein reside em sua existência. Os caracteres que 

podem ser postos a mostra nesse ente não são, portanto, “propriedades” 

subsistente de um ente que subsiste com este ou aquele “aspecto”, 

modos-de-ser cada vez possíveis para ele e somente isso. Todo ser-

assim desse ente é primariamente ser. Por isso, o termo “Dasein”, com 

que designamos esse ente, não exprime o seu que, como é o caso da 

mesa, árvore, mas o ser (HEIDEGGER, 2012, p.139). 
 

Essa é uma descrição por excelência sobre o sentido de ser, que nos aproxima 

desse caso concreto e real que serve para mostrar o caráter de indeterminação que é o 

nosso. Com a intencionalidade do existir, se contrapõe a tradição essencialista ocidental 
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e principalmente da modernidade com suas tentativas de fechá-lo com propriedades 

biológicas e categorias para dizer o que é o ser humano, com padrões que o delimitam. 

Enfatizando a falta de essência e de natureza humana, mostrando que todos os nossos 

modos de ser são extremamente históricos, por sermos seres hermenêuticos, ou seja, 

participamos da vida histórica do nosso tempo (CASANOVA, 2015). 

Feito progresso na educação, Kaspar Hauser passou a ler e a escrever, relatando 

que não sabia diferenciar sonho de realidade, tendo a experiência do sonho somente com 

a explicitação do seu professor e criador o senhor Daumer, sobre o deserto do Saara e que 

não saia de sua cabeça. Tendo formulado seu próprio sonho e sua própria história, mas 

angustiado, por só saber o começo, sinalizava assim sua própria entrada na cidade, na 

cultura, e que faltava muito para contar ela inteira, confuso por permanecer indecifrável 

esse mundo apreendido pela linguagem (SABOYA, 2001). 

Deste modo, relatou o que acontecia com ele no cativeiro e sobre a falta de 

entendimento a respeito de suas emoções e tonalidades afetivas, que passou a conhecer e 

sentir com a descoberta do mundo e dos outros como: alegria, tristeza, sofrimento, e até 

a ideia de morte que até então era obscura. Quando ele diz: “eu vi uma montanha e muita 

gente, estavam todos subindo a montanha... como uma procissão. Havia muita neblina. 

Eu não conseguia enxergar claramente. E lá em cima estava a morte” (HERZOG, 1974). 

Veio sua morte, e a tentativa de elucidar esse segredo veio no fim do processo 

com a ciência da anatomia e suas práticas de dissecação como vimos anteriormente, que 

propiciou a emancipação da modernidade e do paradigma científico vigente, no início do 

século XIX. O final do filme evidencia esse acontecimento histórico, mostrando uma 

neurodissecação de seu cadáver, em uma retaliação de seu cérebro (Figura 5), para dizer 

o porquê daquela criatura obscura e estranha, na busca de uma explicação objetiva que a 

ciência natural intencionava, advindas desses experimentos, a verdade do homem é de 

forma cerebral (BLIKSTEIN, 1995).  

 

Figura 5. Dissecação do encéfalo de Kaspar: a busca da verdade (HERZOG, 

1974). 
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FONTE: Imagem do filme. 

 

E é esse o ponto crucial do filme e para o nosso trabalho que encerra com a 

neurodissecação, onde os anatomistas perscrutam o cérebro, retirado e posto na mesa, 

procurando nas massas anatômicas suas cores e densidades, entre o volume e peso, entre 

os contrastes dos hemisférios de forma comparativa, e explicando as causas de toda sua 

estranheza de forma biológica, ou seja, neurobiológica, essa tida como a melhor 

explicação e interpretação do caso; ou seja, a verdade.  

Explicitando o paradigma dominante da modernidade, nascendo assim um 

discurso de saber de um determinado âmbito de objeto de estudo. Validando e 

possibilitando a psiquiatria, psicologia e neurologia em torno da mente, psique, 

consciência, bem como, os tais processos mentais, entendido como uma funcionalidade 

biológica (FOUCAULT, 2011).    

Contra essa forma de pensar que a fenomenologia se volta desde seu fundador 

Edmund Husserl, em busca das vivencias intencionais e as significações. O projeto 

Heideggeriano radicaliza total com sua analítica do Dasein, que é sondar essas estruturas, 

por meio de uma Hermenêutica da facticidade do existir, que acontece e se mostra de 

imediato na cotidianidade, para poder assim pensar como o ser se articula com o tempo e 

como o tempo se rearticula com o ser.   

 Com estas reflexões fenomenológicas a respeito do ser-aí, mostrando que somos 
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determinados por esse “aí”, horizonte esse, que possibilita os nossos modos de ser, 

propicia uma grande chave de compreensão sobre esse jovem enigmático. Podemos 

perceber que sua estranheza se deu pela privação do contato histórico e da linguagem, 

bem como, a própria forma de sua constituição já sendo reflexo do “aí” em que estava, 

advinda do calabouço que deu toda sua possibilidade de ser, por isso o estranhamento, e 

não uma deformação biológica cerebral. Tanto é que ao adentrar na cultura e apreender 

as formas históricas, começa imediatamente a se constituir e se determinar também pelas 

possibilidades que o seu novo “aí” proporcionou (SÁ; NOVAES, 2017). 

A fenomenologia vem assim com o rigor de uma filosofia sem pressupostos tão 

cara para clínica psicoterápica em seu fazer mais atento, de uma não pretensão de definir 

o ser do homem, suspendendo os a priori, com a supressão de toda e qualquer tentativa 

para instituir tal redução a determinadas essências. Caracterizado pela intencionalidade 

de ser o único que existe, de se movimentar para fora e ser apenas suas possibilidades, e 

não a partir de dentro ou que conexões químico-físicas estão determinando seu modo de 

ser, eliminando assim toda forma de interioridade e funcionalidade cerebral posta pela 

tradição metafísica substancial (CASANOVA, 2017). 

No livro os seminários de Zollikon (2017) palestras proferidas para uma plateia 

de cientistas médicos, psiquiatras, psicólogos e psicanalistas a respeito das ciências 

naturais e seu método positivista, Heidegger inicia quebrando com toda uma gama de 

explicações que temos usado para dizer o que é o homem, sobre as tentativas de objetivá-

lo. Se referindo à constituição fundamental do existir humano essa abertura para, de um 

manter aberto para possibilidades de ser que seu campo existencial fático oferece.  

Esse campo não pode ser fechado e delimitado em si, como um ente qualquer, 

como a cadeira, mesa. E nem se encontra em algum lugar como um objeto dado presente. 

Para elucidar essa mudança totalmente contrária a fim de se aproximar da visão de uma 

possibilidade da clínica daseinsanalítica ele usa um desenho que sintetiza a constituição 

essencial do Dasein. E prossegue: 

 

A finalidade deste desenho é apenas mostrar que o existir humano em 

seu fundamento essencial nunca é apenas um objeto simplesmente 

presente num lugar qualquer, e certamente não é um objeto encerrado 
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em si. Ao contrário, esse existir consiste em “meras” possibilidades de 

apreensão que apontam ao que lhe fala e o encontram e não podem ser 

apreendido nem pela visão nem pelo tato (HEIDEGGER, 2017, p. 33). 
 

Com essa visão afronta os cientistas sobre seus fundamentos e suas concepções 

prévias do que seja o homem, inclusive do paradigma moderno do corpo biológico que 

as ciências naturais se fundam, acepções essas sedimentadas no decorrer da tradição e 

aceitadas como verdades. A qual os seus pressupostos de tipo metafísicos que entificou e 

delimitou o ser do homem, não foi colocada em questão, como a crítica que a 

fenomenologia fez ao corpo biológico e a relação psicofísica bastante em alta, e menos 

entendida, obscurecendo a existência.  

Invertendo completamente as peças do jogo com o método fenomenológico do 

movimento ekstático de ser-para-fora (Dasein) quebra de vez com a noção de 

interioridade, até com a ideia de homem que o humanismo tanto pregou com o termo 

Dasein. “Todas as representações encapsuladas objetivantes de uma psique, um sujeito, 

uma pessoa, um eu, uma consciência, usadas até hoje na psicologia e na psicopatologia, 

devem desaparecer na visão daseinsanalitica” (HEIDEGGER, 2017, p. 34). 

 

O que o existir enquanto Da-sein significa é um manter aberto de um 

âmbito de poder-apreender as significações daquilo que aparece e que 

se lhe fala em seu ser como clareira. O Da-sein humano como âmbito 

de poder-apreender nunca é um objeto simplesmente presente. Ao 

contrário, ele não é de forma alguma, e em nenhuma circunstância, algo 

passível de objetivação (HEIDEGGER, 2017, p. 34). 

 

Ora, o que estas reflexões fenomenológicas podem nos ajudar no mistério 

envolvido deste personagem intricado e obscuro? Que chaves aparecem para 

compreensão fundamental do existir humano? Percorrendo nesse âmbito da visão 

daseinsanalítica, abre um caminho enquanto caminho que possibilita um olhar mais atento 

sobre o problema apresentado, caso esse extremamente importante para explicitação dos 

modos de ser-no-mundo, bem como, a compreensão da privação, característico de um 

ente que é abertura (SÁ; ROBERTO NOVAES, 2017). 

Passando a descrever e não explicar os modos de ser e estar no mundo em sua 

facticidade, daquilo que primariamente ele se encontrava de certo modo de relação com 
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seu “aí”, imerso no calabouço, que fez com que se sedimentasse a estranheza que o 

constituía e que desvelou como uma forte indeterminação ontológica, uma inexistente 

falta de fundamentos a priori, de natureza essencial previamente dada, seja idealista ou 

biológica (CASANOVA, 2015). 

Contribuição importantíssima para não delimitar e calcificar a existência, ao 

contrário, o estudo desse caso, nos coloca diante de uma compreensão do sentido de ser 

existencial, de um cuidado e atenção, para além do corpo biológico, do sujeito, e do 

processo da técnica. (SÁ; NOVAES, 2017). 

De acordo com esta analítica existencial das reflexões hermenêutico-

fenomenológica do filme de Werner Herzog “o enigma de kaspar hauser” bem como, a 

corroboração do pensamento de Heidegger para nos aproximarmos deste caso, foi 

possível perceber outra visão em relação ao ser humano, em seus aspectos existenciais 

mais originários, comungando de acordo com seus modos de ser históricos. A respeito de 

seu caráter relacional com o mundo onde habitava, provinda de uma privação propiciada 

pelo seu “aí” (CABESTAN; DASTUR, 2015). 

Destarte, com a problemática deste misterioso enigma em questão, possibilitou 

uma compreensão mais existencial do ser-do-homem e consequentemente mostrar que, 

podemos ter uma atitude mais apropriada e ter uma relação mais digna com esse ente que 

somos nós. Estabelecendo uma atenção e um cuidado minucioso com a existência humana 

e seu sentido de ser como um todo, preocupada com o sentido das relações históricas onde 

nos encontramos que, de início e na maior parte das vezes perfazem nossos 

comportamentos em geral, nos convidando para respostar aquilo que vem ao nosso 

encontro desta ou daquela maneira, a partir de determinada situação, em certa presença 

no mundo (CABESTAN; DASTUR, 2015). 

Vimos nessa estrutura que somos relação, e como seres relacionais, o método 

fenomenológico nos mostrou que, é imprescindível atentar para o que está se mostrando 

em nosso tempo contemporâneo para melhor apreender os fenômenos em sua 

completude. Revelando que a sedimentação de sentidos e significados põe nossa lida nas 

ocupações cotidianas.  

Através da hermenêutica da facticidade, aproximou pela compreensão, a 
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simplicidade daquilo que nos ocorre na concretude do nosso existir, para uma melhor 

interpretação de cada Dasein em particular em consonância com o todo. Nesta 

apropriação, enxergar o momento em que está e suas múltiplas formas de poder se 

encontrar, pois, somos possibilidades de ser, e temos que ser a cada vez. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O método que orientou esta trabalho foi a pesquisa bibliográfica, através da 

comunhão das duas fontes de conhecimento para entendermos o ser humano: a filosofia 

e o cinema. O material usado foi livros dos principais pensadores internaionais e nacionais 

sobre a tematica do pensamento existencial, bem como, o filme do cineasta Werner 

Herzog “O enigma de Kaspar  Hauser” (1974) possibilitando um diálogo frutifero. Foram 

usados os descritores hermenêutica, fenomenologia, existência e indeterminação 

ontológica. Esta bibliografia propiciou uma nova forma de interrogar mais uma vez este 

grande enigma que é o de cada um de nós.   

 

4 CONCLUSÃO 

 

Ao percorrermos os caminhos obscuros deste emblemático e assombroso enigma 

“Kaspar Hauser”, das descrições obtidas de sua história de vida, das dificuldades, desafios 

e impossibilidades onde se encontrava desde o início enclausurado no calabouço, 

podemos perceber que essa estrangeridade encrustada nele, não é necessariamente 

explicada somente por um viés biológico, de uma análise sobre o seu corpo advindas das 

manchas, dureza e cor do seu cérebro que, se danificou e atrapalhou o desenvolvimento 

das funções, ficando por isso disfuncional, como quer a ciência neurológica vista no final 

do filme.   

Ao contrário, com a analítica existencial vista por Heidegger, o ser-no-mundo é 

abertura para o ser em geral, pois está sempre fora junto aos entes, não tem uma essência 

dada a priori e, por isso é indeterminado ontologicamente, sendo arrancado desta 

negatividade somente por esse “aí”, o mundo, onde oferecem de início e na maior parte 
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das vezes todas as nossas possibilidades de sentindo e significado sedimentados que, 

determinam nossa lida ocupacional advinda da cotidianidade. Em outras palavras o “ser-

aí” é o seu “aí”, e isto quer dizer: quando caímos no mundo herdamos o modo de ser que 

é o dele. 

Ora, o que foi que aconteceu com Kaspar Hauser? Uma desqualificação da 

analítica heideggeriana? Não. Ao contrário, o que se mostrou foi à descrição de sua 

validação, pois o jovem apreendeu justamente o seu “aí”, o modo de se comportar de seu 

habitat: o calabouço, correspondendo ao apelo de seu espaço existencial, ou seja, sem 

mundo.  

Deste modo, como vimos, ele não apreendeu os sentidos históricos por que não 

tinha história e, ficou direto preso na negatividade, adquirindo uma privação dos próprios 

modos de ser e estar no mundo de sua época, se mostrando como indiferente e estrangeiro 

para com a comunidade social local. Mas com o decorrer das apreensões culturais foi 

ganhando corpo, visão, pensamento e modos de se portar frente aos apelos novos que 

vinham ao seu encontro, se mostrando assim como um belo exemplo fáctico da 

hermenêutica do “ser-no-mundo”.   
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RESUMO 

O estudo das IM - Inteligências múltiplas refere-se à inteligência como sendo: “(...) 

capacidade de resolver problemas e criar produtos que sejam valorizados em um ou mais 

ambientes culturais ou comunitário”. As IM referem-se a uma habilidade nata, em que o 

sujeito pode desenvolver com o tempo. A teoria surgiu em oposição a fórmula de 

avaliação da inteligência QI - quociente de inteligência, criado por Alfed Binet que 

elencava um denominador comum que classificava a inteligência do sujeito, diante disso, 

este artigo objetiva descrever acerca da teoria das IM, desde sua origem até suas diferentes 

formas de aplicabilidades no âmbito escolar a fim de identificar as formas de facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem do aluno ao utilizar uma das 7 (sete) 

Inteligências/habilidades. Esta pesquisa tem caráter bibliográfico e para a fundamentação 

teórica da mesma utilizou-se 8 referências bibliográficas básica, bem como utilizou-se 

como literatura principal a obra que reunia fascículos de textos escritos pelo pedagogo 

Celso Antunes (2012) titulado como: “na sala de aula”, escrito pelo mesmo. Contudo, 

cabe destacar que o estudo das IM permite afirmar a possibilidade de que cada sujeito 

pode desenvolver várias inteligências, e não somente uma, com isso, a teoria vê a 

inteligência como sendo uma característica qualitativa, ou seja, a mesma não pode ser 

medida uma média absoluta. 

Palavras-chave: inteligências múltiplas. aprendizagem. Gardner. 
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ABSTRACT 

The MI - Multiple Intelligences study refers to intelligence as: "(...) ability to solve 

problems and create products that are valued in one or more cultural or community 

settings." MIs refer to a natural ability in which the subject may develop over time. The 

theory emerged in opposition to the intelligence quotient formula of intelligence (IQ), 

created by Alfed Binet, which ranked a common denominator that classified the 

intelligence of the subject, on the face of it, this article aims to describe about the theory 

of MI, from its origin to their different forms of school-wide applicability in order to 

identify ways to facilitate the student's teaching and learning process by using one of the 

seven (7) Intelligences / abilities. This research has a bibliographic character and for the 

theoretical basis of the same was used 8 basic bibliographical references, as well as using 

as main literature the work that gathered fascicles of texts written by the pedagogue Celso 

Antunes (2012) titled as: "in the room class "written by him. However, it should be 

emphasized that the study of IM allows to affirm the possibility that each subject can 

develop several intelligences, and not only one, with this, the theory sees intelligence as 

being a qualitative characteristic, that is, it can not be measured an absolute average. 

Key-words: multiple intelligences. learning. Gardner. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A teoria das IM - inteligências múltiplas surgiu a partir de críticas impostas ao 

que seria o teste de QI criado por Alfred Binet na França. Diante disso, o pesquisador 

Howard Gardner, revolucionou o que seria a psicologia cognitiva quando propôs um novo 

conceito do que seria a inteligência. Diante disso, Gardner (1995) conceituou as 

inteligências como sendo “(...) capacidade de resolver problemas e criar produtos que 

sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitário”. 

A teoria das inteligências múltiplas teve fundamentos a partir das descobertas 

neurológicas onde esses conhecimentos eram utilizados para descrever os sistemas 

neurais de processos psicológicos que envolvessem a inteligência (ANTUNES, 2012). 
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Diante dos conceitos, habilidades e técnicas construídas por Gardner ao que se 

refere as Inteligências múltiplas, esta pesquisa tem como descrever acerca da teoria das 

IM, desde sua origem até suas diferentes formas de aplicabilidades no âmbito escolar a 

fim de identificar as formas de facilitar o processo de ensino e aprendizagem do aluno ao 

utilizar uma das 7 (sete) Inteligências/habilidades. 

A pesquisa surgiu a preocupação com as formas de intervenção no processo de 

ensino aprendizagem, portanto, a pesquisa teve origem mediante ao questionamento: 

quais as 7 (setes) inteligências criadas pelo psicólogo cognitivo Gardner e quais suas 

formas de aplicabilidade no contexto escolar?  

O presente artigo teve como tipologia central a investigação de caráter teórico, 

tendo como base outros trabalhos já 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, Base de Dados, Portais, Periódicos Científicos etc. 

Para isso, em um primeiro momento, discorreremos acerca da inteligência 

múltiplas de Howard Gardner de forma que possamos situar o leitor dentro de um 

contexto maior de compreensão dos aspectos centrais referentes ao assunto. Em seguida 

serão abordados os tipos de inteligências e suas respectivas formas de identificação e 

aplicabilidade das IM nas escolas segundo Celso Antunes, afim mostrar o que a 

bibliografia tem fala sobre o processo de aplicabilidade das inteligências múltiplas nas 

escolas. Tem como uma de suas vertentes, auxiliar a compreensão e mostrar que as IM 

podem ser implementadas.  
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 Para a construção do referencial teórico foram contempladas 3 (três) 

temáticas gerais que tornaram possíveis o desenvolvimento teórico deste artigo 

bibliográfico, tais temáticas foram: Transtorno do Espectro Autista (TEA); diagnostico e 

sua complexidade de construção; Concussão diagnostica familiar e seu papel perante o 

processo de tratamento da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

 

2 INTELIGÊNCIA MÚLTIPLAS DE HOWARD GARDNER: TEORIA, 

CONCEITO E ORIGEM 

 

A história das inteligências múltiplas (IM) começa quando pais e mães 

procuraram o Sr. Alfred Binet, em uma procura desesperadora para saber a razão para o 

fracasso ou até mesmo o sucesso de seus filhos nas series iniciais. Foi a partir de então 

que Binet criou um teste no qual o QI definia através de uma média a capacidade cognitiva 

do indivíduo (TRAVASSOS, 2001). 

Com as críticas de outros estudiosos acerca do conceito de QI, Gardner passou 

a analisar fatores mínimos que estavam presentes no cotidiano das pessoas. Fatores esses 

que buscavam compreender como o indivíduo constrói habilidades para seu modo de vida 

(TRAVASSOS, 2001). Para a teoria das Inteligências Múltiplas as inteligências ou 

habilidades são consideradas como fatores culturais, na qual varia de acordo a sociedade 

que o indivíduo está inserido (GARDNER, 1995).  

Diante disso, Gardner (1995), afim de contrapor a teoria do QI iniciou seu 

trabalho diante da desmistificação de que a inteligência é "capacidade ou potencial geral 

que cada ser humano possui em maior ou menor extensão”, Gardner revolucionou o que 

seria a psicologia cognitiva quando desenvolveu a teoria das Inteligências Múltiplas (IM) 

(STHEHL, 2000). Em seu estudo Gardner, propôs que o indivíduo requeria o 

desenvolvimento de vários tipos de inteligência e não apenas uma, como era o caso do 

teste de QI (SOUZA, 2015).  

Moral, Vercelli (2013) afirma que Gardner ao utilizar o termo inteligências esta 

referindo-se a habilidades, cujo as tais possuem a capacidade de serem aprimoradas, isto 
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é, desenvolvidas. Este processo de desenvolvimento pode ocorrer em todas as fases da 

vida, sendo que para isso, as habilidades devem ser estimuladas.  

Segundo Antunes (2012) a teoria das inteligências múltiplas teve fundamentos a 

partir das descobertas neurológicas que eram estudadas nas universidades dos Estados 

Unidos (EUA) e Harvard. Na qual os conhecimentos neurológicos eram utilizados para 

descrever os sistemas neurais de processos psicológicos que envolvessem a inteligência, 

como: a memória, a aprendizagem, a consciência, as emoções e as inteligências em gerais. 

Na busca pela definição conceitual acerca das IM, Gardner (1995, p.14) definiu 

a inteligência como sendo “a capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos 

que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais e comunitários.”. 

Diante disso, Gardner (1995) propôs a existência de sete diferentes tipos de 

inteligências. São elas: Inteligência linguística, lógico-matemático, espacial, musical, 

corporal-cenestésica, interpessoal e intrapessoal.  

 

3 TIPOS DE INTELIGÊNCIAS E SUAS RESPECTIVAS FORMAS DE 

IDENTIFICAÇAO  

 

A inteligência linguística é desenvolvida em uma parte do cérebro chamada 

Centro de Broca, que é responsável pela produção de funções gramaticais. Sendo que, 

uma vez que um determinado indivíduo sofra algum dano nesta região o mesmo perde a 

capacidade de juntar palavras e formar frases além daquelas que são consideradas mais 

simples, entretanto, esta pessoa consegue compreender perfeitamente palavras e frases 

(GARDNER, 1995).  

Em um estudo realizado por Travassos (2001), a inteligência linguística pode ser 

definida como capacidade elevada de utilizar a língua para comunicação e expressão. Os 

indivíduos com esta inteligência desenvolvida são ótimos oradores e comunicadores, 

além de possuírem grande capacidade de aprendizado de idiomas.  

Para Antunes (2014), esse tipo de habilidade pode ser identificado em qual 

indivíduo que faça uso das palavras para se expressar com maior clareza. Antunes, em 
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seu estudo diz que essa tipologia de inteligência se faz extremamente presente na vida de 

poeta, escritores, atores e outras profissões. 

Já a habilidade Lógico-Matemático tem como principal caraterística a função 

ditada pela física (MORAL; VERCELLI, 2013). Para Gardner (1994) o que compõe a 

formação da habilidade logico-matemático e a sensibilidade para padrões, ordens e 

sistematização. 

Assim como a habilidade linguística, a lógico-matemático também e 

desenvolvida no centro de broca (TRAVASSOS, 2001).  

A pessoa que porta esse tipo de habilidade geralmente tem o processo de 

resolução de problemas extremamente rápido. Tal resolução pode ser construída muito 

antes de ser articulada pelo indivíduo (GARDNER, 1995).  

A inteligência espacial caracteriza-se diante da possibilidade de espaço e sua 

percepção diante do mundo visual. Podendo modificar percepções primarias, como é o 

caso de profissionais como artistas plásticos, engenheiros e arquitetos (MORAL; 

VERCELLI, 2013). 

Esse tipo de habilidade e percebido em crianças, quando se submetem a montar 

um quebra-cabeça e jogos espaciais de um modo geral. O desenvolvimento dessa 

inteligência capacita o futuro adulto a partir da demonstração natural por combinação de 

cores, harmonia e disposição de ambientes (MORAL; VERCELLI, 2013). 

Em um estudo realizado pelo pesquisador Travassos, (2001) A parte cerebral 

responsável pelo desenvolvimento de tal habilidade e o hemisfério direito  

A habilidade musical caracteriza-se pela maneira criativa de organizar os sons, 

utilizando de elementos como timbres e tons. Toma-se como referência a apreciação, 

composição e ou reprodução de uma música. Esta inteligência e perceptível em 

compositores e músicos (MORAL; VERCELLI, 2013). 

Em um estudo realizado por Strehl (2000) complementa o que seria a 

inteligência musical como sendo: 

 

A capacidade de perceber (por exemplo, como aficionado por música), 

discriminar (como um crítico de música), transforma (como compositor) e 
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expressar (como musicista) formas musicais. Esta inteligência inclui 

sensibilidade ao ritmo, tom ou melodia e timbre de uma peça musical. 

Podemos ter um entendimento figural ou geral da música (global, 

intuitivo), um entendimento formal ou detalhado (analítico, técnico), ou 

ambos. 

 

Ao referir-se à inteligência Corporal-Cinestésica o autor agrega o 

desenvolvimento da habilidade corporal quanto a coordenação dos movimentos 

envolvidos para a execução de técnicas. Portanto, temos o corpo como objeto, tanto de 

manipulação quanto de ser manipulado (MORAL; VERCELLI, 2013). 

De um modo geral, a habilidade corporal-cenestésica é a capacidade de 

utilização do corpo para a expressão de emoções, como utilizar o corpo para dançar; criar 

um jogo, e promover uma intervenção (GARDNER, 1995). 

 A inteligência interpessoal é considerada como a capacidade de uma pessoa ‘’ 

se dar bem’’ com outras pessoas do meio no qual está inserido. Tal inteligência permite 

que o indivíduo compreenda uma outra pessoa. Assim como também uma melhor 

comunicação com as mesmas, no decorrer que percebem as diferenças existentes 

(MORAL; VERCELLI, 2013).  

Essa capacidade é comum em líderes de grupos, professores e político. Um 

adulto que porta esse tipo de habilidade sabe ler intenções e desejos, mesmo que ocultos 

(GARDNER, 1995).  

Diferentemente da inteligência interpessoal, a competência intrapessoal relata 

que a pessoa está bem consigo mesma. Este fato ocorre por meio do autoconhecimento, 

com isso irá obter acesso aos seus sonhos e ideias, verificando cada uma das suas 

necessidades, ânsias, temores e capacidades, utilizando essas informações com eficiência 

para a própria vida. Tal inteligência e encontrado em romancistas e terapeutas (MORAL; 

VERCELLI, 2013). 

 

4 APLICABILIDADE DAS IM NAS ESCOLAS SEGUNDO CELSO ANTUNES 

(2012) 
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As repercussões do avanço científico representado pelo conhecimento lançam 

para a educação, além da medicina, novas bases, diretrizes que ajudaram o processo de 

aprendizagem, desenvolvendo estímulos às inteligências, contribuindo para cuidar de 

distúrbios ligados a atenção, criatividade e memorização.  

Para Antunes, em sua obra a “Sala de aula”, existe várias formas de que o aluno 

pode utilizar para expressar o saber. Diante disso, cabe ao professor, compreender as 

formas de inteligências para que o aluno enquanto portador de capacidades múltiplas não 

seja inferior aos outros.  

Como é dado o exemplo do livro “Marinheiros e professores” (2000) onde 

Antunes retrata o aluno que possui a habilidade espacial, quando foi pedido para que 

desenvolva uma redação e o estudante desenvolveu um desenho que possibilitava a 

compreensão do tema abordado e mesmo assim o professor reprova o trabalho por não 

corresponder ao que e considerado como “correto” pela metodologia tradicional utilizada 

pela instituição. Isto mostra que os professores não estão adaptados a reconhecer 

linguagens diferentes. 

Para o processo de adesão das IM, o professor deve fornecer a identificação. 

Onde Antunes (2012) anula a necessidade de que para o professor aplicar as IM como 

uma metodologia de ensino-aprendizagem o professor deva portar todas as inteligências.  

Torna-se necessário conhecer suas inteligências e as de seus alunos, sejam elas 

em maior ou menor escalar, as consideradas excelentes ou até mesmo as medíocres. Esse 

“diagnóstico” acerca das IM pode facilitar o processo de aprendizagem e explorar as 

múltiplas formas de linguagens, afim de capacitar e melhorar o desempenho das mesmas.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou um conhecimento sobre as 

Inteligências Múltiplas de Gardner, bem como suas funções e importância para o processo 

de aprendizagem do aluno. Além disso, também permitiu dados consistentes enquanto 

origem, conceito e história da teoria de Gardner, titulada como Inteligências/habilidades 

Múltiplas.  
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De um modo geral, os conceitos apresentados em cada Inteligência Múltipla, 

trouxe-nos um vasto campo de oportunidades que se abrem para uma nova perspectiva de 

aprendizagem. Cada tópico apresentado permite perceber que o processo de 

aprendizagem passa pela capacidade de desenvolver várias inteligências, e não somente 

uma, ou seja, a inteligência de um aluno não pode ser medida por uma média, sendo que 

Gardner apresenta com as Inteligências Múltiplas a capacidade inata que cada indivíduo 

carrega consigo mesmo e que pode ser desenvolvida a partir de estímulos.  

Ao analisar as Inteligências Múltiplas, descobrimos que o aluno por exemplo, 

pode aprender História a partir da Inteligência Lógico-Matemática, ou seja, cada 

inteligência abre um leque de conhecimentos que muitas vezes por não ser estimulados, 

acabam por ficar camuflados dentro de uma metodologia usada pelas escolas, como 

invicta e universal.  

O trabalho apresentado, utilizando a Teoria Das Inteligências Múltiplas de 

Gardner, permitiu um ambiente enriquecedor para a educação, e assim o conhecimento 

das dificuldades dos alunos no processo de aprendizagem, mediante a realidade atual da 

educação.  

Dada a importância do assunto, torna-se necessário com essa descoberta das 

Inteligências Múltiplas de Gardner um melhor aprofundamento e desenvolvimento de 

formas de agilizar em campo a atuação e formação de profissionais competentes para 

torna-las eficaz, motivando a utilização as Inteligências Múltiplas para o crescimento do 

processo de aprendizagem.  
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RESUMO 

Este estudo é uma revisão não sistemática de literatura acerca da atuação dos profissionais 

de psicologia junto a crianças com a Síndrome da imunodeficiência adquirida, essa é uma 

das doenças que mais mata no mundo, motivo pelo qual a Organização Mundial de Saúde 

a considera como uma pandemia mundial. O advento da terapia antirretroviral trouxe 

melhorias significativas na qualidade de vida e aumento da sobrevida de crianças 

soropositivas, o que implica em novos desafios para os profissionais de psicologia que 

atuam nessa área, tendo em vista questões sociais e psicológicas que antes não eram 

consideradas. Entre esses desafios desataca-se a revelação do diagnóstico. O 

acompanhamento psicológico a essas crianças é de fundamental importância para que 

estas aprendam ainda cedo a conviver com a doença. Neste contexto os profissionais de 

psicologia trabalham de forma interdisciplinar com outros profissionais da saúde visando 

o apoio psicossocial a essas crianças e a seus familiares. Quanto as bases teóricas 

utilizadas, verificou-se que não há uma abordagem específica para se trabalhar neste 

contexto, ficando a critério do profissional a orientação teórica a ser utilizada. Estudos 

empíricos envolvendo intervenções psicológicas a crianças com HIV/AIDS podem 

contribuir para a pratica profissional da psicologia nesse contexto de maneira que possam 

ser apreciadas e utilizadas por outros profissionais da área que trabalham diretamente com 
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esse público. 

Palavras-chave: síndrome da imunodeficiência adquirida. Crianças. atuação do 

psicólogo. 

 

ABSTRACT 

This study is a non-systematic review of the literature on the role of psychology 

professionals in children with HIV / AIDS. AIDS is one of the world's most deadly 

diseases, which is why the World Health Organization considers it a global pandemic. 

The advent of antiretroviral therapy has brought significant improvements in quality of 

life and increased survival of seropositive children, implying new challenges for 

psychologists working in this area, in view of social and psychological issues that were 

previously not considered. Among these challenges is revealed the diagnosis. The 

psychological accompaniment to these children is of fundamental importance for them to 

learn early to live with the disease. In this context, psychology professionals work in an 

interdisciplinary way with other health professionals aiming at the psychosocial support 

of these children and their families. Regarding the theoretical bases used, it was verified 

that there is no specific approach to work in this context, being at the professional's 

discretion the theoretical orientation to be used. Empirical studies involving 

psychological interventions in children with HIV / AIDS can contribute to the 

professional practice of psychology in this context so that they can be appreciated and 

used by other professionals in the field who work directly with this public. 

Keywords: acquired immunodeficiency syndrome. children. psychologist's performance. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) surgiu pela primeira vez no 

início dos anos 80, e caracteriza se como uma pandemia por ser uma das doenças que 

mais matam no mundo. A AIDS é uma doença transmissível que se propaga pelo vírus 

HIV. Este ataca o sistema nervoso e se multiplica através das células sanguíneas. Os meios 

de transmissão do vírus são: sangue, esperma, secreção uretral e vaginal e o leite materno. 
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No caso de crianças a forma mais comum de contágio é através da transmissão vertical 

que ocorre através da passagem do vírus da mãe para o filho no período gestacional, no 

parto ou durante a amamentação, quando não há os devidos cuidados, sendo assim o risco 

de transmissão vertical é de 25% a 30%, com as medidas preconizadas e o tratamento 

correto esse índice cai para 2% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; CALAIS; JESUS, 

2011) 

A questão do HIV/AIDS vai muito além da dimensão epidemiológica e 

biomédica, essa é uma problemática complexa, pois é considerada como um dos maiores 

problemas de saúde pública devido ao próprio diagnóstico da doença e as questões 

culturais, sociais e políticas que envolvem o cotidiano das pessoas soropositivas, o 

preconceito e o estigma com os quais essas têm que conviver, e as políticas públicas que 

visam assistir e proteger a esta demanda.  No que tange as ações de saúde essas se 

caracterizam pelo tratamento medicamentoso e acompanhamento interdisciplinar, quando 

se trata de crianças com HIV/AIDS esse tratamento engloba também a família 

(NATIVIDADE; CAMARGO, 2011; PADOIN et al., 2009). 

O HIV/AIDS desenvolve-se de forma diferente em crianças, estas são mais 

vulneráveis a doença, pois o sistema imunológico ainda está em processo de 

desenvolvimento, o que as tornam mais vulneráveis. Assim como nos adultos, o 

tratamento de crianças soropositivas ocorre por meio da terapia antirretroviral que 

proporciona aumento na expectativa de vida e melhoria em sua qualidade (GUERRA; 

SEIDL, 2009; SCHAURICH; MEDEIROS; MOTTA, 2007). No caso do tratamento de 

crianças soropositivas faz-se necessário que se tenha um cuidado redobrado por parte da 

equipe que à acompanha, pois muitas vezes estas não compreendem a doença ou não 

sabem qual o seu diagnóstico e tem que conviver com essa realidade mesmo sem conhece-

la bem (GUERRA; SEIDL, 2009). 

É importante considerar que na infância está ocorrendo o desenvolvimento 

cognitivo e psicossocial. Há também a negação da família que em grande parte dos casos 

sente-se culpada e/ou tem medo do preconceito caso o diagnóstico seja revelado, por isso 

preferem manter o silêncio como estratégia para lidar com a situação. O acompanhamento 

psicológico desde o início do diagnóstico é fundamental para manter a qualidade de vida 
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dessa família e para que aos poucos a criança vá aprendendo a conviver com o HIV/AIDS 

(GUERRA; SEIDL, 2009; PADOIN et al., 2009; SCHAURICH; MEDEIROS; MOTTA, 

2007). 

Considerando a sobrevida alcançada pela criança diagnosticada com o 

HIV/AIDS proporcionada pela terapia antirretroviral iniciada no Brasil em 1996, a 

adaptação ao tratamento e a rotina de hospitalizações ocasionais, as mudanças na rotina 

familiar e social e os impactos psicossociais do HIV/AIDS em crianças fazem-se 

necessário atentar para as contribuições da psicologia à esta demanda (CALAIS; JESUS, 

2011; GUERRA; SEIDL, 2009; SEIDL et al., 2005). De acordo com Faria et al. (2013) 

estudos acerca da atuação psicológica junto crianças com HIV/AIDS podem contribuir 

para a prática profissional da psicologia nesse contexto de forma que possam ser 

apreciadas e utilizadas por outros profissionais da área que trabalham diretamente com 

esse público. 

Diante da importância e complexidade da temática acerca do HIV/AIDS na 

infância faz-se importante a investigação de como essas crianças passarão a conviver com 

os desafios desta doença crônica e como o (a) profissional de psicologia atuando junto as 

equipes de saúde, tem proporcionado o crescimento e o desenvolvimento destas crianças 

dentro dos padrões de normalidade e, prevenindo especialmente as consequências 

psicossociais a que estão expostas, estudos relativos a esta temática são fundamentais para 

que se possa conhecer, contextualizar e propagar o fazer psicológico junto a este público. 

Assim, a presente pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão de literatura 

não sistemática investigando a fisiopatologia e sintomatologia do HIV/AIDS em crianças, 

bem como os desafios e as possibilidades de atuação para os profissionais de psicologia 

junto a este público. 

 

2 FISIOPATOLOGIA E SINTOMATOLOGIA DO HIV/AIDS  

 

O HIV é classificado como um retrovírus (vírus cujo material genético é o RNA) 

humano, sendo o agente causador da AIDS. Este atinge o sistema imunológico alterando 

o DNA das células linfócitos T CD4+ fazendo cópias de si mesmo e, por conseguinte 
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debilitando todo o sistema imunológico. No início da infecção, HIV livres ou linfócitos 

infectados duplicam-se e uma proteína de envelope HIV (glicoproteína GP 120) se une a 

uma molécula CD4 encontrada nas superfícies dos linfócitos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012). 

Além dos linfócitos, o retrovírus ataca outros elementos do sistema imune; 

células T, células B, células NK, monócitos e macrófagos, e, como consequência disso, o 

indivíduo fica delicadamente exposto a graves infecções e neoplasias. Para conseguir 

invadir as células, o vírus necessita de um segundo receptor chamado quimosinas CCR5 

e CXCR4 (família especializada de citocinas que funcionam como potentes mediadores ou 

reguladores da inflamação), desta maneira, o HIV penetra no citoplasma do linfócito T e 

seu RNA é copiado em um DNA pelo processo de transcriptase reversa onde uma enzima 

produz uma molécula de DNA a partir do seu RNA (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; 

CHRISTO, 2010; RODRIGUES; TOIGO, 2015). 

Entre suas principais características estão: prolongado período de incubação 

antes do aparecimento dos primeiros sintomas da doença, inibição do sistema 

imunológico e infecção das células sanguíneas e do sistema nervoso. É importante 

destacar que há uma diferença entre HIV e AIDS, sendo o primeiro o vírus causador da 

doença que é a AIDS. O HIV pode demorar anos até desenvolver os primeiros sinais da 

AIDS, porém apesar de não apresentar os sintomas da doença o portador do vírus pode 

transmiti-lo a outras pessoas. Após essa fase começam a aparecer as primeiras 

manifestações da síndrome da imunodeficiência adquirida, o período entre a infecção pelo 

vírus e o surgimento da doença divide-se em diferentes fases (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012; CHRISTO, 2010; RODRIGUES; TOIGO, 2015).  

As manifestações clínicas pós infecção dividem-se em três fases. A primeira 

fase, denominada de infecção aguda, varia de 3 a 6 semanas e apresenta sintomas como: 

febre, cefaleia, inflamação na garganta e linfadenopatia (processo patológico que afeta 

os nódulos linfáticos) que aparecem e logo desaparecem. É nesse período que ocorre a 

incubação do HIV até a manifestação dos primeiros sintomas. A segunda fase denomina-

se de assintomática ou período ciclo latente e pode durar anos, sua principal característica, 

além da ausência de sintomas, é a interação entre as células de defesa e o vírus HIV que 
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se multa de forma rápida e constante. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; RODRIGUES; 

TOIGO, 2015) 

Logo após inicia-se a fase sintomática inicial em que há uma redução dos 

linfócitos T CD4 o que faz com que o organismo fique vulnerável a infecções, sendo os 

principais sintomas são febre, sudorese e perda de peso, devido à baixa imunidade 

começam a surgir as doenças oportunistas. Na terceira fase há um grande aumento de 

vírus e queda acentuada dos linfócitos TCD4+ para menos que 500 µl, as características 

clínicas são perda de peso, diarreia, doenças neuromusculares e em alguns casos 

neoplasias secundárias e óbito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; CHRISTO, 2010; 

RODRIGUES; TOIGO, 2015) 

Esta, quando não tratada pode gerar outras doenças graves como hepatites virais, 

tuberculose, câncer, entre outras. No caso de crianças com HIV/AIDS faz-se necessário 

que se tenha um cuidado redobrado devido a velocidade com que a doença se propaga 

pelo corpo, daí a importância do diagnóstico precoce. As manifestações clínicas de 

crianças infectadas pelo HIV são pouco específicas, as principais são: infecções nas vias 

aéreas superiores, linfadenopatia, hepatomegalia, esplenomegalia, parotidite recorrente, 

pneumonia, febre de origem indeterminada, candidíase oral, diarreia, déficit ponderal e 

de estatura, e atraso no desenvolvimento psicomotor (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

A infecção pelo vírus HIV também altera o funcionamento do sistema nervoso 

central podendo influenciar no comportamento e gerar problemas relacionados aos 

processos mentais, como na atenção memória e aprendizagem. No caso de crianças 

infectadas por transmissão vertical o risco de que esses ocorram é mais elevado. Os 

principais sintomas comportamentais de crianças soropositivas são: transtornos de 

ansiedade, depressão, agressividade, queixas somáticas, hiperatividade, déficit de 

atenção, transtorno desafiador opositor e transtornos de conduta (MATOS et al., 2018; 

ZABTOSK; BENETTI, 2013). 

 

3 A PSICOLOGIA FRENTE A DEMANDA DE CRIANÇAS COM HIV/AIDS 

 

3.1 A INSERÇÃO DA PSICOLOGIA NO CUIDADO A CRIANÇAS COM HIV/AIDS 
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No que se refere a atuação dos (as) profissionais de psicologia no atendimento a 

criança soropositiva, faz-se necessário uma breve contextualização histórica referente a 

migração da atuação deste profissional dentro da área da saúde, que inicialmente se 

restringia a atividades em consultório, com abordagens voltadas apenas ao indivíduo 

dentro da psicologia clínica tradicional e estreitamente referenciada em modelos 

psiquiátricos de atuação em ambulatórios e manicômios. Pensar a atuação da psicologia 

da saúde no campo das DST/AIDS leva a pensar em que esta especialidade se referência 

para formular e executar suas ações na atualidade, sendo esta uma área da psicologia 

aplicada que objetiva uma atuação voltada a prevenção e manutenção da saúde que por 

sua vez enfatiza uma mudança no tratamento mente e corpo, do modelo biomédico para 

o modelo biopsicossocial (CALVETTI; GIOVELLI; GAUER, 2012; PERUCCHI et al., 

2011). 

Partindo desse pressuposto, pode-se elencar alguns, dentre muitos marcos legais 

imprescindíveis que orientam e servem de sustentação para a pratica profissional da 

psicologia no campo da saúde e das políticas públicas: a declaração universal dos direitos 

humanos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) de 1989, a Lei 8.080 de 1990 que criou o Sistema Único de Saúde 

(SUS), a criação do Conselho Federal de Psicologia (CFP), os primeiros Congressos 

Nacionais de Psicologia, o Código de Ética Profissional do Psicólogo de 2005, e o  Centro 

de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). De acordo com este 

último, desde a criação das primeiras políticas públicas direcionadas ao DST/AIDS, está 

incluída a atuação do psicólogo nas equipes multidisciplinares de atenção à saúde desde 

a atuação na formulação das políticas públicas e programas de prevenção e atenção até a 

sua execução, avaliação e acompanhamento destas ações (PERUCCHI et al., 2011). 

De acordo com o I Princípio Fundamental do Código de Ética Profissional do 

Psicólogo “O Psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, 

da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que 

embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos ” (CFP, 2005). Partindo desse 

ponto, o psicólogo que atua nas equipes multidisciplinares no âmbito do HIV/AIDS, deve 
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embasar sua atuação nesses princípios levando em consideração tais prerrogativas, diante 

do fato de que, indivíduos com HIV/AIDS, são em sua grande maioria vítimas constantes 

de discriminação e de preconceito (PERUCCHI et al., 2011; CALVATTI; GIOVELLI; 

GUAER, 2012). 

A intervenção psicológica é essencial neste campo, sobretudo no atendimento a 

crianças, tanto no que diz respeito ao apoio social a própria criança e a família, quanto ao 

planejamento e execução de intervenções psicoeducativas. No atendimento a criança 

soropositiva o psicólogo deve identificar em que fase do desenvolvimento essa se 

encontra, para que com base nisto possa traçar um plano de intervenção direcionado a ela, 

com o intuito de que esse processo seja continuado e sem prejuízos, pois, entre alguns 

dos problemas enfrentados por crianças soropositivas estão, o início precoce ou tardio da 

puberdade, dificuldades de aprendizagem e concentração, como também desajustamento 

social (PAULA; CABRAL; SOUZA, 2008). 

 

3.1.1 Desafios para atuação dos (as) psicólogos (as) no contexto do HIV/AIDS na 

infância 

 

É necessário considerar que durante a infância estão ocorrendo o 

desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial da criança o que torna imprescindível o 

acompanhamento e a intervenção psicológica para que estas compreendam e aprendam 

cedo a conviver da melhor forma possível com a doença. Crianças com doenças crônicas 

que estão constantemente em tratamento podem sentir-se culpadas ou castigadas e 

desenvolverem comportamentos de revolta e ansiedade em relação ao tratamento, 

principalmente quando não sabem o real motivo e a importância do tratamento a qual são 

submetidas. A revelação do diagnóstico é um dos maiores desafios psicossociais 

envolvendo crianças com HIV/AIDS e seus familiares. (AGIRREI; ARRUDA, 2006; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; GUERRA; SEIDL, 2009).  

Profissionais da psicologia que atuam nesse contexto lidam diariamente com 

diferentes problemáticas que envolvem aspectos psicossociais da criança e de seus 

familiares. Os principais desafios relativos as crianças são: adesão ao tratamento, 
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revelação do diagnóstico e a reação da criança quando este é revelado, sentimento de 

revolta e ansiedade em relação ao tratamento, complicações no desenvolvimento 

cognitivo e psicossocial, dificuldades na rotina escolar e social. Quanto aos familiares os 

desafios encontrados são: medo do preconceito e estigma social, sentimentos de vergonha 

e culpa, incomodo em expor a história da família e receio quanto a reação da criança 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; MATOS et al., 2017; PACHECO et al., 2016). 

O silêncio quanto ao verdadeiro diagnóstico da criança pode afetar o psiquismo 

infantil tornando seu desenvolvimento psicossocial mais vulnerável. O momento da 

revelação do diagnóstico é de grande importância, para tanto faz se necessário que sejam 

traçadas estratégias entre os profissionais que assistem à criança e a família. O ideal é que 

a revelação do diagnóstico seja feita o mais precocemente, porém deve-se tratar cada caso 

de forma individualizada considerando as particularidades de cada criança, seu nível de 

compreensão intelectual, o estágio de desenvolvimento infantil em que essa se encontra 

e o contexto social e familiar nos quais está inserida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; 

MIZIARA; ANDRADE, 2016; PAULA et al., 2018; PAULA; CABRAL; SOUZA, 2008) 

Nesse ponto a intervenção psicológica torna-se imprescindível, inclusive no 

acompanhamento após a revelação do diagnóstico, que deve ser feito aos poucos. A 

criança vai entendendo o HIV/AIDS aos poucos, à medida em que seus processos mentais 

vão se desenvolvendo, esse conhecimento influencia também no processo de adesão ao 

tratamento, daí a necessidade de se ter uma atenção especial aos sentimentos que surgem 

após o conhecimento da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; PACHECO et al., 

2016; PAULA et al., 2018; PAULA; CABRAL; SOUZA, 2008). 

 

3.1.2 Atuação dos profissionais de psicologia no cuidado à crianças com HIV/AIDS 

 

No que se refere a atuação dos profissionais de psicologia com estas crianças, é 

possível identificar que o foco do trabalho desenvolvido é o apoio psicossocial, para tanto 

deve-se considerar a história envolvida em todo o processo da doença, assim como os 

fatores sócio históricos em que o paciente está inserido. Estes profissionais têm papel 

fundamental na identificação da vulnerabilidade e na promoção dos direitos. Nesse 
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contexto identifica-se a construção de ações desenvolvidas a partir da união entre a 

psicologia social e da saúde visando promover novos sentidos a essas crianças e inseri-

las em um processo de luta por melhorias em sua condição de vida e saúde (CFP, 2009; 

CREPOP, 2008; PERUCCHI et al., 2011). 

Para tanto são utilizadas ações que envolvem habilidades e instrumentos técnicas 

específicos da formação em psicologia As principais ações realizadas por psicólogos (as) 

que atuam na assistência a pessoas soropositivas são: aconselhamento psicológico, 

acolhimento individual, familiar e/ ou grupal, psicoterapias individuais e/ ou grupais, 

oficinas terapêuticas, grupos de sala de espera, grupos de adesão ao tratamento, palestras 

de prevenção e orientação acerca do HIV/AIDS, estas tem por objetivo promover 

mudanças emocionais, comportamentais e psicossociais (CREPOP, 2008; FARIA et al., 

2011). 

Essas ações são fundamentais na atenção à pessoas com HIV/AIDS, sobretudo 

a crianças, levando em consideração, dentre outros aspectos, a singularidade que é o 

acometimento biológico, bem como as tantas questões sociais que estão vinculadas a esta 

doença crônica. Uma vez inseridos no atendimento a crianças com HIV/AIDS e seus 

familiares, os psicólogos trabalham questões como a identificação de vulnerabilidades e 

vigilância quanto a questões de direitos humanos dentre outros fatores psicossociais, com 

um olhar profissional considerando a subjetividade dessas crianças em uma sociedade 

que historicamente enfrenta diversas dificuldades no que diz respeito ao acesso a direitos 

e ao exercício da cidadania (MIZIARA; ANDRADE, 2016; PERUCCHI et al., 2011). 

O ideal é que a intervenção psicológica com crianças soropositivas ocorra de 

forma lúdica e em um ambiente que represente um espaço harmônico e de bem-estar o 

que facilita sua adaptação e comunicação com o psicólogo. Através do brincar terapêutico 

é possível que o profissional da psicologia identifique os sentimentos e necessidades desta 

criança e utilize estratégias para que os pequenos possam aos poucos compreenderem os 

procedimentos pelo quais estão passando e o diagnóstico de sua doença, o que facilita a 

aceitação ao tratamento (AGUIRRE; ARRUDA, 2006; LEMOS et al., 2010). 

Os psicólogos inseridos no campo do HIV/AIDS comumente fazem uso do 

modelo biopsicossocial tanto no trabalho para adesão ao tratamento médico, como 
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também, nas questões que envolvem as nuances psicológicas e sociais geradas a partir do 

processo saúde-doença. Este paradigma explica que o comportamento é um processo 

biológico, psicológico e social, busca uma cooperação recíproca entre estes fatores do 

desenvolvimento humano e baseia-se na teoria sistêmica onde o corpo é um sistema em 

interação. É possível identificar que não há uma linha de abordagem específica para 

atuação dos profissionais de psicologia junto a crianças soropositivas, ficando a critério 

de cada profissional a abordagem utilizada (CALVETTI; GIOVELLI; GAUER, 2012; 

FROTA et al., 2012). 

Conforme Faria et al. (2013) há três referenciais teóricos muito utilizadas neste 

campo, a saber: psicanálise, terapia cognitivo-comportamental e familiar/sistêmico. Já as 

intervenções com base psicanalítica objetivam assistir as crianças e seus familiares no 

intuito de promover uma maior estabilidade emocional e também, construir estratégias 

para uma melhor convivência com a doença. Essas intervenções promovem na criança a 

possibilidade de que elas desenvolvam ferramentas internas para lidarem melhor com os 

conflitos diários relacionados a doença, como também tranquilidade emocional e 

fortalecimento dos laços familiares.  Este modelo leva em consideração as especificidades 

de cada caso, não havendo uma programação predefinida de modo ou quantidade de 

sessões (AGUIRRE; ARRUDA, 2006; FARIA et al., 2013).  

A terapia cognitivo comportamental (TCC) como base teórica para atuar neste 

campo, essa consiste em um modelo de intervenção voltado a construir, de forma 

planejada, os cuidados para a criança com HIV/AIDS, trata-se de uma forma de 

intervenção com foco tanto na família e cuidadores como na própria crianças, onde os 

psicólogos desenvolvem ações que visam um controle ou diminuição da dor resultante 

dos diversos procedimentos invasivos como por exemplo, os exames e coletas de sangue. 

Já as intervenções com base num referencial familiar-sistêmico objetivam desenvolver 

estratégias para lidar com a condição soropositiva no intuito de fortalecer a autoestima e 

a auto eficácia da criança e de sua família através de apoio interpessoal visando, entre 

outros ganhos, a adesão por parte da criança aos antirretrovirais (FARIA et al., 2011; 

FARIA et al., 2013). 
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Não obstante a isso, ficou também claro que algumas práticas psicológicas não 

dispõem explicitamente de um determinado referencial teórico, tais intervenções 

objetivam, sobretudo, produzir um melhoramento nas habilidades sociais das crianças 

soropositivas com brincadeiras, jogos, arteterapia, entre outros, sempre enfatizando o 

autocuidado e o autoconceito, e considerando os aspectos motores, cognitivos e 

perceptuais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; CREPOP, 2008; FARIA et al., 2011; 

FARIA et al., 2013). 

 

4 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi uma revisão integrativa de literatura, esta tem a 

finalidade de reunir estudos acerca de um determinado tema para que seja possível uma 

melhor compreensão sobre este (MARCONI; LAKATOS, 2010).  

A pesquisa foi realizada em, revistas científicas e sites. As bases de dados 

utilizadas foram: Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde, Portal de Periódicos Eletrônicos 

em Psicologia, site do Ministério da Saúde e o site do Conselho Federal de Psicologia. A 

data da publicação foi utilizada como critério de seleção, optou-se por utilizar materiais 

publicados entre os anos de 2005 a 2018.Para a realização da pesquisa foram utilizadas 

as seguintes palavras chaves: HIV/AIDS, atuação do psicólogo no HIV/AIDS infantil e 

crianças soropositivas.   

Inicialmente destacou-se a fisiopatologia e a sintomatologia do HIV/AIDS. Em 

seguida foi contextualizada historicamente a pratica profissional da psicologia junto a 

demanda do HIV/AIDS no Brasil, seguida pelos principais desafios para atuação dos 

psicólogos nesta área. Por fim apresenta-se as diferentes práticas de atuação destes 

profissionais junto a crianças soropositivas. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Conforme os estudos utilizados nesta pesquisa foi possível identificar que dentre 

as principais dificuldades na atuação dos profissionais de psicologia junto a crianças com 
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HIV/AIDS tem-se a revelação do diagnóstico e adesão ao tratamento. Guerra e Paula 

(2008) argumentam que por estes são desafios pois envolve toda a família e perpassa por 

questões como o preconceito e o estigma social que pessoas com HIV ainda sofrem e a 

vulnerabilidade familiar. 

As mudanças e avanços na terapia antirretroviral contribuíram para o aumento 

na expectativa de vida destas crianças, assim é necessário pensar ações a longo prazo, 

focando principalmente as relações psicossociais que envolvem desde o vínculo familiar 

até a rotina social dessas crianças (CALAIS; JESUS, 2011; GERRA; SEIDL, 2009). Com 

base na literatura utilizada estas ações devem ser desenvolvidas de forma interdisciplinar 

e promovendo ações de aconselhamento, acolhimento, palestras e orientações, além de 

intervenções psicológicas que requerem habilidades técnicas específicas dos profissionais 

dessa área. Também foi possível identificar que há uma união entre psicologia da saúde e 

psicologia social para atender a demandas de pacientes soropositivos (CREPOP, 2008). 

O CFF (2009) determina que o foco do trabalho de psicólogos inseridos neste 

campo deve ser o apoio psicossocial, independente da abordagem utilizada. Com relação 

a referenciais teóricos de prática clínica, esta pesquisa encontrou apenas um artigo que 

trata da intervenção psicológica a crianças soropositivas. 

Pode-se verificar que estudos envolvendo intervenções psicológicas a crianças 

soropositivas no Brasil são poucos e em sua maioria não trazem embasamento teórico na 

formulação de suas ações ou não informam claramente os métodos utilizados. Fato este 

que vai em direção inversa a complexidade dos fatores envolvendo o HIV/AIDS em 

crianças. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura não sistemática 

investigando aspectos físicos e sintomas do HIV/AIDS em crianças, bem como os 

desafios e as possibilidades de atuação para os profissionais de psicologia junto a este 

público, assim pode-se verificar que a problemática acerca do HIV/AIDS tem dimensões 

preocupantes, a ponto deste ser caracterizado pela OMS como uma pandemia mundial. 
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No Brasil os esforços governamentais para redução da infecção pelo HIV vêm 

se mostrado eficazes, prova disso é a redução da transmissão vertical que 

consequentemente reduz o número de crianças nascidas infectadas pelo vírus. No caso de 

crianças soropositivas é possível identificar que os avanços na terapia antirretroviral têm 

possibilitado melhorias significativas na qualidade e expectativa de vida destas (GERRA; 

SEIDL, 2009; SEIDL et al., 2005). 

O aumento da expectativa de vida trouxe novos desafios para os profissionais de 

psicologia ligados a questões antes não consideradas e que estão relacionadas as 

condições sociais e psicológicas do desenvolvimento dessas crianças, partindo do ponto 

de que hoje elas têm chegado à adolescência e a vida adulta sem grandes repercussões 

negativas em seu desenvolvimento físico e cognitivo, levando estes profissionais a 

elaborarem práticas enfatizando não apenas a questão biomédica, mas principalmente as 

relações psicossociais que envolvem desde o vínculo familiar até a rotina social dessas 

crianças (CALAIS; JESUS, 2011; GERRA; SEIDL, 2009; SEIDL et al., 2005). 

Entre desafios para a atuação do psicólogo junto a crianças com HIV/AIDS é 

notório que a revelação do diagnóstico, o início da vida escolar e sua continuação e a 

adesão ao tratamento antirretroviral são os principais, pois estas são questões que 

acometem não apenas a criança soropositiva, mas a família como um, motivo pelo qual, 

faz-se necessário identificar a vulnerabilidade dessa família e a fase do desenvolvimento 

em que a criança se encontra, considerando-se sua subjetividade e as eventuais alterações 

psicológicas que podem surgir em virtude da doença ou do tratamento (FROTA et al, 

2012; GERRA; PAULA et al., 2018; SEIDL, 2009; SEIDL et al., 2005). 

As intervenções são realizadas com base interdisciplinar, onde com a 

participação de outros profissionais da equipe desenvolvem-se atividades ligadas a 

educação, terapia ocupacional, terapia física, psicoterapia, fonoaudiologia, assistência 

social, como também, de enfermagem de acordo com as necessidades de cada caso, 

sempre com foco na revelação do diagnóstico, adesão ao tratamento, rotina social, 

fortalecimento emocional e psicossocial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; PAULA et 

al., 2018). 
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Diante do exposto a presente pesquisa enaltece a necessidade de 

desenvolvimento de novos estudos que contribuam para a pratica profissional da 

psicologia neste contexto de forma que possam ser apreciadas e utilizadas por outros 

profissionais da área que trabalham diretamente com essas crianças. 
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RESUMO 

A inclusão escolar de estudantes com autismo é uma grande barreira para a comunidade 

escolar, pois é necessário enfrentar e entender demandas que vão além do ponto de vista 

pedagógico, as quais envolvem dificuldades sociais, comportamentais e cognitivas. O 

estudo desse conteúdo é de suma importância para a prática dos docentes em sala de aula, 

para que eles saibam como trabalhar com alunos autistas estabelecendo métodos 

inclusivos. Foi realizado uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos que abordassem 

essa temática com o objetivo de identificar os desafios e perspectivas da inclusão escolar 

de alunos autistas. As pesquisas evidenciaram que, apesar de a instituição escolar estar 

acostumada em receber distintos exemplos de desafios, ainda não encontra-se preparada 

para receber esses alunos, pois exige da escola a alteração dos currículos, metodologias e 

orientações para receber e acolher os indivíduos autistas. Verificou-se a importância de 

capacitação profissional, formação continuada dos docentes, aprofundamento de 

conhecimentos e habilidades, cursos na área de educação inclusiva para a conquista da 

inclusão. 

Palavras-Chave: inclusão. autismo. docentes. 

 

ABSTRACT 

The school inclusion of students with autism is a great barrier for the school community, 

because it is necessary to face and understand demands that go beyond the pedagogical 

point of view, which involve social, behavioral and cognitive difficulties. The study of 
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this content is of paramount importance to the practice of classroom teachers so that they 

know how to work with autistic students by establishing inclusive methods. A 

bibliographical research was carried out in books and articles that approached this theme 

in order to identify the challenges and perspectives of the school inclusion of autistic 

students. Research has shown that, although the school institution is accustomed to 

receive different examples of challenges, it is not yet ready to receive these students, 

because it requires the school to change curricula, methodologies and guidelines to 

receive and welcome autistic individuals. It was verified the importance of professional 

training, continuous training of teachers, deepening of knowledge and skills, courses in 

the area of inclusive education to achieve inclusion. 

Key-words: inclusion. autism. teachers. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação inclusiva pode ser compreendida como um conceito de ensino 

contemporâneo que tem como finalidade garantir o direito de todos à educação, ela 

presume a equidade de oportunidades e o reconhecimento das distinções humanas, 

abrangendo, assim as pluralidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas e de 

gênero da população, ela acarreta uma modificação na cultura, nas práticas, nas políticas 

vigorantes da escola e nos sistemas de ensino, buscando assegurar o acesso a participação 

e a aprendizagem dos indivíduos sem restrições (INSTITUTO RODRIGO MENDES, 

2018). 

A Declaração de Salamanca (1994), possui o critério de que as escolas regulares 

com diretrizes inclusivas integram os métodos mais eficientes de combater os 

comportamentos e práticas discriminatórias e que estudantes com necessidades 

educacionais especiais necessitam ter acesso à escola regular. Nesse contexto, é 

fundamental que os educadores possuam conhecimento sobre as ferramentas legais, as 

quais destinam-se a garantir os direitos básicos peculiares ao sujeito com deficiência, por 

esse indivíduo apresentar um desenvolvimento particularizado (ALENCAR et al., 2017). 

Segundo Veras e Castro (2018), o argumento de educação inclusiva manifestou-
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se no cenário mundial a partir do ano de 1990 e foi se estabelecendo dentro de um âmbito 

de interesse de estudos educativos, em virtude das dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais que passaram a trabalhar dentro deste novo argumento. O alto número de 

crianças e adolescentes com deficiência nas escolas regulares de ensino tem levado os 

profissionais da área da educação a reexaminarem seus procedimentos práticos, a buscar 

qualificações e atualizações para o enfrentamento de desafios que aparecem 

constantemente com esses alunos (SANCHES; SIQUEIRA, 2016). 

As dificuldades crescem quando se remete aos alunos com autismo, pois 

representam um grande desafio a ser superado pelas escolas. Diante disso, é preciso 

entender e enfrentar demandas que vão além do ponto de vista pedagógico da equipe 

escolar, como as dificuldades sociais, comportamentais e cognitivas destes alunos. 

O autismo tornou-se centro das pesquisas contemporâneas, por ser um transtorno 

de desenvolvimento que acompanha o sujeito ao longo da vida, seus sintomas são 

relativos à comunicação, comportamento e convívio social, os quais podem ser 

presenciados no começo da infância (VERAS; CASTRO, 2018). Conforme Alencar et 

al., (2017), o procedimento de escolarização de alunos com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), demanda dos profissionais que atuam na escola, entendimento sobre as 

implicações na tríade do desenvolvimento humano.  

Belisário Júnior (2010), infere que a inclusão da criança autista é recente, a qual 

anteriormente essas crianças só experienciavam situações em instituições de ensino 

específico para sujeitos com transtornos e serviços clínicos, sem poderem dispor do 

engajamento social além de não possuírem suas particulares liberdades autônomas. 

A inclusão escolar de crianças autistas na rede regular de ensino ajuda no 

progresso das experiências sociais, dando estímulos às suas capacidades e aptidões, 

impossibilitando o frequente isolamento desses indivíduos e fazendo com que se 

fortaleçam novas aprendizagens, atividades intelectuais como também diferentes trocas 

de saberes sociais em sua aprendizagem (CAMARGO; BOSA, 2009). 

Entretanto, de acordo com Netto, Cassal e Candido (2018), incorporar e 

estruturar uma instituição escolar com a perspectiva inclusiva é uma das grandes 

dificuldades da educação na atualidade, pois demanda da escola a elaboração e a 
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renovação de novos fundamentos de ensinamento. 

Nesse contexto, o presente estudo coloca como problema: quais os desafios e 

perspectivas da inclusão escolar? Tendo como objetivo identificar os desafios e 

perspectivas da inclusão escolar de alunos autistas, através de uma revisão bibliográfica.  

O trabalho encontra-se estruturado em quatro pontos: iniciando com esta 

introdução, vindo em seguida o referencial teórico, depois a metodologia e as 

considerações finais. 

 

2 CONCEITUANDO O AUTISMO 

 

As especificidades manifestadas pelos indivíduos com autismo têm chamado 

atenção de vários pesquisadores, profissionais de saúde e de pais (RIBEIRO, 2013). 

Segundo Schmidt; Bosa (2013), os conceitos do autismo foram se modificando com o 

passar dos anos conforme foram surgindo pesquisas científicas, as quais nomearam 

distintas etiologias, estágios de severidade e características peculiares, deixando de ser 

conceituado como um panorama único e passando a ser considerado como uma síndrome. 

O autismo é proveniente do vocábulo grego autós que significa “eu mesmo”. 

Esse termo foi empregado por Eugen Bleuler em 1911, referindo-se aos sujeitos que 

possuíam o diagnóstico de esquizofrenia (RIBEIRO, 2013). 

Sucessivamente em 1943 Leo Kanner, psiquiatra austríaco, utilizou a expressão 

autismo para especificar crianças com retardos no desenvolvimento e com empecilhos 

para se manter em um convívio interpessoal (TUCHMAN; RAPIN, 2009).   

De acordo com Pereira (2011), em 1943, Leo Kanner definiu o autismo para 

caracterizar o cenário apresentado por onze crianças, as quais as tendências ao 

comportamento retraído foram examinados exatamente no primeiro ano de vida e tinham 

determinadas características em comum, a mais visível era a dificuldade de interação com 

outros sujeitos.  

Segundo Fernandes e Amato (2013) conforme citado por Arruda et al. (2018), o 

termo “Distúrbio Autístico do Contato Afetivo” foi empregado para estes fatos 

mencionados, o qual Kanner chegou a declarar que as crianças autistas já nasciam dessa 
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forma, devido à precoce manifestação das características. 

Villa, Diogo e Sequeira (2009 apud TEODORO; GODINHO; HACHIMINE, 

2016) analisa que o psiquiatra e pesquisador austríaco Hans Asperger austríaco escreveu 

o artigo “A psicopatia autista na infância”, o qual nesse artigo ele especifica categorias, 

comportamentos e aptidões de crianças com autismo as quais apresentavam deficiências 

sociais preocupantes, ausência de empatia, realizavam pouca interação com outras 

pessoas, tinham especial interesse em determinados conteúdos, tinham movimentos 

descoordenados, Asperger também observou que o autismo ocorria com maior frequência 

em meninos. 

O diagnóstico do TEA pode ser efetuado com base nos preceitos designados pelo 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5, manual empregado 

pelos profissionais da saúde mental (APA, 2014). 

O primeiro método para diagnosticar o autismo fundamenta-se em “déficits 

persistentes no diálogo social e na interação social em diversificadas circunstâncias como 

déficits na reciprocidade socioemocional, déficits nas condutas interativas não verbais 

utilizadas para o convívio social, déficits para desenvolver, preservar e interpretar 

relacionamentos (DSM-5, 2014). O segundo método é abordado da seguinte maneira 

“padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades” (DSM-5, 

2014, p. 91). Ainda de acordo com o DSM-5 (2014), os movimentos impulsores, 

utilização de objetos ou falas categorizadas ou repetitivas, insistência nos mesmos 

eventos, aderência inflexível a práticas ou modelos ritualizados de comportamentos não 

verbais e verbais, entusiasmos fixos e bastante restritos, os quais são anormais em 

intensidade são alguns dos exemplos desses comportamentos expostos no segundo 

método de diagnóstico do TEA. 

De acordo com Magalhães (2016), diagnóstico do autismo é clínico, realizado 

por meio de análise direta do comportamento do indivíduo e através de uma entrevista 

com os pais ou encarregados desse sujeito, os indicativos habitualmente estão presentes 

antes dos 3 anos de idade, tornando-se possível efetuar o diagnóstico em torno dos 18 

meses de idade de idade. 

Segundo uma pesquisa de Oliveira (2016) para a Universidade de São Paulo 
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(USP), calcula-se que encontram-se cerca de 2 milhões de autistas no Brasil, entretanto 

esses milhões de indivíduos brasileiros com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ainda 

não obtém tratamento apropriado e inclusive nem recebem o diagnóstico peculiar. 

Conforme Teodoro, Godinho e Hachimine (2016), quanto mais cedo e rápido o 

sujeito receber um diagnóstico e uma intervenção maiores serão as possibilidades desse 

indivíduo com autismo fortalecer suas capacidades além de ser incluso no âmbito social. 

Os autores defendem também a importância de um diagnóstico precoce e o trabalho 

conjunto com profissionais de diversas áreas como psicologia, pedagogia, 

fonoaudiologia, fisioterapia, psiquiatria dentre outros. 

Diante disso, compreende-se que o indivíduo autista necessita ser entendido em 

sua natureza de seu ser, e ser analisado como um sujeito apto de fortalecer as aptidões e 

competências, portanto, possuir empatia e perspicácia para trabalhar com alunos autistas 

e descobrir seus conhecimentos e habilidades torna-se profundamente agradável e de 

crucial relevância na vida profissional dos educadores (SOUSA, 2015). 

 

3 BARREIRAS DE INCLUSÃO DE ALUNOS AUTISTAS 

 

A inclusão escolar demanda, acima de tudo, atenção diferenciada e respeito pelas 

características peculiares de cada sujeito, propiciando-lhe espaços para seu íntegro 

desenvolvimento, a qual contribui para sua integração e adequação ao âmbito escolar, 

viabilizando assim, a tarefa de cidadania (LEMOS, 2012). 

Para Teodoro; Godinho; Hachimine (2016), a família, a comunidade escolar, o 

estado e a sociedade contemporânea possuem a responsabilidade de possibilitar a 

qualquer indivíduo com deficiência especialmente às crianças com Transtorno de 

Espectro Autista (TEA), um ensino de qualidade a começar da Educação Infantil até o 

Ensino Superior. 

O ingresso na instituição educativa é um marco de crucial importância no 

desenvolvimento das crianças, não somente para o seu conhecimento, mas também pelo 

progresso social e pela formação integral do indivíduo (SILVA, 2012). 

Para Barberini (2016) é na instituição escolar também que são aperfeiçoadas as 
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demandas de grupo, de engajamento social, as quais são de alta relevância para a criança 

autista, para aprender a interagir com outros sujeitos e não somente aqueles que são 

integrantes de sua família. 

A respeito da assistência promovida pela Legislação Brasileira atual (BRASIL, 

1996; BRASIL, 2014), há muitas vulnerabilidades referentes à inclusão escolar e 

barreiras para sua concretização no país. Como afirma Magalhães (2016), o perceptível 

despreparo de muitos educadores para admitir e enfrentar as diferenças, a falta de 

estrutura das instituições de educação, a experiência de a família transferir a 

responsabilidade e dever de disciplinar unicamente para a escola são algumas das razões 

que impulsionam a ocorrência dessas barreiras de inclusão educacional. 

Nos debates das áreas relacionadas à educação, ressalta-se a inclusão como uma 

ocorrência que deva acontecer, de preferência em instituições escolares, não que isto seja 

somente tarefa da escola, porém por trabalharem de maneira direta com as ferramentas 

de ensino, desse modo, espera-se que os âmbitos escolares estejam predispostos a receber 

os alunos com deficiência, percebe-se que mesmo as instituições de ensino estando 

acostumadas a receberem distintos exemplos de desafios, síndromes, transtornos e 

deficiências, ainda não é o satisfatório para que estejam adequadas ao fenômeno da 

inclusão, logo é requerido a alteração de metodologias, currículos e orientações para esses 

estudantes com o objetivo de oportunizar sua inserção no contexto escolar 

(MAGALHÃES, 2016). 

Refletir sobre inclusão significa mais do que somente inserir um aluno dentro de 

sala de aula regular, é necessário um preparo e disposição para incluir estes alunos, como 

a capacitação profissional, formação continuada dos docentes, aprofundamento de 

conhecimentos e habilidades, cursos na área de educação inclusiva, as quais são os 

principais percursos para que de fato ocorra a esperada inclusão. 

A escola como instituição que evidencia o exercício pedagógico e a consciente 

de maneira direta pelo desenvolvimento acadêmico dos seus estudantes, necessita vencer 

o ponto de vista homogeneizador, pesquisar técnicas as quais garantam o direito da 

aprendizagem de todos os indivíduos, entretanto, ela não deve julgar o diagnóstico de 

deficiência do estudante como uma circunstância de incompetência para potencializar sua 
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aprendizagem, mas deve procurar caminhos e mecanismos de como inserir esse aluno em 

todo o exercício educativo (SOUSA, 2015). Sendo assim, é imprescindível acreditar que 

isto é possível, como também enxergar a capacidade do estudante independentemente de 

suas limitações comportamentais, cognitivas, intelectuais, sociais, dentre outras, pelo fato 

de elas não serem barreiras para que sua aprendizagem seja alcançada. 

Fernandes (2015) assegura que a inclusão escolar é possível, quando a equipe 

está focada em um comum objetivo de efetuar a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais com o intuito de eles desenvolverem suas competências de acordo 

com o seu progresso de aprendizagem, além de junto com a cooperação da família 

poderem chegar a ter um resultado de excelência. A autora também defende a alta 

modificação no âmbito escolar, incluindo a necessidade de todos os colaboradores da 

escola estarem aptos a dialogar com esse estudante sem discriminação, assegurando assim 

o seu direito como cidadão. 

 

4 O PAPEL DO EDUCADOR E SUAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO NO 

PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR  

 

A inclusão ainda é uma prática recente para os educadores. Quando falamos 

sobre a inclusão escolar, de modo direto nos referimos ao papel do professor frente a esse 

procedimento, considerando que ele desenvolve uma convivência frequente e duradoura 

com a criança, logo com as transformações sociais que vêm desenrolando na sociedade, 

novas competências reincidem sob o comprometimento do docente, e este necessita estar 

preparado para lidar com os cenários mais desafiadores no dia a dia, incluindo a educação 

de crianças com autismo, visto que o desenvolvimento da inclusão não se encerra no 

registro desses alunos na instituição regular de ensino (BARBOSA et al., 2013; 

FERNANDES; SILVA, 2016). 

Segundo Lopes (2011) citada por Barbosa et al. (2013), o professor possui o 

papel de mediador, ou seja, é aquele que no procedimento de aprendizagem consolida a 

análise do estímulo ambiental, dando maior foco para suas questões fundamentais, 

concedendo significado à informação contemplada, propiciando que essa mesma 
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aprendizagem de preceitos e doutrinas sejam executadas às novas aprendizagens, 

tornando o estímulo ambiental pertinente e importante, contribuindo para o 

desenvolvimento. Pode-se enunciar que a mediação é um procedimento de intervenção 

de um componente intermediário em um relacionamento, logo, o relacionamento deixa, 

de ser direto e dessa maneira, passa a ser mediado por esse componente (OLIVEIRA, 

1997). 

Em relação a seu trabalho na inclusão da criança autista em escolas de ensino 

regulares, o professor tem um decisório papel, por ele acolher e determinar a primeira 

relação com a criança, seja ela positiva ou negativa, assim sendo ele é um grande 

encarregado por realizar ou não o método de inclusão, acreditando que é sua atribuição 

criar perspectivas de desenvolvimento para todos, adaptando sua metodologia de trabalho 

às heterogêneas primordialidades de cada estudante. 

Para Barbosa et al. (2013), as crianças que possuem autismo têm complexidade 

para compreender as interações humanas, normas, regras além de articulações sociais, as 

quais podem ser ingênuas, não associam do senso comum e muitas vezes não apreciam a 

relação física com os outros sujeitos, entretanto elas desejam fazer parte do âmbito social 

e ter amigos, porém não sabem o que realizar para que ocorra essa aproximação com os 

colegas. 

Dessa maneira, o professor deve tornar possível as possibilidades de inclusão 

com alunos autistas, através da socialização da criança dentro da sala de aula 

possibilitando sua convivência com o ambiente, pois é através dela que o indivíduo com 

autismo estabelece seu desenvolvimento e aprendizagem. É de fundamental relevância 

que o educador conheça e identifique as dificuldades e particularidades de cada sujeito, 

como também investigue o grau de seu desenvolvimento para que assim ele descubra as 

melhores estratégias de se trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais.  

Conforme Santos (2008), o grau de desenvolvimento da aprendizagem do 

estudante autista normalmente é gradativo e demorado, desta forma, competirá ao 

educador adaptar o seu método de comunicação a cada aluno, em vista disso, esse 

estudante deverá ser considerado para posiciona-lo em um apropriado grupo, respeitando 

sua idade universal, oferecida pelo PEP-R, grau de comportamento e desenvolvimento.  
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È de grande relevância para o professor a consciência, o comprometimento e a atenção 

diferenciada com os alunos autistas para compreenderem quem eles são e como se 

comportam no âmbito escolar. 

Sendo assim, compreende-se que é necessário o professor possuir 

conhecimentos referentes ao autismo, incluindo todos os seus aspectos e as dificuldades 

que envolvem esse transtorno. Nessa perspectiva, ele estará habilitado a delinear ações 

com o objetivo de que a criança autista em suas vivências não seja vítima de atitudes 

discriminatórias. A respeito disso, Orrú (2003) argumenta que os conhecimentos devem 

adequar-se como sustentação positiva para a organização dos procedimentos a serem 

realizados e concretizados. 

É imprescindível evidenciar as capacidades destes indivíduos e não a 

reabilitação de deficiências, esses estudantes autistas precisam ser incentivados a 

pesquisar o mundo, a se relacionar com os outros, a expressar suas concepções e desejos, 

e as atividades lúdicas disponibilizam altas chances para isso acontecer, mas na maioria 

das vezes é um impedimento, porque a concentração para cada atividade é altamente 

pequena, logo é de grande relevância que o docente persevere e todos os dias reforcem as 

atividades a serem aprendidas (ALENCAR et al., 2017). 

É crucial que tanto o professor quanto a escola devem progredir juntos, para que 

dessa forma ocorra a comunicação e simultaneamente a socialização dos estudantes, os 

quais estão introduzidos nestas instituições de ensino, logo, uma escola inclusiva deve 

assegurar um âmbito escolar receptivo e prazeroso com o propósito de possibilitar o aluno 

a desenvolver uma aprendizagem significante (FERNANDES, 2015).  

 

5 METODOLOGIA 

 

O presente artigo utilizou como metodologia a revisão bibliográfica, 

pesquisando artigos e livros com assuntos sobre autismo, inclusão, desafios docentes, 

ensino, práticas pedagógicas, interação social e outras temáticas relacionadas. 

Foram encontrados 50 artigos, sendo empregados para esse estudo 35 destes 

artigos científicos, os quais abordassem e discutissem a temática da inclusão e autismo 



 

1461 

de maneira significativa. Os artigos encontrados e selecionados para a pesquisa possuíam 

o período de publicação entre 1997 e 2018, com a finalidade de realizar um satisfatório 

estudo e um melhor aprofundamento em pesquisas sobre inclusão escolar de alunos 

autistas no Brasil. 

 Em relação à abordagem do problema, a pesquisa é classificada como 

qualitativa, por realizar menções aos enfoques da realidade os quais não podem ser 

quantificados, fundamentando-se no entendimento e esclarecimento das relações sociais. 

A pesquisa de revisão bibliográfica é aperfeiçoada com suporte em material já 

produzido, estabelecido primordialmente de artigos científicos, livros, além de não ser 

indicados trabalhos provenientes da internet (GIL, 2008). 

De acordo com Teixeira (2005) a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada por 

diminuir a distância entre teoria e os elementos, o âmbito e a atuação, utilizando a 

coerência da investigação fenomenológica, isto é, do entendimento dos acontecimentos 

pela descrição e interpretação, sendo que as vivências pessoais do pesquisador são 

importantes no estudo e compreensão dos acontecimentos estudados. 

Segundo Praça (2015), a metodologia científica possui a preparação para 

possibilitar um entendimento e investigação do mundo por intermédio do 

desenvolvimento do conhecimento humano, sendo que o conhecimento só ocorre quando 

o aluno direciona-se para os percursos do saber, tendo como protagonistas principais deste 

procedimento a união ensino/aprendizagem, logo, pode-se realizar a referência á 

metodologia como a trajetória de estudo a ser atravessada e ciência como o conhecimento 

proporcionado. 

Dessa forma, buscou-se neste trabalho de revisão bibliográfica a pesquisa em 

fontes consideradas confiáveis no âmbito acadêmico a partir da base dos dados do Scielo 

e Google Acadêmico.  

 

6 CONCLUSÕES 

 

Com o presente estudo, pode-se concluir que o entendimento que os 

profissionais da área da educação possuem sobre o conteúdo da inclusão escolar ainda é 
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errôneo, por unicamente acreditarem que a inclusão é simplesmente matricular o aluno 

na escola e nada mais, algo que ocorre pela falta de estrutura apropriada nas instituições 

educativas, além de um alto índice de profissionais despreparados para trabalhar e lidar 

com as diferenças e dificuldades desses estudantes. 

A inclusão é benéfica e abrangente, por sugerir que o aluno aprenda e desenvolva 

suas capacidades e habilidades no âmbito escolar, mesmo com suas limitações, sendo 

assim o docente deverá realizar as alterações necessárias em suas ferramentas de ensino, 

visando uma satisfatória aprendizagem do aluno com autismo.  

Para que a inclusão seja concretizada é necessário uma reflexão, aceitação, 

conhecimento e respeito às diferenças por parte dos professores, equipe pedagógica e 

demais profissionais que fazem parte da instituição escolar. 

No ponto de vista da inclusão, os professores devem encontrar-se capacitados e 

predispostos a recepcionar as crianças autistas, buscando cursos de formação em 

educação inclusiva além de aperfeiçoamento para sua capacidade de transferir seus 

saberes para esses indivíduos, com o objetivo de fazer com que o autista sinta-se seguro 

na instituição escolar, sendo que a inclusão é necessária para a preparação da vida em 

sociedade por possibilitar experiências de aprendizado e socialização, tornando-o 

autônomo e engajado socialmente. 

A inclusão escolar não somente dos estudantes com TEA, como também dos 

demais transtornos e deficiências ainda é um grande barreira, mesmo com alguns avanços 

alcançados, ainda há muito o que se fazer para sua íntegra concretização no país, em razão 

de que, cada indivíduo necessita ter consciência de seu dever enquanto cidadão. È preciso 

também o aprofundamento da temática do autismo tanto para os educadores quanto para 

os demais profissionais que trabalham na escola para uma boa integração e aceitação do 

aluno autista. 
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RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de identificar intervenções que auxiliem na inclusão do discente 

disléxico no ambiente escolar, trazendo a perspectiva da psicologia sobre tal. Para tanto 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos de periódicos. Os trabalhos 

foram pesquisados nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico, com o uso das 

seguintes palavras-chave: dislexia inclusão aluno”, “psicologia dislexia”, “contribuições 

Psicologia dislexia”. A dislexia é um transtorno neurobiológico que, por exemplo, afeta 

na soletração de palavras. Partindo disso, os portadores dessa condição enfrentam, ao 

longo da vida acadêmica, diversas dificuldades. Logo, a instituição na qual se encontram 

deve buscar maneiras de integrá-los aos demais estudantes, como: mudando a forma de 

avaliação a qual são submetidos, não incentivar a discriminação e falar de forma clara e 

direta para sua melhor compreensão. É importante ressaltar que é papel do professor 

evitar atividades em que seja evidenciada a dislexia do aluno, buscando sempre estimular 

o discente para que ele acredite na sua potencialidade. Ainda, a psicologia mostra que a 

equipe pedagógica deve levar em conta as singularidades dos alunos, moldando sua 

metodologia para inclui-los. O presente trabalho busca contribuir para futuros estudos 

acerca desta temática, que é de demasiada importância: saber como lidar com alunos 

disléxicos irá ajuda-los a não ficarem atrasados, academicamente, em relação aos colegas 
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da mesma idade. Além disso, contribuirá para que eles não sejam taxados de 

“preguiçosos” pela sociedade. 

Palavras-chave: transtorno. aprendizagem. direitos. 

 

ABSTRACT  

This article aims to identify interventions that may help in the inclusion of the dyslexic 

student on the school environment, bringing the perspective of Psychology on such. For 

this, a bibliographical research was carried out in books and periodicals articles. Said 

papers were searched in the SciELO databases, using the following keywords: "dyslexia 

student inclusion", "dyslexia psychology", "dyslexia psychology contributions". Dyslexia 

is a neurobiological disorder that, for example, affects the spelling of words. Because of 

this, the bearers of this condition face, during their academic life, several difficulties. 

Therefore, the institution in which they are located should find ways of integrating them 

with the other students, such as: changing the way of evaluation to which they are 

submitted, not encouraging discrimination and speaking clearly and directly for their 

better understanding. It is important to emphasize that it is the teacher's role to avoid 

activities in which the student's dyslexia is put in evidence and always make an effort to 

stimulate the student so that he or she believes in their potential. Still, Psychology shows 

that the pedagogical team must take into account the singularities of these students, 

shaping their methods to include them. The present work seeks to contribute to future 

studies about this subject, which is of too much importance: knowing how to deal with 

dyslexic students will help them not to be behind academically, when compared to 

colleagues of the same age. In addition, it will help them not to be labeled as "lazy" by 

society. 

Keywords: disorder. knowledge. rights. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As dificuldades de aprendizagem são relacionadas a uma diferença entre o 

rendimento escolar e o que ele deveria desempenhar no âmbito cognitivo. Além disso, 
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elas não acontecem apenas decorrentes de causas educativas, pois mesmo que o professor 

mude a sua abordagem educacional o estudante continua com os mesmos sintomas.  

Uma das mais conhecidas dificuldades de aprendizagem é a dislexia. De acordo 

com a Associação Brasileira de Dislexia (2016), esse é um distúrbio ou transtorno de 

aprendizagem no campo da soletração, leitura e escrita. Tal problema não é consequência 

da má alfabetização, desatenção, desmotivação, condição socioeconômica ou baixa 

inteligência. Ela é uma condição hereditária com modificação de genes, como também no 

padrão neurológico (GOMES, 2011).  

O presente artigo tem como enfoque a discussão sobre a educação inclusiva com 

alunos disléxicos baseada na psicologia educacional. A escola inclusiva vai além da 

integração de portadores de deficiências, já que eles não são os únicos excluídos do 

processo educacional. O sistema regular de ensino é programado para atender alunos 

“ideais”, com boas performances psicolinguísticas motivadas sem problemas de 

aprendizagem. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).  

O compromisso da escola deve ser principalmente com a aprendizagem, não 

somente ao ensino. Portanto, a identificação de um aluno disléxico deve ser comunicada 

ao ministério da educação. A inclusão desse estudante do âmbito escolar está assegurada 

por um dos artigos existentes da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), no 

Art. 12. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, ou seja, a 

escola acolher os alunos disléxicos, oferecendo o apoio necessário. Não é preciso que 

alunos disléxicos fiquem em salas separadas das crianças com níveis comuns de 

aprendizagem, pois eles têm muito a oferecer para os colegas, sendo necessário à sua 

inclusão. Consequentemente, essa troca de experiência proporciona saberes diversos. 

Logo, o que mais importa é olhar a pessoa que tem a dificuldade de 

aprendizagem a partir do que ela pode realizar, não a partir de suas dificuldades visíveis, 

buscando assim criar condições para o seu desenvolvimento e inclusão social. Cada 

estudante tem sua peculiaridade na aprendizagem e para acolhê-los é necessário que 

aconteçam adaptações no currículo, para assim serem garantidas todas as condições 

educativas que lhes são necessárias para o conhecimento, como qualquer outro aluno 

(RODRIGUES; SOUZA, 2009). A problematização deste artigo é voltada para a seguinte 
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questão: “Quais as possíveis intervenções para melhorar a inclusão de alunos disléxicos 

no âmbito educacional?”. Neste trabalho, objetivou-se apontar maneiras de como integrar 

os alunos portadores desse transtorno ao ambiente escolar, contanto com a contribuição 

da psicologia escolar. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Com a emergência do capitalismo, as desigualdades passam a ser refletidas no 

âmbito educacional, a escola não consegue garantir que todos tenham acesso ao ensino e 

a cultura, gerando o aparecimento ou piora dos transtornos de aprendizagem, muitos deles 

relacionados ao nível socioeconômico e aos atributos de uma escolarização 

homogeneizadora (OLIVEIRA, 2010). Tal conjuntura da sociedade contemporânea 

demanda uma reavaliação dos enfoques e abordagens a serem utilizados pelos 

profissionais que se encontram ligados à área da educação. Precariedade de estímulos ao 

decorrer da primeira infância, complicações pedagógicas em séries iniciais e aspectos 

afetivo-emocionais na escola e na família estão entre as principais causas dos problemas 

no desenvolvimento psicossocial, cognitivo e de transtornos na aprendizagem 

(AJURIAGUERRA, 1984).  

A dislexia é considerada pela International Dyslexia Association (2002 apud 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISLEXIA, 2016) um transtorno específico de 

aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no 

reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na competência de decodificação e de 

soletração. Essas dificuldades geralmente resultam de um déficit no componente 

fonológico da linguagem e não são esperadas em relação à idade e outras habilidades 

cognitivas. Para o disléxico, mesmo estando alfabetizado, devido ao seu transtorno de 

aprendizagem, haverá muitas dificuldades e limitações no que diz respeito a leitura, 

escrita, memorização de nomes e até para guardar informações (TITONI, 2010).  

Segundo Amorim e Oliveira (2016) alguns sinais da dislexia são percebidos 

pelos professores de Língua Portuguesa, tais como: 1- Confusão no conhecimento dos 

grafemas n, u, d, b, p, q, 2- Falta de precisão na apreciação dos tamanhos da escrita, 3- 
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Confusão dos caracteres parecidos l i,t f, a d, m ch, u v, 4- Falta de discriminação na 

situação de umas letras em relação a outras: em me, ao ao, 5- dificuldade sempre igual 

em decifrar a mesma palavra, 6- Dificuldade considerável na translineação leitora, 7- 

‘Inaptidão’ para associar a lembrança de um som com a imagem desse som representada 

por letras agrupadas.  

Essas características podem se revelar de maneira combinada, isolada ou de 

diferentes formas em cada disléxico. De acordo com Fernandes e Penna (2008) detectadas 

as dificuldades, há tendência a que o diagnóstico certo e o tratamento minimizem o 

problema, excluindo as suspeitas de deficiência intelectual. Ao estabelecer a causa da 

dificuldade, a criança provavelmente se sentirá aliviada, afastando de si os rótulos de 

preguiçosa e desatenta. Sua reintegração tem como principal objetivo um plano de 

tratamento eficaz. Para isso, o diagnóstico da dislexia precisa ser feito por: um psicólogo, 

um fonoaudiólogo e um psicopedagogo. Caso necessário, haver o auxílio de outros 

profissionais, como o oftalmologista, o neurologista ou o pediatra. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo apresenta por meio de pesquisa bibliográfica direcionado ao tema 

dislexia. A pesquisa está embasada por publicações em revistas, livros e artigos online. 

Buscou-se na base de dados Scientific Eletronic Library Online (ScieELO) e Google 

Acadêmico. 

Os dados foram coletados no período de março a maio de 2019, utilizando os 

seguintes descritores em português e espanhol: “dislexia inclusão aluno”, “psicologia 

dislexia”, “contribuições Psicologia dislexia”. Foram incluídos 24 artigos brasileiros e 

um em espanhol, além de documentos sobre o tema selecionado em site da Associação 

Brasileira de Dislexia, Declaração de Salamanca e a Lei de bases e Diretrizes 

Curriculares. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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4.1 INCLUSÃO DO ALUNO DISLÉXICO 

No Brasil, os debates acerca da educação inclusiva tiveram início por volta de 

1996, mais veementemente com a legitimação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de número 9.394/96, essa lei estabeleceu, junto com a Declaração Mundial sobre 

Educação Para Todos, a “década da educação” para os dez anos subsequentes. Também, 

determinou a elaboração de um Plano Nacional de Educação que envolvesse todos os 

membros federativos (PLETSCH, 2011). Ou seja, todos que possuem alguma deficiência 

ou transtorno de aprendizagem, incluindo os que possuem dislexia, têm direitos 

assegurados por lei que devem ter acesso à educação. 

Braggio (2006) afirma que existem diversas dificuldades para se incluir um 

aluno disléxico: não há uma maneira única para se trabalhar com eles, relutância por parte 

dos professores para separar o comportamento das dificuldades dos portadores. Ainda, há 

a preocupação com a burocracia enfrentada, colegas de trabalho que os vão auxiliar, 

amigos e familiares dos alunos disléxicos, se o discente está aprendendo e se ele irá ter 

condições para prestar o vestibular. Logo, é necessário um maior período e mais 

oportunidades para que haja troca de informações sobre esses estudantes, além do 

planejamento de atividades adequadas e avaliações específicas. 

Portanto, a inclusão é uma ação que possui execução prática no âmbito 

educacional. Partindo disso, há uma alteração de paradigmas, definindo uma política que 

estabelece uma proposta pedagógica com modificações e adaptações. Quando é remetido 

às adequações escolares, vale ressaltar que devem ser incluídas mudanças: infra 

estruturais, de equipamentos, na administração e a própria metodologia da instituição. 

Desta maneira será possível estimular o desenvolvimento das potencialidades, a busca 

por autonomia, autoconfiança e autoestima dos portadores deste transtorno (ROCHA et 

al, 2009). 

Tendo em vista os fatos supracitados, Braggio (2006) mostra como é possível 

incluir alunos disléxicos: trata-los naturalmente (pois são alunos como qualquer outro), 

não incentivar discriminação. Ainda, fazer uso de uma linguagem direta, clara e objetiva 

quando dirigir-se a eles, pois a maioria possui dificuldade para entender frase complexas 
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e observar discretamente se mostram estar entendendo o que está sendo trabalho. Também 

se faz necessário a alteração na forma de avaliação dessas crianças. Sabendo-se que elas 

têm dificuldade na leitura, é preferível que sejam feitas provas orais, com isso, o aluno 

irá demonstrar o que ele sabe sobre a matéria. É de extrema importância ressaltar que os 

portadores possuem um ritmo diferente dos demais, portanto, deve-se abstê-los de 

pressões relacionadas ao tempo.  

O professor deve evitar situações que evidenciem esse fato, contribuindo para a 

inserção do disléxico no grupo-classe, estimulando o aluno e fazendo ele acreditar em si, 

se tornando seguro e forte. Também se faz necessário a alteração na forma de avaliação 

dessas crianças. Sabendo-se que elas têm dificuldade na leitura, é preferível que sejam 

feitas provas orais, com isso, o aluno irá demonstrar o que ele sabe sobre a matéria. É de 

extrema importância ressaltar que os portadores possuem um ritmo diferente dos demais, 

portanto, deve-se abstê-los de pressões relacionadas ao tempo (BRAGGIO, 2006). 

Para Marinho-Araújo (2009) é dever do psicólogo escolar se atentar as questões 

instrumentais que englobam o processo de inclusão desses alunos, atuando de forma 

comprometida com o desenvolvimento desses indivíduos, através do progresso de sua 

emancipação e autonomia. De acordo com Lima et al (2016) é esperado que a Psicologia 

Escolar contribua com o rompimento da visão individualizante.  

Um dos caminhos possíveis propostos por Machado (2002 apud LIMA et al, 

2016), é retirar o aluno da posição nuclear a ele atribuída na avaliação de desempenho 

acadêmico, trazendo a instituição para arcar com sua parte nesse processo. Dito de outra 

forma, a inclusão de tais alunos na educação formal requer medidas que facilitem e 

auxiliem a concretização desse processo, como: formação continuada de professores, 

produção e adequação de recursos pedagógicos, adaptação do currículo, bem como 

reflexão de todos os envolvidos no processo educativo. 

 

4.2 PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA SOBRE A DISLEXIA 

 

Garcia (1998) explicita os transtornos de aprendizagem da leitura ou dislexia 

como déficit no desenvolvimento do reconhecimento e compreensão de textos escritos. 
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Segundo o autor, não é possível definir como causa do problema a deficiência mental, a 

inapropriada ou insuficiente escolarização, o déficit auditivo ou visual, nem o problema 

neurológico. A psicopedagogia argentina e a brasileira não partilham da interpretação de 

Garcia, o site oficial da AbpP (Associação Brasileira de Psicopedagogia) especifica como 

causas recorrentes das dificuldades de aprendizagem, no Brasil, a educação primária 

omissa, ou a alfabetização insatisfatória, ou, ainda, letramento inicial ineficiente. 

A motricidade geral, a orientação direita-esquerda, a percepção temporal, a 

organização perceptiva, o esquema corporal e a lateralidade são sinais de algum 

transtorno de aprendizagem relacionado à leitura. Não é viável estabelecer a afirmativa 

de que essas características consistem a causa de tais distúrbios, mas é plausível que elas 

possam fazer parte da heterogeneidade de particularidades referentes a algum déficit de 

leitura ou mesmo de dislexia, transtorno evidenciado no presente artigo. Considerando 

isso, se torna perceptível que o professor deve analisar esses traços como um sinal de 

alerta de que algo não está bem com o discente e então fazer os devidos encaminhamentos 

para observação, avaliação e diagnóstico psicopedagógico (AMORIM, 2016). 

É relevante ponderar as fases do desenvolvimento cognitivo e a vinculação 

destas com a aprendizagem. Piaget demonstrou por meio da experiência com conservação 

de quantidades que a operação de pensamento intitulada reversibilidade não está 

maturada em crianças abaixo de sete anos de idade, estas ainda raciocinam por 

justaposição. Elas não possuem a compreensão de que uma determinada quantidade 

permanece a mesma ao ser colocada em um recipiente diferente. A questão não seria 

solucionada ao simplesmente tentar ensinar a criança o raciocínio necessário para que ela 

elucide a situação-problema. O fato é que ela ainda não dispõe do mesmo ponto de vista 

de um adulto já que não compartilha das qualidades do pensamento lógico-operacional 

que caracterizam a conservação, ou seja, tal nível de desenvolvimento cognitivo ainda 

não foi superado. Portanto, reconhece-se que crianças na mencionada faixa etária não 

deveriam ser avaliadas e diagnosticadas como portadoras de transtornos de aprendizagem 

levando em consideração apenas o fato de que responderam erroneamente as perguntas 

do teste piagetiano de conservação de quantidades, já que é compreensível que elas não 

têm a propícia maturidade cognitiva para tal. (CARRAHER, 1994). 
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De acordo com Bouton (1974), Piaget argumenta que a hipótese mais irrefutável 

para a origem da dislexia é a maturação primitiva do desenvolvimento cerebral e 

desconsidera perturbações emocionais como responsáveis pelo problema, apesar de que 

estas possam dificultar o contexto da criança e favorecer para o agravamento do déficit, 

além de constituir um comportamento de defesa. 

Acerca do desenvolvimento da inteligência, Vygotsky (1973) julga como um 

componente marcante a maturação biológica, no entanto atribui mais destaque ao papel 

da história sociocultural na aprendizagem. Para ele, a mediação simbólica da linguagem, 

constituem transformação na aquisição do conhecimento, e a mediação adequada do 

professor ou de alguém com mais experiência pode ser decisivo no procedimento da 

aprendizagem. Hoje, o papel da história cultural no desenvolvimento da inteligência ou 

psicogênese enfatizado por Vygotsky e seu embasamento teórico fazem parte dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, informando que rotinas mentais concernentes às 

modificações culturais consequentes da atual ordenação socioeconômica do capitalismo 

globalizante alteram os sistemas sociais, intervêm no comportamento e devem ser 

consideradas pelos educadores. 

Capovilla é psicólogo, mestre em Psicologia da Aprendizagem e do 

Desenvolvimento, pela Universidade de Brasília e professor do Instituto de Psicologia da 

USP, este ressalta em seus estudos o fato de que abordagens psicológicas que falham em 

legitimar a especialidade da linguagem no que se concerne à mera comunicação e à 

função simbólica, assim como a especialidade das numerosas formas de linguagem, como 

a linguagem de sinais, a oral e a escrita, não são capazes de clarificar as dificuldades 

inerentes de linguagem oral e escrita dos discentes, tal como as disfunções de organização 

linguística que se constatam em quadros nosológicos, como dislexias, disgrafias e afasias. 

Ocasionando uma acumulação de limitações, tanto em termos teórico-conceituais bem 

como em modos de realização clínica e educacional. Essas abordagens não apenas falham 

em predizer e elucidar os fenômenos evidenciados por educadores e pacientes, também 

se revelam ineficazes para diagnóstico diferenciativo e intervenção com a finalidade de 

educação, prevenção e tratamento (CAPOVILLA, 2003). É percebível que o arcabouço 

teórico de Jean Piaget se enquadra como uma das abordagens que falham em legitimar a 
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especificidade da linguagem. 

Perante o exposto, compete ao docente executar o percurso de prevenção 

primária por intermédio de substituição do ponto de vista teórico, a reprogramação das 

ações didáticas e metodológicas e a elaboração de uma orientação pedagógica 

personalizada para a conjuntura dos alunos, que leve em conta as singularidades dos 

sujeitos em período de aprendizagem 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Ao longo de todo este artigo buscou-se fazer a exposição sobre a dislexia, além 

de apresentar intervenções possíveis na inclusão de alunos disléxicos e, por fim, a 

perspectiva da psicologia sobre este tema. Concluiu-se que a dislexia é um transtorno 

neurobiológico da aprendizagem que influencia, por exemplo, na decodificação de 

palavras.  

Partindo disso, para que alunos disléxicos sejam incluídos na escola são 

necessárias mudanças metodológicas e infra estruturais no ambiente. Cabe ao psicólogo 

escolar se atentar para todo o processo de integração, prezando pelo desenvolvimento 

desses alunos. Portanto, é dever de toda a equipe pedagógica se preparar para o 

acolhimento dos portadores desse transtorno e incentivar sempre o melhor espaço para os 

mesmos, combatendo sempre o preconceito.  

Acredita-se que o presente trabalho contribuiu para que futuros estudos sobre o 

tema “dislexia” sejam realizados, expondo diversos aspectos fundamentais sobre o tal. O 

foco deste artigo é direcionado aos profissionais e estudantes da psicologia, bem como 

outros que se interessam e buscam aprofundar-se acerca desta temática. Trabalhos 

relacionados a este transtorno são de grande importância e devem ser escritos e 

pesquisados para que mais pessoas saibam como interagir com os portadores dele. Um 

exemplo disso seria fazer uma análise quali-quantitava sobre quantos discentes portadores 

desse transtorno existem nas escolas e como essas instituições estão incluindo-os.  
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RESUMO 

O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento que 

desestabiliza o processo de aprendizagem, as funções executivas e/ou comorbidades 

globais referente às habilidades cognitivas e sociais do indivíduo autista, bem como 

déficits de comunicação social, estereotipias, interesses próprios e persistência única. 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo principal investigar qual a reação da 

família ao receber o diagnóstico do TEA e revisar na literatura, qual o papel da família a 

partir da concussão com o diagnóstico. Para isso, a metodologia aplicada tem caráter 

bibliográfico e busca responder como se dá esse contato entre diagnóstico e família, os 

artigos utilizados se enquadram no período do ano de 2000 a 2018. Para a fomentação 

teórica, teve-se como literatura básica o estudo de Onzi e Gomes (2015) que recebe o 

título de transtorno do espectro autista: a importância do diagnóstico e reabilitação. Onde 

os autores trazem o processo de aceitação dos pais como algo benéfico para o processo 

de desmistificação de rótulos e preconceitos da sociedade de uma forma geral. Para isso, 

vale salientar que a concussão da família com o diagnóstico do TEA provoca nos mesmos, 

sentimentos como: desestabilidade emocional, desconforto, vergonha e outros 

sentimentos considerados ruins.  

Palavras Chave: transtorno do espectro autista. diagnóstico. família. tea.  

 

ABSTRACT 
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Autism spectrum disorder is a disorder of neurodevelopment, which destabilizes the 

learning process, executive functions and / or global comorbidities related to the cognitive 

and social abilities of the autistic individual, as well as deficits in social communication, 

stereotypes, self interests and single persistence. Therefore, the main objective of this 

study is to investigate the family's reaction to the diagnosis of ASD and to review in the 

literature the family's role from concussion with the diagnosis. For this, the methodology 

applied has a bibliographic character and seeks to respond as if giving this contact 

between diagnosis and family, the articles used fall within the period of the year 2000 to 

2018. For the theoretical fomentation, the basic literature was the study of Onzi and 

Gomes (2015) that receives the title of: autism spectrum disorder: the importance of 

diagnosis and rehabilitation. Where authors bring the process of parental acceptance a 

beneficial to the process of demystification of labels and prejudices of society in general. 

For this, it is worth noting that the family concussion with the diagnosis of ASD leads to 

feelings such as: emotional instability, discomfort, shame and other feelings considered 

bad.  

Key-words: autism spectrum disorder, diagnosis, family, asd 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O número de crianças com autismo vem crescendo dia pós dias (SCHECHTER; 

GRETHER, 2008). De acordo com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE, 2017), no brasil, possuem cerca de dois milhões de criança autistas, 

o que caracteriza um grande aumento na década, uma vez que, antes, no mundo, a 

perspectiva era de uma criança com autismo a cada 500 crianças nascidas.   

Com o crescimento dos números acerca do quantitativo de crianças autista no 

mundo, os estudos foram avançando e segundo o Manual do Diagnósticos dos 

Transtornos Mentais (DSM-5), o autismo se caracteriza como um transtorno do 

neurodesenvolvimento, uma vez que o mesmo apresenta dificuldades na comunicação 

social, linguísticas, motoras e comportamentais (APA, 2014).  
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O DSM-5 - Manual do diagnóstico dos Transtornos Mentais afirma que a 

prevalência de crianças autistas chega a cerca de 1% nos EUA e em ouros países, 

entretanto, o mesmo afirma que não se sabe se esse aumento está relacionado aos critérios 

pré-estabelecido pelo próprio DSM-5. 

O mesmo traz o TEA com três categorias que facilitam a compreensão: a 

categoria um o indivíduo necessita de apoio; já na dois, o indivíduo exige apoio 

substancial, e por fim, na última categoria, o DSM-5 traz o indivíduo como sendo alguém 

que necessita de muito apoio substancial (APA, 2014). 

Diante disso, este estudo tem como objetivo principal investigar a concussão 

familiar perante o recebimento do diagnóstico da criança com TEA - Transtorno do 

Espectro Autista, dentre seus objetivos, os mesmos tem como uma de suas finalidades 

discorrer acerca do papel da família após esse encontro com o diagnóstico.  

A pesquisa surgiu mediante a preocupação com os números referente ao 

Transtorno do Espectro Autista, visando que tal aumento pode se dar a partir das novas 

normas presente no Manual do Diagnostico dos Transtornos Mentais (DSM-5). Diante 

disso, para a fomentação teórica da pesquisa teve-se como objeto de estudo o 

questionamento: como se dá concussão familiar perante o diagnóstico da criança com 

autismo e qual o papel que a família deve desempenhar no processo de tratamento do 

sujeito autista? 

O autismo em questão tem sido muito estudado por uma diversidade de autores, 

sejam eles da área da psicologia, psiquiatria, e áreas afins, entretanto cabe cada vez mais 

estudar na tentativa de buscar compreender as mudanças e novas descobertas que o 

transtorno perpassa. 

Para isso, a metodologia para o discorrer deste artigo tem caráter bibliográfico 

que segundo Conforto; Amara; Silva (2011), a mesma, pode ser entendida como sendo a 

metodologia cientifica, que busca e analisa, na literatura em geral, artigos de diversas 

áreas do caráter cientifico afim de revisar um determinado contexto e/ou conteúdo.  

 

2 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 
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O termo autismo tem origem no grego “autós” que significa “de si mesmo”. O 

mesmo foi compenetrado na psiquiatria pelo psiquiatra Plouller após estudar pacientes 

que tinham o diagnóstico de demência precoce (PEREIRA, 2011). 

Entretanto, o autismo teve seus primeiros estudos no ano de 1943, por um 

pesquisador chamado Leo Kanner, onde o mesmo descreveu em seus trabalhos, o caso de 

onze criança com quadros clínicos determinados como raros (SCHMIDT; BOSA; 2003).  

Kanner, ao estudar o que hoje seria o autismo, em seu primórdio, conceituou 

como sendo “distúrbio autístico do contato afetivo” (KANNER, 1943 apud SCHMIDT; 

BOSA, 2003). 

A nomenclatura “autismo” passou por variações ao decorrer do tempo onde hoje 

é conceituado como sedo Transtorno do Espectro Autista (TEA), tal expressão foi 

definido pelo DSM-5 - Manual do Diagnostico de Transtornos Mentais (APA, 2014). 

O conceito do transtorno perpassou por mudanças mediante às pesquisas 

cientificas que especificaram variáveis formas etiológicas para o mesmo. As pesquisas 

identificaram características própria para cada etiologia, passando a visão do autismo de 

uma perspectiva única, a uma perspectiva fragmentada, isto é, levando o autismo a um 

patamar classificatório, onde hoje, o DSM-5 classifica-o como sendo: leve, moderado 

e/ou grave, diante disso, o TEA passou a ser considerado uma síndrome. 

Hoje, com o avanço dos estudos acerca desta psicopatologia, o TEA caracteriza-

se como sendo um distúrbio do neurodesenvolvimento, que o DSM-5 considera-o como 

sendo uma reunião de manifestações que ocorre antes mesmo da criança ingressar a 

escola, isto é, durante o processo de desenvolvimento psicológico, físico, biológico e 

social.  

Para o manual do diagnóstico dos transtornos mentais, os problemas causados 

por uma patologia do neurodesenvolvimento provocam desestabilidade ao que se refere 

a aprendizagem, as funções executivas e/ou comorbidades globais referente às 

habilidades cognitivas e sociais. 

Portanto, o transtorno apresenta deficiências na comunicação social, interação 

social em contextos variáveis, uma vez que pode ser colocado em questão a reciprocidade 

social, comunicação verbal e não verbal e outros (DSM-5). 
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Onzi; Gomes (2015) afirmam a veracidade da existência da complexidade do 

TEA, diante disso, as mesmas, em seu estudo colocam a dificuldade ao definir o 

diagnóstico, quando alegam a não existência de métodos capazes de testar e medir. 

 

3 DIAGNOÓSTICO E SUA COMPLEXIDADE DE CONSTRUÇÃO 

 

Normalmente, os familiares são os primeiros a identificarem que os filhos 

possuem algo de “anormal”, que a partir de então os pais começam a executarem buscas 

a fim de beneficiar o processo de desenvolvimento da criança, isto é, psicólogos, 

psiquiatras e outros profissionais, sendo que, todo o processo de avaliação perpassa por 

momentos de incertezas até a concussão familiar perante o diagnóstico da criança com 

TEA (ONZI; GOMES, 2015). 

Diante disso, condiz assegurar a forma pela qual esse diagnóstico é realizado 

pela equipe que acompanha esse indivíduo. Para o profissional realizar a o diagnóstico 

do espectro autista, o mesmo deve levar em consideração os critérios prescritos no DSM-

5 e CID-10. Uma vez que: O diagnóstico do autismo é comportamental pois ainda não 

existem exames que possam contribuir significativamente para o diagnóstico, apesar de 

já haverem alguns estudos que apontam no sentido de algumas anormalidades em 

determinados cromossomas indicarem uma ligação com o autismo, mas isto ainda não é 

utilizado para uma confirmação de diagnóstico (COELHO SANTOS, 2006). 

De acordo com o que afirma o DSM-5 o TEA, só pode ser um diagnosticado 

quando déficits de comunicação social são acompanhados por estereotipias interesses 

próprios e persistências única. Onzi e Gomes (2015) em seu estudo afirmam que: A 

escolha do tratamento adequado é de extrema importância, pois o TEA acompanha o 

indivíduo por todo seu período de vida. Assim como qualquer indivíduo, o autista é único 

dentro da sua singularidade, e os resultados desse tratamento serão variáveis. Eles 

dependerão do nível de comprometimento e da interatividade de cada indivíduo. Por isso, 

não existem métodos únicos ou engessados que possibilitem um desenvolvimento regular 

em todos os autistas, independente de gênero ou idade cronológica. 
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Para a formação do tratamento adequado para a pessoa autista, cabe ao 

profissional levar em consideração, a partir de suas condutas e habilidades profissionais, 

o qual seria a classificação dada para este indivíduo. 

O DSM-5 traz como uma de suas complexidades para a formação do diagnóstico 

questões de gênero e questões culturais. Que para o mesmo, o diagnóstico é mais 

frequente em indivíduos do sexo masculino. Já em relação as questões culturais, o DSM-

5 salienta es divergências na interação social, comunicação não verbal, e relacionamentos 

de indivíduos de pertencente a cada cultura. O mesmo afirma: “Fatores culturais e 

socioeconômicos podem influenciar a idade de identificação ou de diagnóstico” 

 

4 CONCUSSÃO DIAGNÓSTICA FAMILIAR E SEU PAPEL PERANTE O 

PROCESSO DE TRATAMENTO DA CRIANÇA COM TEA - TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

 

Segundo Filho et al. (2016) a gravidez pode ser algo muito desejada por um 

casal, quando a mesma é anunciada pode provocar sintomas como ansiedade pela espera 

do bebê. Os familiares passam a criar em seu consciente o que seria a cor dos olhos, a voz 

e até mesmo quando irá dar os primeiros passos. Entretanto, com o passar dos anos, essa 

criança não responde a estímulos externos, como esperado devido a algum processo de 

deficiência. Os autores justificam que é a partir de então que os pais começam uma luta 

árdua pela descoberta da condição do sujeito.  

Corrêa e Queiroz (2017) afirma que a demora pelo fechamento desse 

diagnostico, elevado por parte dos profissionais, provoca sintomas de estresse em toda a 

família. O retardo do mesmo promove preocupações acerca do comprometimento do 

comportamento social, comunicação o mesmo o modo de brincar.  

O processo entre o diagnóstico e a concussão familiar promove aos pais e 

familiares o interesse por buscar mais informações acerca do diagnostico fomentado pelo 

profissional que fizeram parte deste processo, pois quanto mais embrionário for o dano, 

maiores as chances de redução dos signos, isto é, a probabilidade de desenvolvimento das 
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estruturas físicas e cognitivas deste indivíduo aumentam significativamente (ONZI; 

GOMES, 2015). 

É fato, que todas a descoberta de uma doença crônica acarreta grandes 

preocupações na família como um todo. À vista disso, Onzi; Gomes (2015) afirmam a 

concussão familiar como sendo algo, inicialmente, doloroso para a constituição familiar 

da criança com TEA. Entretanto, os autores vêm a importância da família em todo o 

processo de tratamento, onde tal feito pode auxiliar no processo de desenvolvimento do 

indivíduo com o transtorno em questão. 

Os familiares idealizam o que seriam o filho “perfeito” Constantinidis, Silva e 

Ribeiro (2018) dizem que é a partir de então que os familiares passam a enfrentar 

dificuldades para receberem a confirmação, os autores trazem o termo confirmação como 

sendo o processo pelo qual os pais levam para promover a aceitação do diagnóstico do 

seu filho. 

Contudo, o surgimento deste diagnostico promove toda uma mobilização de 

mudança na dinâmica da família, Favero; Santos (2005) salienta que essa tal modificação 

está comprometida desde o aspecto financeiro até o a qualidade de vida que a família 

poderia levar. Andrade; Teodoro (2012) diz que esse comprometimento tende a causar 

prejuízos durante toda a vida, tanto do sujeito com transtorno do espectro autista, quanto 

dos pais e familiares inseridos no ciclo social da criança com TEA. 

Dessa forma, após o recebimento do diagnóstico, Pereira (2011), explica em seu 

estudo que:  Um dos principais problemas enfrentados pelos pais é de ordem emocional, 

por exemplo, ao comparar seu filho autista, de desenvolvimento comprometido em 

algumas áreas, como a fala e a interação social, com crianças normais, que atingem metas 

esperadas para cada faixa etária. 

A literatura fomenta a importância de os pais procurarem especialistas para 

sanarem possíveis questionamentos acerca desta psicopatologia, como também procurar 

associações que forneçam a possibilidade de colheita de experiências, neste caso com 

outros pais que passam ou passaram pelas mesmas experiências. 

Em uma perspectiva geral, o diagnóstico provoca resposta mediatas como 

desconfortos, desestabilidade e vergonha no quadro familiar como um todo, tal 
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comportamento pode então comprometer o processo de desenvolvimento do sujeito 

autista.  

Onzi; Gomes (2015) diz que é uma necessidade dos pais e familiares que fazem 

parte do ciclo social do indivíduo proporcionar uma aceitação mediante as dificuldades 

desse sujeito, isto é, uma desconstrução própria para enfim promover no outro a 

eliminação de rótulos, incertezas e mitos acerca do TEA. 

A literatura advém com teorias que melhores explica, dentro de cada realidade 

sua compreensão acerca do diagnostico, a família e o indivíduo autista. Em uma visão 

psicanalista, defendida no estudo desenvolvido por Merlleti (2018) o profissional da 

psicologia não deve precipitar-se sobre as fantasias inconscientes dos pais, mas sim, no 

discurso que os parentes discorrem sobre o sujeito.  

A autora aponta que no processo de anamnese é necessária a busca pela 

recuperação dos sintomas narcisista dos pais diante do sujeito autista, onde autora afirma 

que os sentimentos são de angústia e desamparo, por não possuírem informações 

concretas sobre tal criança. 

 

5 METODOLOGIA 

 

A metodologia realizada tem caráter bibliográfico, que segundo Conforto, 

Amaral; Silva (2011), a mesma, pode ser entendida como sendo a metodologia cientifica, 

que busca e analisa, na literatura em geral, artigos de diversas áreas do caráter cientifico. 

Os autores, salientam também, a predominância do método nas áreas da medicina, 

psicologia e ciências sociais, tal afirmação dar-se devido à grande quantidade de dados 

presente na literatura.  

Diante da revisão de literatura, uma vez que a mesma foi coletada através da 

consulta das bases de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), Google 

Acadêmico, PubMed e sites de associações reconhecidas nacionalmente como a APAE.  

As palavras chaves utilizadas para a pesquisas nas bases de dados foram: 

autismo, transtorno do espetro autista, família do autista e o papel da família no 

tratamento da criança autista. Para o processo de análise de dados, os artigos analisados 
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se enquadravam no período de 2003 a 2018 nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Foram descartados artigos que não contemplassem a temática do autismo e que não 

fossem respondentes aos objetivos desse artigo. Diante disso, foram utilizados 11 artigos, 

livros e sites que promovessem uma discussão sobre a temática autismo. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa acerca do Transtorno do Espectro Autista tem crescido de acordo 

com o aumento no número de novos casos de sujeitos com autismo no Brasil e no mundo. 

Não se sabe, ainda, se tal demanda de crescimento é de responsabilidade das normas e 

fundamentos que compõem a nova revisão do DSM-5.  

Ao ser levado em consideração este aumento, foi investigado o como se daria a 

concussão familiar perante o processo de recebimento do diagnóstico da criança com 

TEA, diante disso, a literatura traz este encontro como sendo algo primordialmente 

doloroso o que fomenta nos pais e parentes que rodeiam a criança sintomas como: 

desestabilidade emocional, desconforto, vergonha e outros sentimentos considerados 

ruins. 

Entretanto, diversos autores, como Onzi; Gomes (2015) trazem como benefícios 

ao processo de tratamento da criança aceitação dos pais e familiares que fazem parte do 

sistema social da mesma para assim, a partir de então, buscar conhecimentos que possam 

desmistificar neles e na sociedade como um todo a rotulação acerca da criança autista. 

Contudo, pais e familiares têm o dever de promover a busca por incluir seus 

filhos na sociedade, buscando compreender o autismo como sendo uma forma de estar no 

mundo. Promovendo, primordialmente a inclusão do ser no quadro familiar, para, de 

acordo com as necessidades e comorbidades que o indivíduo possui, o mesmo sentir-se 

pertencente e capaz de reestruturar suas deficiências cognitivas e de socialização. 
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RESUMO 

Compreendendo a estigmatização como um processo constituído socialmente e através 

do qual a categorização da sociedade culmina na classificação de pessoas como normais 

(que estigmatizam) ou estranhas (as estigmatizadas), percebe-se, nos memes, um habitat 

profícuo para sua profusão. A análise do perfil @hetero_orgulhoso, no Instagram, 

permite-nos uma possibilidade de encontrar marcas da teoria do estigma, o que indica o 

objetivo geral deste trabalho, que se detém a analisar de que maneira se dá a 

estigmatização da homossexualidade através dos memes compartilhados pela página. 

Para tanto, utilizamo-nos de uma pesquisa bibliográfica e da abordagem qualitativo-

interpretativista no tratamento do corpus, constituído por 04 (quatro) memes 

compartilhados pelo perfil, com capital social relevante para a pesquisa. A análise do 

discurso veiculado tem apoio teórico de estudiosos de três áreas, a saber: a) cibercultura, 

capital social nas redes sociais digitais e memes (LEVY, 1999; RECUERO, 2006, 2010; 

BLACKMORE, 1999, 2002; DAWKINS, 1979; DENNET, 1995; TYLER, 2010), b) a 

concepção dialógica do discurso e sua característica de carnavalização (BAKHTIN, 

2010a, 2010b, 2010c); c) estigma enquanto processo social (GOFMAN, 1988; AINLEY, 

BECKER; COLMAN, 1986; CROCKER; MAJOR, 1989; MELO, 2000). Os memes 

compartilhados pela página @hetero orgulhoso tendem à classificação dos indivíduos 

enquanto normais e não-normais, atribuindo normalidade ao heterossexual e não-

normalidade ao homossexual. A essas consequências, a Psicologia, enquanto área do 

conhecimento ligada às subjetividades, precisa relacionar-se, na compreensão de seu 

mailto:alandfreire@gmail.com
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papel no construto social e nos processos psicológicos diversos que permeiam o cotidiano 

dos indivíduos. 

Palavras-chaves: cibercultura. estigma. meme. pessoa homossexual. 

 

ABSTRACT 

Understanding stigmatization as a socially constituted process and through which the 

categorization of society culminates in the classification of people as normal 

(stigmatizing) or strange (stigmatized) people, one sees in the memes a suitable habitat 

for their profusion. The analysis of the @hetero_orgulhoso profile, in Instagram, allows 

us a possibility to find marks of the theory of the stigma, which indicates the general 

objective of this work, that stops to analyze in what way the stigmatization of the 

homosexuality takes place through the shared memes The page. For this, we used a 

bibliographical research and a qualitative-interpretative approach in the treatment of the 

corpus, constituted by 04 (four) memes shared by the profile, with relevant social capital 

for the research. The analysis of the discourse presented has the theoretical support of 

scholars in three areas, namely: a) cyberculture, social capital in digital social networks 

and memes (Levin, 1999; DENNET, 1995; TYLER, 2010), b) the dialogical conception 

of discourse and its characteristic of carnivalization (BAKHTIN, 2010a, 2010b, 2010c); 

C) stigma as a social process (GOFMAN, 1988; AINLEY, BECKER & COLMAN, 1986; 

CROCKER & MAJOR, 1989; MELO, 2000). The memes shared by the 

@hetero_orgulhoso page tend to classify individuals as normal and non-normal, 

assigning normality to heterosexuality and non-normality to homosexuality. To these 

consequences, Psychology, as an area of knowledge linked to subjectivities, needs to be 

related in the understanding of its role in the social construct and in the various 

psychological processes that permeate the daily lives of individuals. 

Key-words: cyberculture. gay person. meme. stigma. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A emergência dos novos discursos elaborados na pós-modernidade, marcada 

especialmente por suas linguagens moventes e múltiplas, traz à tona diversas discussões 

em torno dos textos veiculados pela Cibercultura e os sentidos por eles construídos. Nas 

redes sociais digitais, de modo especial, percebe-se a efusão de novos gêneros discursivos 

e as novas formas de compreensão da realidade que deles se manifestam.  

Em todos os âmbitos, percebemos o boom das redes sociais, de maneira que suas 

manifestações (por dizer, virtuais) influenciam diretamente no contexto social offline, 

desde os perfis pessoais até os organizacionais. Esse ambiente de interação e linguagem 

configura o ciberespaço, que cada vez mais se constitui realidade e presença no mundo 

vivo. A proposta de uma cibercultura152, elencada por Pierre Lévy (1999), propõe-nos a 

reflexão acerca da validade de suas técnicas e da elaboração dos pensamentos provocados 

pelo uso do ciberespaço, corroborando para a compreensão da universalidade dos 

métodos enquanto um possível endosso para justificar a globalização concreta das 

sociedades. 

Nesta era de comunicação marcada pela simultaneidade, volatilidade e profusão 

de interdiscursos nas redes sociais digitais, o meme enquanto neogênero digital dialoga 

com outras tantas possibilidades textuais do universo off-line. Com traços chargísticos, 

especialmente encontrados no humor e nas críticas propostas em seus discursos, como na 

materialidade discursiva, em que temos clara a interação entre o verbal e o não-verbal, 

este novo gênero tem se tornado uma presença constante nas timelines das redes, com 

alto grau de compartilhamento. 

Dentro dessa dinâmica, o MEME tem protagonizado diversas postagens nas 

redes sociais digitais, especialmente no Facebook e no Instagram. Caracterizado, de 

maneira genérica, pela repetição da imagem, uso do humor e diálogo com a realidade 

emergente, o meme tem se tornado uma febre entre os usuários da rede, propagando, com 

característica viral, ideias em torno de assuntos diversos, por meio de hyperlinks, 

imagens, hashtags, vídeos, etc.  

                                                 
152A cibercultura pode ser entendida como a convergência das tecnologias da informática e as 
comunicações, criando novos suportes para a sociedade da informação e tendo, como consequência, 
novos comportamentos humanos, cheios de adaptabilidade e transformação. 
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Nessa proposta, além da característica dialógica do discurso, emerge a 

necessidade de compreendermos o riso enquanto resultado de um processo de 

carnavalização nítido nos memes que circulam no ambiente virtual, o que certamente 

contribuirá para que os estudos do discurso e da construção e manutenção de estigmas na 

esfera tecnológica avancem e alcancem novas dimensões de análise. Segundo dados da 

Safernet Brasil, ONG dedicada à denúncia de crimes contra os direitos humanos na 

Internet, o discurso de ódio tem ganhado cada vez mais adesão e alcance junto às redes 

sociais digitais, apresentando-se sob diversas formas e com diversos alvos, entre eles, 

preferencialmente, a comunidade LGBT, o negro, o nordestino, os feministas, os 

religiosos, enfim, as minorias sociais vítimas da opressão por longas décadas. A esse 

dado, soma-se a preocupação em torno da garantia da efetivação dos direitos humanos e 

da dignidade da pessoa humana, uma vez que os discursos de segregação aparecem com 

mais frequência e arregimentam um número progressivo de adeptos. 

Compreendendo a estigmatização (GOFMAN, 1975) como um processo 

constituído socialmente e através do qual a categorização da sociedade culmina na 

classificação de pessoas como normais (que estigmatizam) ou estranhas (as 

estigmatizadas), percebe-se, nos memes, um habitat adequado para sua profusão. A 

pluralidade das manifestações discursivas na internet possibilita, além da característica 

de pertencimento a um grupo, a negação das identidades adversas, tidas como inferiores 

e iminentes de perigo social. A homossexualidade figura nas representações sociais 

estigmatizadas, fruto de uma cultura heteronormativa, que, aquém das discussões em 

torno dos direitos humanos e da compreensão da diferença na composição das identidades 

culturais, permeia o mundo online sob a proteção dos anonimatos individuais. Para 

delimitarmos o tema abordado com esta pesquisa, escolhemos o perfil 

@hetero_orgulhoso153, página do Instagram, que reúne mais de quinze mil seguidores, 

garantindo-nos um capital social (RECUERO, 2010) suficientemente interessante para a 

pesquisa. A escolha do perfil se deu pela considerável divulgação de memes em sua 

timeline, como também pelos indícios de dialogismo, carnavalização e estigmatização 

                                                 
153 Cf. http://www.instagram.com/hetero_orgulhoso  
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apresentados. O posicionamento contrário às ideologias de gênero e às comunidades 

LGBT são a figura emblemática da página, sendo motivo da quase totalidade dos memes 

compartilhados154.  

A partir do entrecruzamento de conceitos e uma leitura da contemporaneidade 

no que tange aos discursos de ódio, surge-nos uma questão: de que maneira se dá a 

construção do estigma da homossexualidade nos memes veiculados pelas redes sociais 

digitais, especialmente presentes no perfil do Instagram @hetero_orgulhoso? Por mais 

que outras questões possam desabrochar a partir desta, deter-nos-emos a ela, na busca da 

concisão deste trabalho, o que não anula a possibilidade de desenvolvimento da pesquisa 

no futuro. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para encontrarmos uma resposta à questão norteadora, embasam-nos, nesta 

pesquisa, os conceitos de: a) cibercultura, capital social nas redes sociais digitais e memes 

(LEVY, 1999; RECUERO, 2006, 2010; BLACKMORE, 1999, 2002; DAWKINS, 1979; 

DENNET, 1995; TYLER, 2010), b) a concepção dialógica do discurso e sua característica 

de carnavalização (BAKHTIN, 2010a, 2010b, 2010c); c) estigma enquanto processo 

social (GOFMAN, 1988; AINLEY, BECKER; COLMAN, 1986; CROCKER; MAJOR, 

1989; MELO, 2000). 

Embora vasta discussão teórica e diversidade dos conceitos utilizados neste 

trabalho, prender-nos-emos à provocação da questão norteadora de pesquisa, em uma 

apresentação sucinta da literatura e a análise das postagens selecionadas. 

 

2.1 CIBERCULTURA, CAPITAL SOCIAL NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS E 

MEMES 

 

                                                 
154 Em virtude da progressiva refinação das políticas de segurança das redes sociais, para que não haja 
prejuízo para a pesquisa, tanto os memes quanto os comentários dos usuários foram salvos por meios 
do recurso de printagem. 
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As mutações proporcionadas pela era digital refazem toda a sociabilidade 

humana, propondo uma nova forma. (LÉVY, 1999, p.111) Trata-se do universal sem 

totalidade, e esse universal da Cibercultura não tem centro, é vazio, sem um conteúdo que 

lhe seja particular, o que se constitui sua paradoxal essência. O universo indeterminado 

da Cibercultura (uma vez que cada acesso corresponde a novas alterações, mudanças no 

curso do que estava disponível e renovação do conteúdo) acaba por refletir em outras 

ordens tecnossociais, a saber: finanças, comércio, produção industrial, pesquisa científica, 

mídias, transportes, dentre outras.  

Não há, para Lévy, a possibilidade de haver um processo totalizante na nova 

realidade; a integração, ao acontecer no cerne das multiplicidades das relações, aparece 

como argumento fundamental para essa totalização. A partir disso, o filósofo apresenta 

três princípios basilares da Cibercultura: a interconexão, as comunidades virtuais e a 

inteligência coletiva. 

Quanto ao primeiro princípio, o da interconexão, Lévy (1999, p. 129) considera-

o como a pulsão originária do ciberespaço. Trata-se do imperativo categórico da 

Cibercultura, é o fato da comunicação universal, o vencer barreiras, interconectar alguém 

de qualquer lugar do mundo com outro alguém de qualquer outra localização.  

O segundo princípio evidenciado na Cibercultura diz respeito às comunidades 

virtuais e tem profunda relação à interconexão, prolongando o seu conceito. Aqui, esses 

indivíduos formam grupos, potencializando ligações, livres de condicionantes como 

localização, origem ou quaisquer outros traços identitários. É, em uma visão bastante 

otimista do autor, uma renovação de sociabilidade, orientada para busca dos interesses, 

que é o que proporciona o ajuntamento e o desenvolvimento dessas comunidades. O 

otimismo aumentado de Lévy leva-o à constatação de que os atores conectados das 

comunidades virtuais possuem vida social tão ou mais intensa que as pessoas que estão 

desconectadas.  

É a partir dessa definição da interconexão e das comunidades virtuais que Lévy 

(1999) chega ao terceiro princípio fundante da Cibercultura: a inteligência coletiva155. 

                                                 
155 Cf. LÉVY, Pierre. Inteligência coletiva. São Paulo: Editora 34, 1998. 
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Segundo ele, essa é sua finalidade última. Nessa determinação do que seria o programa 

da Cibercultura, o filósofo entende que seu terceiro princípio seria mais um problema do 

que uma solução. O motivo principal do ciberespaço aparece no colocar em sinergia os 

saberes, experiências, imaginações dos conectados, mesmo que não se compreendam 

quais serão os resultados dessas conexões. É isso que constitui a inteligência coletiva, 

proposta por Lévy (1999) como sendo a perspectiva espiritual da Cibercultura. 

Esses três princípios compõem, para Lévy (1999), a matriz do que ele entende 

por Cibercultura. Para o autor, que vê, nessa cultura, o universal sem totalidade, a 

Cibercultura é cada vez mais toda a cultura, pois tudo se direciona a ela. A Cibercultura 

é a cultura do novo tempo. A realidade contemporânea, marcada pelas contradições 

polares no âmbito social, tem, na Cibercultura, um espaço de expressão.  

Em virtude da pluralidade das manifestações da Cibercultura, os elementos 

ideológicos dominantes não são tão nítidos quanto são nas mídias tradicionais, apesar da 

forte presença de concepções hegemônicas. Nesse ambiente de interação marcado pela 

diversidade, as mais variadas comunidades e grupos realizam-se em inovadoras formas 

de contato, teias de relações, possibilidades de vetores de contato, fazendo dela não 

apenas mais uma mídia, mas uma nova dimensão social. 

O capital social, aqui, é compreendido adotando a posição de Raquel Recuero 

(2010), que o entende como um conjunto de recursos de um determinado grupo que pode 

ser usufruído por todos os seus membros, mesmo que sejam apropriados individualmente, 

mas baseados na reciprocidade. O capital social, assim, aparece como distintivo dos 

padrões de conexão entre os atores sociais na Internet.  

O conceito elaborado para esse fenômeno viral dos memes advém de Dawkins 

(1979), que ao termo significou uma unidade de informação transmitida de cérebro para 

cérebro, monoliticamente, de acordo com a sua perspectiva internalista. Para o 

pesquisador, o meme, para ser assim considerado, precisaria de três requisitos: 

longevidade, fidelidade e fecundidade. No que tange à longevidade, o meme precisaria 

circular em um tempo significativo; quanto à fidelidade, ele precisaria se manter fiel à 

ideia originária; já em relação à fecundidade, Dawkins (1979) espera de um meme que 

ele seja amplamente replicado, evoluindo de outras diversas formas. 
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Posteriormente, com o advento da ciência memética, Tyller (2010) e Dennet 

(1995) apoiam-se numa perspectiva externalista para a explicação do fenômeno. E com 

Blackmore (1999; 2002), outra característica nasce: a de utilidade. Para esses autores, a 

replicação não seria puramente monolítica, mas poderia ser intermediada por recursos 

tantos, tais como vídeos ou textos, por exemplo. 

No entanto, é com Recuero (2006), que se analisa o meme especificamente na 

Web, acrescentando a ele uma nova característica, a do alcance. Segundo a pesquisadora, 

um meme pode alcançar diversos domínios geográficos ou virtuais. Essa característica da 

comunicação mediada por computador é uma insígnia relevante para algo que, nos 

memes, parece essencial: o processo de viralização e, em questão, a volatilidade do 

discurso. Tais reflexões, certamente, são a base de uma pesquisa que percebe, nas práticas 

discursivas, o espaço primordial das análises em torno da linguagem, propondo uma 

aproximação entre o online e o off-line, numa época em que as redes sociais digitais 

imperam nas manifestações de opinião e nas dinâmicas contemporâneas de interação. 

 

2.2 DIALOGISMO E CARNAVALIZAÇÃO NO DISCURSO ONLINE 

 

O embasamento teórico para esta pesquisa também encontra respaldo nos 

estudos da Análise Dialógica do Círculo de Bakhtin, partindo do pressuposto de que “a 

linguagem é um fenômeno eminentemente social, que se processa na e pela interação 

entre dois ou mais interlocutores” (BAKHTIN, 2010a, p.76). 

Na internet, de maneira muito própria, resta analisarmos os ciberdiscursos 

enquanto propostas de interação que permeiam o campo linguístico e se tornam possíveis 

nos espaços de realidades virtuais, onde protagonizam a construção de símbolos e 

identidades, apresentando-nos o modo que as pessoas se relacionam na definição de um 

eu representativo para o outro.  

Preocupada com a abordagem social e o uso multidisciplinar da linguagem, a 

concepção bakhtiniana de linguagem aparece aplicada ao exame das relações sociais, 

manifestações de identidade e relações de poder constituídas no mundo contemporâneo. 

Tais abordagens não são alheias ao contexto criado pela Internet, que surge como forte 
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expressão da interação verbal, exercendo influências inegáveis no cotidiano dos seres 

humanos, em uma perspectiva global. 

A compreensão da interação verbal no discurso é motivada pela decorrência de 

sentidos do encadeamento verbal, pela situação comunicativa, pelas condições de 

produção, pelo contexto histórico-social e, de maneira muito especial, pelos atestados 

sociais cumpridos pelos interlocutores, proporcionando à internet a valorização de um 

perfil especial, dadas as formas do seu interacionismo. 

O discurso, na perspectiva bakhtiniana, assume sua dimensão dialógica. Ao 

mesmo tempo que usamos nossa linguagem para outras pessoas, as outras pessoas 

também a usam em relação a nós. Assim, o discurso é construído graças a um diálogo 

entre vozes diversas. Para ele, “tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma só voz nada termina 

e nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida, o mínimo de existência” (BAKHTIN, 

2010d, p.293).  

Na compreensão bakhtiniana, tudo o que se diz sobre mim ou sobre o que me 

interessa vem do mundo de fora, através da palavra do outro. O enunciado aparece apenas 

como uma conexão dentro de uma rede infinita de ligações (outros enunciados), 

representando encontro de opiniões e perspectivas acerca do mundo em expressões 

verbalizadas. A essa rede dialógica, podemos denominar o discurso, no registro de 

sentidos que não nascem ali, no momento exato da enunciação, mas que constituem um 

continuum, uma vez que o dizer do indivíduo não é propriamente seu, mas fruto das tantas 

intersubjetividades. 

Aqui, podemos compreender o caráter de uma existência partilhada do homem. 

O ser humano só se constitui um ser social na medida em que partilha sua existência com 

o outro. A experiência individual verbal do homem sofre continuamente o efeito da 

interação com os enunciados individuais do outro.  

Compreender os memes em sua singularidade, onde o riso habita, remete-nos à 

carnavalização proposta por Bakhtin (2010c). Em sua tese A cultura popular na Idade 

Média e no Renascimento, Bakhtin (2010c) analisa a relevância do riso no entendimento 

do contexto da obra de François Rabelais. Em seu texto, Bakhtin (2010c) entende a festa 

enquanto concepção carnavalizada do mundo e da vida, propondo a carnavalização como 
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uma atitude cônscia e norteadora de uma proposta estética. Na Idade Média e no 

Renascimento, o carnaval respondia enquanto festa pagã, onde as hierarquias sociais 

impostas pela cultura escolástica eram minadas. Mesmo que transitória, a festa assumia 

o caráter de liberdade, abundância, universalismo, uma vez que mantinha a possibilidade 

de contrapor-se à cultura dominante. Assim, expõe-nos Bakhtin:  

 

O mundo infinito das formas e manifestações do riso opunha-se à 

cultura oficial, ao tom sério, religioso e feudal da época. Dentro da sua 

diversidade, essas formas e manifestações – as festas públicas 

carnavalescas os ritos e cultos cômicos especiais, os bufões e tolos, 

gigantes, anões e monstros, palhaços de diversos estilos e categorias, a 

literatura paródica, vasta e multiforme, etc. – possuem uma unidade de 

estilo e constituem partes e parcelas da cultura cômica popular, 

principalmente da cultura carnavalesca, una e indivisível (2010c, p. 3-

4).  

 

Trata-se, assim, de uma quebra das rotinas sociais, manifesta em uma realização 

do homem medieval, para quem a comicidade, embora se contrapusesse à tradição, 

constituía elemento muito importante para seu cotidiano. Além do carnaval, o elemento 

cômico da cultura popular percorria outras tantas festas que legitimavam a diferença em 

relação ao culto tradicional, gerando antinomias essenciais para a formação de dois lados: 

os defensores do riso e os representantes da oficialidade séria e conservadora.  

Essa percepção do paganismo proveniente do carnaval, contrapondo-se ao 

fundamento religioso, promove o entendimento necessário do riso enquanto 

dessacralização, “ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo, 

burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente” 

(BAKHTIN, 2010c, p.10). Configura-se, assim, como manifesto democrático das 

camadas populares, propiciando a criação de um mundo às avessas, em que “todos” riem, 

o que seria inconcebível fora do carnaval. 

É esse sentimento de transgressão e de liberdade, trazido pelo riso, que permeia 

as redes sociais digitais, condicionadas pela Cibercultura, proposta por Pierre Lévy, para 

quem a virtualização aparece como o movimento constitutivo e de contínua criação da 

nossa espécie, e não como um falseamento do real, “não se trata de modo algum de um 
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mundo falso ou imaginário. Ao contrário, a virtualização é a dinâmica mesma do mundo 

comum, é aquilo através do qual compartilhamos uma realidade” (LÉVY, 2011, p.148). 

Nos memes, de modo bastante emblemático, o riso é, por um lado, uma condição para 

sua configuração enquanto gênero e, por outro, o elemento que o torna tão emergente e 

popular nas redes. 

 

2.3 O ESTIGMA E A DETERIORAÇÃO DA IDENTIDADE SOCIAL  

 

A marca do narcisismo contemporâneo, já tão brilhantemente abordado pelos 

Estudos Culturais, encontra habitat na teoria do estigma, enunciada por Goffman (1988), 

quando da compreensão de que as escalas categorizadoras da sociedade tendem a formar 

um dualismo entre pessoas normais e pessoas estigmatizadas.  

No contato com o outro, tende-se a determinar aquilo que ele deveria ser, munido 

dos padrões de escolha da representação social dominante, aquela da qual o normal 

compartilha, sua “identidade social” (GOFFMAN, 1988, p.6) Saindo desse molde, o outro 

parece-lhe estranho e é a partir dessa constatação de estranheza que se hierarquiza uma 

distância e se estigmatiza. Alerta-nos Goffman, na constituição do conceito: 

 

Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a 

uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 

especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande - 

algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, 

uma desvantagem - e constitui uma discrepância específica entre a 

identidade social virtual e a identidade social real (GOFFMAN, 1988, 

p. 6). 

 

Esse aspecto depreciativo do indivíduo é claramente notado em alguns dos 

memes que circulam nas redes sociais digitais, em um tempo de afirmação de identidades 

sociais e, mais do que isso, de negação das minorias. Percebe-se, no desenvolvimento 

histórico das redes, uma tênue mudança de perspectivas identitárias e de divulgação do 

eu. De uma representação extremamente individualista, chegando a configurar um 

exibicionismo hedonista acerca da personalidade individual e da manipulação da imagem 

pessoal (que não se extinguiu, embora tenha amenizado sua força consideravelmente, vale 
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salientar), passamos a uma era de categorizações sociais de pertencimento a grupos, 

como, por exemplo: política de esquerda x política de direita, homossexuais x 

heterossexuais, cristãos x não-cristãos, feministas x não-feministas etc. Parece existir um 

império da opinião, em que são aceitos socialmente aqueles capazes de se posicionarem 

em uma das abordagens sociais.  

Em sua discussão, Goffman (1988) atenta para a existência de três tipos de 

estigma, a saber: a) as abominações do corpo (compreendendo as diversas deformidades 

físicas); b) as culpas de caráter individual (relacionadas ao que o autor denomina de “não 

natural”, na perspectiva dos ditos normais); c) os estigmas tribais (na segregação de raça, 

nação e religião). Pelas características apontadas no referencial teórico e pelas 

constatações do discurso de ódio que ora é analisado, percebe-se nas culpas de caráter 

individual o lugar desta análise. A homossexualidade, compreendida pelo indivíduo 

normal como não-natural, como alguém não completamente humano (GOFFMAN, 1988, 

p.8), é alvo desse processo de estigmatização, culminando na disseminação de práticas 

discriminatórias. Assim afirma o autor: 

 

Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não 

seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 

discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem 

pensar, reduzimos suas chances de vida: construímos uma teoria do 

estigma; uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do 

perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma 

animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe 

social. Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, 

bastardo, retardado, em nosso discurso diário como fonte de metáfora e 

representação, de maneira característica, sem pensar no seu significado 

original (GOFFMAN, 1988, p.8). 

 

Ainda em relação à conceptualização do estigma, Ainley, Coleman e Becker 

(1986) atentam para a constatação de que o estigma é uma construção social, 

considerando, portanto, as condições histórico-culturais de sua produção. Para os autores, 

não há como compreendê-lo se não se analisa a cultura em que os indivíduos estão 

inseridos. O estigma é uma realização dentro de um contexto determinando, importando, 

para isso, as condições históricas, culturais, políticas, econômicas e sociais em que ele 
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subsiste, o que possibilita que esses atributos desqualificadores que tornam alguém 

estigmatizado variem com o tempo e a cultura.  

Essa construção do normal e do estigmatizado gera consequências danosas no 

trato social, uma vez que permite o estabelecimento de dependências sociais, fruto da 

hierarquização proposta e de uma seleção de puros e não puros na sociedade. Sobre isso, 

Ainley, Coleman e Becker (1986) percebem duas dimensões: de um lado, a percepção da 

deterioração das identidades sociais; de outro, a promoção do estigma para a afirmação 

da identidade estigmatizada a partir dos movimentos sociais. 

A estigmatização individualizada passa a uma análise dos grupos, com Crocker 

e Major (1989), que debatem sobre a ideia não apenas de indivíduos estigmatizados, mas 

de categorias sociais estigmatizadas, ampliando a perspectiva de análise. Os grupos 

estigmatizados são, para as autoras, aqueles que não compõem os grupos dominantes e 

ditos normais. Tais categoriais sociais estigmatizadas nem sempre possuem baixa 

autoestima (CROCKER; MAJOR, 1989), podendo, em atitude de resiliência, agir em 

contracorrente com relação ao comportamento regular de passividade dos estigmatizados. 

No discurso online, essa deterioração das identidades sociais a partir da 

construção do discurso parece-nos nítida, em páginas declaradamente estigmatizadoras, 

como será abordado adiante. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A proposta lançada com esta pesquisa prioriza uma temática que aborda 

questionamentos com reflexos na dinâmica da vida social contemporânea, em um mundo 

permeado pelas práticas sociais. Neste caso, analisamos o meme enquanto gênero próprio 

do discurso online, destacando os seus indícios de dialogismo e carnavalização como 

caracterizadores dos estigmas construídos. 

Quanto à abordagem metodológica, o trabalho está amparado pelo paradigma 

qualitativo-interpretativista (LOPES, 1996), o que contribui para que sua autenticidade 

dependa dos significados e entendimentos existentes dentro de uma determinada cultura.  
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Quanto ao instrumento de pesquisa, utilizamo-nos de pesquisa bibliográfica, 

para o entrecruzamento de conceitos com vistas à análise elaborada. 

A pesquisa tem como objeto de investigação 04 (quatro) memes compartilhados 

pelo perfil @hetero_orgulhoso, veiculado pela rede Instagram, que se dedica à crítica em 

torno de ideologias das minorias, especialmente: ideologia de gênero, comunidade 

LGBT, feminismo, política de esquerda, etc. Para a análise pretendida, selecionamos 

memes que abordam a temática da homossexualidade, com capital social de alto nível de 

compartilhamento e nós dentro do perfil. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A página @hetero_orgulhoso, veiculada na rede Instagram, conta com cerca de 

24 mil seguidores, número que só aumenta com o passar dos dias, contando com mais de 

1000 publicações que oscilam entre homossexualidade, papel da mulher na sociedade, 

violência contra os criminosos, conceito de família, entre outros. Trata-se de um perfil 

público, não necessitando de aprovação do mediador para visualização das postagens, o 

que aumenta o número de nós dentro da rede (RECUERO, 2016). Em sua descrição, a 

página se autoclassifica como CAUSA, descrevendo-se como “perfil oficial da página 

Homens com ‘H’ Maiúsculo e Hetero Orgulhoso no Facebook’. 

Na quase totalidade das postagens, seus autores versam sobre a dualidade entre 

os normais e os não-normais, caracterizando a construção do estigma proposto por 

Goffman (1986). O tratamento da mulher, por exemplo, é dividido entre aquelas que 

servem para casar e as que não servem para casar, ou ainda entre as mulheres de verdade 

e as mulheres feministas. 

No tocante à homossexualidade, o processo de estigmatização é conferido com 

o destaque dos atributos desqualificadores dos homossexuais em diversos âmbitos, 

focados na distinção entre os machos (os ditos normais da teoria de Goffman) e os frescos, 

bichas ou simplesmente homossexuais (enquadrando-os nas características dos 

indivíduos estigmatizados, segundo a teoria analisada). 
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Percebe-se, na página, uma orientação do padrão normal como sendo 

heterossexual, cristão e de direita. Para seus divulgadores, o que sai desse perfil é 

classificado como estranho, utilizando-se de imperativos na elaboração de um grupo tido 

como perfeito, com comportamento que se deve aderir por seus seguidores. Nessa 

perspectiva, alguns conceitos sociais, como família, são definidos pelos administradores 

do perfil, como podemos ver na Figura 1. 

A definição de família adotada pela página desconsidera as relações 

homoafetivas como passíveis de constituição de núcleo familiar, sob a legenda “é simples 

de entender”. A postagem, com número relativamente alto de curtidas, tende a 

deslegitimar direitos sociais dos homossexuais, bem como nos diz Goffman (1988) a 

encarar o homossexual em um “comportamento desviante”, como se lhes faltando 

moralidade para representar alguns esquemas motivacionais da sociedade, como a 

família. 

 

Figura 1 - Postagem de @hetero_orgulhoso 
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FONTE: Dados de pesquisa. 

 

A carnavalização proposta por Bakhtin (2010c) encontra respaldo na postagem, 

quando propõe o riso ao associar a família ao grupo de cães e não ao núcleo familiar 

liderado por um casal homoafetivo. O deboche adentra a conceptualização teórica da 

carnavalização, propondo a dessacralização das rotinas sociais comumente identificadas 

na contemponeidade. 

Ademais, percebe-se, com Ainley; Coleman; Becker (1986) que o estigma tem 

efeito direto na subjetividade do sujeito. Considerando as relações sociais 

contemporâneas, embora com diversos avanços e conquistas dos movimentos 

reivindicadores de causa, o homossexual continua sendo alvo de negação de suas 

identidades pelos grupos dominantes, culminando em violência, muitas das vezes. Na 

compreensão da teoria do estigma frente às publicações veiculadas pelo perfil analisado, 

há uma violência maior, que é justamente a da subjetividade e da aceitação de si mesmo 
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e do outro. Publicações com teor da Figura 1 protagonizam a superioridade dos normais 

(no caso, os heterossexuais na concepção da página) em relação aos estigmatizados 

(homossexuais), privando estes últimos de algumas dinâmicas sociais ou esquemas 

motivacionais da sociedade.  

A compreensão de família passa, além da constituição por um casal homoafetivo, 

pela não-aceitação dos pais em relação aos filhos homossexuais, como podemos ver na 

postagem a seguir (Figura 2). 

 

Figura 2 - Postagem de @hetero_orgulhoso 

 

FONTE: Dados de pesquisa. 

 

Na Figura 2, o autor revela uma imposição generalizada acerca da relação entre 

pais e filhos, contribuindo com o processo de estigmatização do homossexual, a partir do 

enunciado “nenhum pai tem orgulho de ter um filho gay”, o que denota a 

homossexualidade enquanto culpa de caráter individual, como explana Goffman (1988). 
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A utilização da bandeira representativa do movimento LGBT é utilizada para depreciação 

do movimento, na contradição do que se chama Orgulho Gay, considerando as condições 

culturais de produção em que o discurso se insere. Na legenda, o autor atribui valor de 

verdade ao enunciado, acompanhada de comentários de outros usuários, que ora 

concordam, ora discordam do discurso veiculado pelo meme.  

A percepção do indivíduo gay como não-natural coaduna com a perspectiva da 

segunda classificação dos estigmas propostas por Goff/man (1988), quando da referência 

às culpas de caráter individual. A página deixa essa concepção bastante clara em suas 

postagens, quando associa a heterossexual à “ordem natural das coisas” (Figura 3). 

 

Figura 3 - Postagem de @hetero_orgulhoso 

 

FONTE: Dados de pesquisa. 

 

Especialmente na postagem da Figura 3, com quase 1.500 curtidas, quando da 

sua coleta para esta pesquisa, a quase totalidade dos comentários adere ao posicionamento 
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inferido pelo autor, desconsiderando as outras possibilidades de relacionamento. No 

contexto da contemporaneidade, em suas características de diversidade e múltiplas 

identidades sociais, percebe-se um movimento de negação de muitas delas, como 

acontece com a estigmatização da homossexualidade pelo perfil @hetero_orgulhoso.  

Na Figura 4, o autor demonstra o que seriam os atributos para ser considerado 

normal, através de imperativos que remetem, desde à configuração da aparência, até o 

comportamento e atitudes. O uso de verbos no imperativo denota, também, a 

superioridade do dito normal em relação aos estigmatizados, propondo uma mudança ou 

a manutenção de um comportamento conservador, em contraposição às escolhas capazes 

de configurar o estereótipo homossexual.  

 

Figura 4 - Postagem de @hetero_orgulhoso 

 

FONTE: Dados de pesquisa. 

 

Por serem amplamente aceitos, dados os seus traços de humor e de todas as 

características diagnosticadas por Dawkins (1979) e demais autores empenhados na 

ciência memética, os memes veiculados nas redes possuem grande alcance, 

ressignificando valores na plataforma online, como se percebe em Recuero (2006), 
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quando percebe nas redes sociais digitais a insígnia do alcance como deveras relevante 

na viralização do discurso. Essa é a marca predominante na CMC - comunicação mediada 

pelo computador e de modo muito especial nas redes de compartilhamento, como 

Instagram e Facebook. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso do estigma nas redes sociais digitais tem colaborado na manutenção e no 

incentivo de padrões de comportamento que segregam a teia social, através da proposição 

de discursos de ódio. Os memes compartilhados pela página @hetero_orgulhoso tendem 

à classificação dos indivíduos enquanto normais e não-normais, atribuindo normalidade 

ao heterossexual e não-normalidade ao homossexual, citados neste trabalho sob a 

perspectiva de Goffman (1988) do que seria normal e estigmatizado, respectivamente. 

A essas consequências, a Psicologia, enquanto área do conhecimento ligada às 

subjetividades, precisa relacionar-se, na compreensão de seu papel no construto social e 

nos processos psicológicos diversos que permeiam o cotidiano dos indivíduos. Não se 

trata apenas, é claro, de um posicionamento do profissional psicólogo, mas da atuação 

dos conselhos, órgãos deliberativos e da própria universidade, uma vez que, como nos diz 

Melo (2000, p.21), o espaço acadêmico é privilegiado no uso da palavra para tratar a 

problemática e reduzir as possibilidades de exclusão social. Certamente, ainda conforme 

a autora, o diferente poderá conviver de maneira sadia com o semelhante, corroborando 

na ideia de uma sociedade que garanta a dignidade no trato dos seus indivíduos, quando 

essa questão é alvo de pesquisas e discussões compartilhadas. 

A construção de estigmas no discurso online, especialmente em redes de longo 

alcance, como o Instagram, sedimenta o preconceito e a discriminação que assolam 

indivíduos estigmatizados que, como bem coloca Goffman (1988), acabam por terem 

reduzidas suas chances de vida no entorno social. 

 

REFERÊNCIAS 

 



 

1512 

AINLAY, S. C.; BECKER, G.; COLMAN, L. M. A. Stigma reconsidered. In: Ainlay, S. 

C.; Becker, G.; Colman, L. M. A. (Ed). The Dilemma of Difference. p.1-13. New York: 

Plenum, 1986. 

 

BAKHTIN, Mikhail.  Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 

método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2010a. 

 

______. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2010b.  

 

______. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais. Trad. Yara Frateschi Vieira. 7.ed. São Paulo: Hucitec, 2010c. 

 

______. Problemas da poética de Dostoiévski. Trad. Paulo Bezerra. 5.ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2010d. 

 

BLACKMORE, Susan. The meme machine. Oxford University press.1999.  

 

_________. A evolução das máquinas de memes. Trabalho apresentado no International 

Congress on Onto psychology and Memetics. Milão, 2002. Disponível em 

<http://www.susanblackmore.co.uk/Conferences/OntopsychPort.htm>. Acesso em: 

19/05/2017. 

 

CROCKER, J. MAJOR, B. Social stigma and self-esteem: the self-protective properties 

of stigma. New York, 96(4), 608-630, 1989. Recuperado de 

http://psycnet.apa.org/journals/rev/96/4/608.pdf. 

 

DAWKINS, Richard. The selfish gene. Oxford University Press, 1979.  

 

DENNETT, Daniel. C. Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and Meaning of Life . 

The Penguin Press, 1995. 



 

1513 

 

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 

Rio de Janeiro: LTC, 1975. 

 

LÉVY, Pierre. A conexão planetária. São Paulo: Editora 34, 2001. 

 

______. As tecnologias da Inteligência. São Paulo: Editora 34, 1993. 

 

______. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

 

______. Inteligência coletiva. São Paulo: Editora 34, 1998. 

 

______. O que é o virtual? Rio de Janeiro: Editora 34, 2011.  

 

MELO, Z. M. Estigma: espaço para exclusão social. Revista Symposium. Recife (PE), 

vol. 4, p. 18-22, 2000.  

 

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Oficina de linguística aplicada. Campinas, SP: 

Mercado de Letras, 1996. 

 

______. (Org.) Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. 

 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2010. 

 

______. Memes em weblogs: proposta de uma taxinomia. In: XVI Encontro Anual da 

Compós, 2006, Bauru – SP. XVI Encontro Anual da Compós, Anais..., 2006. 

  



 

1514 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS: REFLEXÕES SOBRE 

O AUTISMO NO ENSINO REGULAR 

 

ANDRADE, Leilane de Sousa 

Discente do curso de Psicologia, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, leilaneandrade@gmail.com 

 

Orientadora: OLIVEIRA, Anna Luzia 

Professora da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, annaluz_uzl@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

A discussão sobre a inclusão no sistema educacional brasileiro é recente e está cada dia 

mais em evidência. São variados e consistentes os dispositivos constitucionais e legais 

que garantem o acesso da criança com Transtorno do Espectro Autista no ensino regular. 

No entanto, na prática se observa professores sem incentivos, sem subsídios que não 

apenas incluam, mas que permitam um processo ensino-aprendizagem de qualidade e 

forneçam perspectiva de futuro para a criança autista e sua família. Este trabalho traz uma 

reflexão sobre o que se tem no papel e o que tem e/ou falta na prática docente, afinal, 

incluir não significa apenas cumprir uma lei ou construir cidadania, incluir é ter uma 

escola com profissionais que abracem e acolham a causa junto com a família, fazendo 

com que o aluno com TEA e familiares se sintam parte do processo ensino-aprendizagem, 

observando suas necessidades singulares e estimulando habilidades e potencialidades 

desses sujeitos.  

Palavras-chave: educação. inclusão. prática docente. autismo 

 

ABSTRACT 

The discussion about inclusion in the Brazilian educational system is recent and is 

becoming more and more evident. The constitutional and legal provisions that guarantee 

the access of children with Autistic Spectrum Disorder in regular education are varied 

and consistent. However, in practice it is observed teachers without incentives, without 

subsidies that not only include, but allow a quality teaching-learning process and provide 

a future perspective for the autistic child and his family. This work brings a reflection on 

what is in the paper and what has and/or lack in teaching practice, after all, including not 
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only comply with a law or build citizenship, include is to have a school with professionals 

that embrace and welcome the cause together with the family, making the student with 

TEA and family members feel part of the teaching-learning process, observing their 

unique needs and stimulating the abilities and potentialities of these subjects. 

Key-words: education. inclusion. teaching practice. autism 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A inclusão é um tema cada vez mais evidente nas pautas de discussões nos 

últimos anos. Desde a redemocratização do país a discussão sobre inclusão entrou nos 

mais diversos campos seja no social, na saúde, na educação, na política. A necessidade 

de incluir e permitir acessibilidade às pessoas com alguma deficiência se tornou 

emergente. 

A Lei magna brasileira, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º estipula 

que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...”. Em síntese, é a garantia dos 

direitos fundamentais que abre portas para a criação de Conselhos de Direitos - 

democracia participativa - e a possibilidade de atuação do Ministérios Público como 

agente defensor desses direitos. Porém, na prática o percurso é árduo, as políticas públicas 

caminham a passos lentos para quem está diariamente nas trincheiras lutando por esses 

direitos e mais ainda para aqueles que precisam deles efetivamente fora no papel. 

No âmbito educacional a inclusão também é amplamente discutida e, pode-se 

dizer, até mais próxima do que de fato ela significa. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira, a LDB (Lei n° 9394/96), traz em seu artigo 58, que trata sobre a 

educação especial, o seguinte texto: “Entende-se por educação especial, para os efeitos 

desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação” (LDB, 1996). 
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Ou seja, a educação para pessoas com deficiência deve ser realizada na escola 

regular, devendo esta oferecer todas as condições para que elas sejam educadas com 

qualidade, respeitando as especificidades de cada um, inserindo-as no processo de ensino-

aprendizagem.  

Após 21 anos da LDB, é institucionalizada a LBI - Lei Brasileira de Inclusão 

tendo como base a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, um 

tratado internacional incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro como emenda 

constitucional. Entre os avanços e reestruturação de outras leis já existentes, a LBI trouxe 

um novo significado ao termo pessoa com deficiência. “A deficiência deixa de ser um 

atributo da pessoa e passa a ser o resultado da falta de acessibilidade que a sociedade e o 

Estado dão às características de cada um. Ou seja, a LBI veio para mostrar que a 

deficiência está no meio, não nas pessoas” (LBI, 2015). 

Em outras palavras, incluir é fornecer meios para diminuir as diferenças e 

suprimir as necessidades específicas da pessoa. A escola enquanto instituição que preza 

pela boa educação, e se responsabiliza pelo processo ensino-aprendizagem tem papel 

fundamental nesse processo. Racy (2012) citando o sociólogo Morin afirma que a 

educação tem em sua essência o objetivo de criar cidadãos, fomentar a empatia, o respeito 

ao próximo, de transformar a espécie humana em humanidade. “Cabe, portanto, à 

educação do futuro dedicar-se à tarefa de atuar no mundo de maneira a propagar a 

compreensão humana” (RACY, 2012, p.61). 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo investigar sobre as práticas 

pedagógicas inclusivas no sistema educacional brasileiro para alunos da educação infantil 

diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista. Entendendo o TEA como uma 

doença que restringe o comportamento e as interações sociais e a cognição, apresentando 

diversificação de características singulares do sujeito. Ademais, como se dá a relação 

entre professor-aluno e as práticas pedagógicas inclusivas destinadas a alunos com TEA. 

A priori, a metodologia se apresenta como revisão bibliográfica que deve reunir 

informações e dados suficientes para a posteriori ser realizado um trabalho de estudo de 

caso acerca do assunto proposto. 
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2 DISCUSSÕES SOBRE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

2.1 INCLUSÃO E EDUCAÇÃO 

 

O termo incluir faz alusão a estar inserido no ponto de vista político-social, 

afinal, é possível estar inserido em um ambiente na teoria, mas na prática não. Incluir não 

basta ser inserido, mas o sujeito sentir-se parte de um grupo física e psicologicamente 

falando, ser visto como um semelhante, alguém capaz de contribuir e ser participativo. 

Quando partimos para a seara da educação inclusiva ficamos diante de um tema 

amplamente debatido. Isso se deu ao avanço das políticas públicas voltadas a pessoas com 

deficiência e a própria situação educacional do País, que nos últimos anos se preocupou 

mais com a escolarização e alcançou patamares estatísticos importantes. Acerca do tema 

inclusão escolar a discussão gira em torno da compreensão, das condições e, 

principalmente, como fazê-la. 

A Declaração de Salamanca (1996) com relação à estrutura de ação em educação 

especial afirma que: 

 

O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam 

acomodar todas as crianças independentemente de suas condições 

físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas 

deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e 

que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, 

crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e 

crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. Tais 

condições geram uma variedade de diferentes desafios aos sistemas 

escolares. No contexto desta Estrutura, o termo "necessidades 

educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens 

cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de 

deficiências ou dificuldades de aprendizagem (DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA, 1996, p.3). 

 

Ainda de acordo com o texto, as escolas devem buscar formas de educar toda e 

qualquer criança de maneira bem-sucedida, inserindo-as em arranjos educacionais 

elaborados para a maioria das crianças. É papel da escola combater a discriminação ou 
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atitudes discriminatórias, favorecendo a criação de comunidades acolhedoras e, 

consequentemente, construindo uma sociedade inclusiva. 

Em 2012, o Brasil obteve mais um avanço na pauta inclusão quando foi instituída 

a Lei 12.764 que trata da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. O dispositivo aborda especificamente sobre os direitos 

das pessoas com autismo, como o acesso à educação e ensino profissionalizante. 

Ademais, ratifica a necessidade da pessoa com TEA incluída nas classes comuns de 

ensino regular ter direito à acompanhante especializado. 

Um dos maiores desafios hoje da educação inclusiva é desenvolver práticas 

pedagógicas eficientemente centrada na criança capaz de educar não somente àquelas 

com especificidades, mas todas as crianças, respeitando suas estruturas e 

desenvolvimento. “Escolas centradas na criança são além do mais a base de treino para 

uma sociedade baseada no povo, que respeita tanto as diferenças quanto a dignidade de 

todos os seres humanos” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, p. 4). 

Dazzani (2010) aponta uma reflexão acerca da inclusão compreendida através 

da exclusão escolar, onde “nem sempre a exclusão se resume ao fato de que a criança está 

fora do espaço físico da escola, mas fora do espaço simbólico da cultura e da economia” 

(DAZZANI, 2010, p. 365). 

Foi em meados dos anos 1970 dentro do processo de massificação da educação 

pública no Brasil que surgiu a ideia errônea com promessa de igualdade no espaço escolar. 

Isso, em verdade, fez da escola um espaço de exclusão, onde a escola supostamente 

oferecia as mesmas condições para todos os alunos, mas o sucesso ou o fracasso era 

personalizado, ficando à cargo das aptidões e da inteligência de cada um. 

 

Essa falsa promessa de inclusão coloca sob suspeita o indivíduo-aluno 

e retira do Estado e da escola a responsabilidade de promover a 

inclusão, outorgando ao aluno a tarefa de incluir-se na massa 

homogênea que tem competência, aptidão e inteligência para aprender 

(DAZZANI, 2010, p. 365). 

 

Para Dazzani (2010) a escola inclusiva não pode ser vista apenas como uma 

escola que acolhe as pessoas com necessidades educativas especiais, mas uma escola 
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democrática, sendo observada na ótica da dimensão da democracia e dos direitos 

humanos.  

Todavia, é importante observar que a educação não é apenas papel da escola, 

mas também dos familiares e comunidade escolar. Segundo a Declaração de Salamanca, 

a escola em seu sentido mais amplo, deveria ser responsável pelo sucesso ou fracasso dos 

seus alunos.  

 

O grupo de educadores, ao invés de professores individualmente, 

deveria dividir a responsabilidade pela educação de crianças com 

necessidades especiais. Pais e voluntários deveriam ser convidados 

assumir participação ativa no trabalho da escola. Professores, no 

entanto, possuem um papel fundamental enquanto administradores do 

processo educacional, apoiando as crianças através do uso de recursos 

disponíveis, tanto dentro como fora da sala de aula (DECLARAÇÃO 

DE SALAMANCA, 1996, p. 10). 

 

À baliza do teórico Vygotsky (1896-1934), a escola tem papel fundamental no 

processo ensino-aprendizagem, mas como facilitadora da aprendizagem, afinal a 

construção do conhecimento é sempre mediada num ambiente acolhedor e propício à 

interação. Portanto, aprendizagem e desenvolvimento estão inter-relacionados, onde a 

aprendizagem é o combustível para impulsionar o desenvolvimento do sujeito. Nesse 

contexto o professor é um agente mediador do conhecimento e, corresponsável pelo 

desenvolvimento dos alunos. 

 

2.2 PRÁTICAS DOCENTES INCLUSIVAS  

 

Conforme a Declaração de Salamanca (1996), as escolas inclusivas devem 

reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os 

estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos 

através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso 

de recurso e parcerias com as comunidades.  

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (13.146/15) é preciso que as escolas 

forneçam subsídios que garantam educação de qualidade às pessoas com deficiência. Para 



 

1520 

isso as instituições de ensino devem adotar um Projeto Político Pedagógico que 

institucionalize o atendimento educacional especializado, bem como seus serviços e 

adaptações necessárias para garantir o pleno acesso ao currículo de maneira isonômica 

promovendo a conquista e o exercício da autonomia. 

Cabe à escola também adotar práticas pedagógicas inclusivas que estejam em 

conformidade com o sistema educacional garantindo acesso, permanência, participação e 

aprendizagem de todas as crianças eliminando barreiras e promovendo a inclusão plena. 

Para isso é imprescindível a oferta de profissionais de apoio escolar, entendendo esta 

pessoa como aquela que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do 

estudante com deficiência. Ademais, esse profissional pode atuar em todas as atividades 

escolares, tanto em instituições públicas como privadas. 

Para Racy (2012), a tarefa maior do pedagogo é mediar a relação do educando 

com o conhecimento, estando apto a identificar alguma dificuldade ou desvio de padrão 

no desempenho intelectual e comportamental do aluno. “[...] o professor adota uma linha 

de trabalho, interferindo no processo de aprendizagem, minimizando os problemas 

enfrentados em sala de aula e modificando de forma positiva o desempenho dos alunos” 

(RACY, 2012, p. 3). 

Para que o professor identifique as potencialidades do seu aluno é preciso 

também que esse profissional esteja preparado com conhecimento e habilidades para 

poder realizar uma boa prática de ensino, adaptando o conteúdo curricular ao aluno com 

deficiência, utilizando tecnologia de assistência, individualização de procedimentos de 

ensino explorando todas as possibilidades do seu aluno. 

De acordo com Racy (2012), o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas 

deve ser harmônico e integrado da criança. 

 

A escola deve se preocupar com a adaptação das crianças à rotina da 

escola, com a organização das atividades escolares, com a adequação 

do ambiente em termos de tamanho, espaço, iluminação, e espaço 

externo para prática de esportes e lazer, com o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade e com a promoção da interação da família aos 

projetos e rotinas escolares (RACY, 2012, p. 75). 
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Ademais é imprescindível que os professores mantenham uma formação 

continuada, uma vez que durante a formação acadêmica diversas temáticas são vistas de 

maneira superficial e também porque as práticas pedagógicas não devem ser engessadas, 

mas flexíveis e adaptáveis aos seus alunos conforme suas necessidades. Como afirma 

Dazzani (2010), as teorias da aprendizagem são fundamentais para que o professor 

compreenda melhor o processo ensino-aprendizagem e a dinâmica das relações no 

interior das instituições de ensino. “Do mesmo modo, a compreensão das relações 

familiares, da constituição de redes de apoio e da responsabilização familiar pode 

contribuir para a constituição de estratégias pedagógicas mais eficientes” (DAZZANI, 

2010, p. 371). 

Todavia, são diversos os percalços e problemas enfrentados pelas escolas no 

processo educacional. Para Viana (2016), esses desafios surgem ainda na formação do 

educador, passando pela valorização profissional, o acesso a subsídios necessários para a 

realização do processo ensino-aprendizagem, além do desenvolvimento de tecnologias e 

metodologias compatíveis com a realidade social, e ainda, a missão do educador frente a 

uma pessoa que está se desenvolvendo, crescendo e se formando para a vida. 

 

3 BREVE REFLEXÃO SOBRE O AUTISMO  

 

O médico Leo Kanner (1943) foi considerado o pai do autismo por ser o primeiro 

a identificar crianças com a doença. Entre as principais características descritas em seus 

estudos estavam a redução de respostas ao ambiente, ausência de interesses por seres 

humanos, evitação de contato visual, preferência por ficarem brincando sozinhas, 

dificuldade em expressar comunicação não verbal e também compreender os sinais não 

verbais das pessoas do meio, dificuldade em expressar sentimentos e emoções. 

Segundo Dalgalarrondo (2019), outra evidência nas pessoas com autismo é a 

ausência de postura antecipatória num momento de interação com o outro, por exemplo, 

estender os braços para abraçar. Outra característica é a ocorrência de movimentos 

repetitivos, chamados de estereotipias motoras. Dentre esses movimentos está balançar o 
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tronco, andar nas pontas dos pés, balançar as mãos (flapping) e emissão de sons e ruídos 

com a boca e mãos repetidamente (ecolalia). 

O Diagnostic and Statistical DSM-5- Manual of Mental Disorders, conhecido 

como Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, trouxe uma ampliação do 

diagnóstico do autismo categorizando uma condição única com diferentes níveis de 

gravidade, denominado Transtorno do Espectro Autista. Antes, o DSM-4, trazia o 

transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno desintegrativo da infância e 

transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação.  

A quinta edição do DSM traz diversas características acerca da pessoa com TEA 

onde esta condição abarca diversos distúrbios que dificultam a interação com os outros, 

dentre eles os comportamentais e de comunicação.  

 

O transtorno do espectro autista é um novo transtorno do DSM-5 que 

engloba o transtorno autista (autismo), o transtorno de Asperger, o 

transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno 

global do desenvolvimento sem outra especificação do DSM-IV. Ele é 

caracterizado por déficits em dois domínios centrais: 1) déficits na 

comunicação social e interação social e 2) padrões repetitivos e restritos 

de comportamento, interesses e atividades (DSM -5, 2014, p. 853). 

 

A maioria dessas características vai surgindo ao longo do desenvolvimento da 

criança. “As características incomuns do transtorno do espectro autista tornam-se mais 

proeminentes quando o bebê chega à fase dos primeiros passos e à idade escolar” 

(WHITBOURNE; HALGIN, 2015, p. 111). 

Entretanto, é importante ressaltar que os pais e educadores têm papel 

fundamental na estimulação ao desenvolvimento das crianças com TEA. Ao detectar de 

forma precoce os sintomas é possível promover a maximização das habilidades de 

adaptação interpessoal das crianças diagnosticadas com o transtorno, como afirmam os 

autores Whitbourne; Halgin (2015): 

 

Ao longo do tempo e com o apoio de pais e educadores, os indivíduos 

na extremidade alta do espectro do autismo podem desenvolver 

estratégias de enfrentamento adaptativas e até tornar-se muito bem-

sucedidas no campo escolhido, sobretudo em áreas como tecnologia e 
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engenharia. Além disso, quando adulto, são, por fim, capazes de 

perceber suas forças e fraquezas e podem aprender a adquirir 

habilidades sociais, incluindo como ler os sinais sociais das outras 

pessoas de maneira mais correta (p.118). 

 

Conhecer o TEA e saber lidar com as pessoas acometidas por esse transtorno é 

fundamental para que se possa refletir sobre possiblidades de inclusão delas nos mais 

diversos espaços, inclusive o educacional, contribuindo para o desenvolvimento delas nos 

âmbitos social, cognitivo e motor. O professor, por estar diariamente com a criança, caso 

tenha conhecimento sobre o TEA ou doenças relacionadas a dificuldades de 

aprendizagem pode inclusive, auxiliar na identificação precoce e consequentemente no 

diagnóstico da criança, o que vem a corroborar com a ideia de que quanto mais cedo for 

detectado o problema, melhor será o tratamento e aceitação da condição.  

 

4 AUTISMO NA SALA DE AULA  

 

Atualmente, as crianças com TEA têm acesso à educação de ensino regular 

juntamente com outras crianças, podendo participar e ser incluída em todas as atividades 

da Escola e comunidade escolar. Abrir as portas para essas crianças e suas famílias é 

fundamental para garantir uma educação de qualidade, inserindo-as no processo de 

ensino-aprendizagem e projetando-as para um futuro promissor. Para isso é importante 

que a escola esteja preparada para receber essas crianças e tenha a preocupação de 

promover intervenções ou terapias educacionais de maneira multidisciplinar e com 

auxilio e orientações de terapeutas externos que fazem o acompanhamento corriqueiro 

dos discentes com TEA.  

Racy (2012) aponta sobre o que orienta o teórico Vygotsky de que o papel da 

escola é primordial como facilitadora da aprendizagem, oferecendo um ambiente propício 

para interação com outras crianças e também adultos, “e os jogos de faz de conta e as 

imitações são de vital importância para a aprendizagem da criança e seu consequente 

desenvolvimento” (RACY, 2012, p. 51). 
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Além de práticas pedagógicas que estimulem o pensar, o brincar, o imagético, 

existem alguns métodos específicos que podem ser trabalhados na sala de aula com 

crianças autistas. Entre eles podemos citar o Programa TEACCH (Treatmentand 

Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children), o método 

PECS (Picture Exchange Communication System) ou Sistema de Comunicação por Troca 

de Figuras e o ABA (Applied Behavior Analysis) ou Análise Aplicada do 

Comportamento, sendo este último o mais utilizado no Brasil.  

O Programa Teacch tem seus princípios, objetivos e técnicas educacionais 

baseados em: habilidades e interesses, avaliação contínua e cuidadosa, compreensão dos 

significados, colaboração dos pais, ensino das relações de causa e efeito, ensino de 

comunicação e independência. Já a metodologia utiliza informações visuais, rotinas e 

previsibilidade, ensino individualizado e ensino de habilidades, em ambientes naturais e 

com materiais variados 

O PECS foi desenvolvido no ano de 1985 como um sistema de intervenção 

aumentativa/alternativa de comunicação exclusivo para pessoas com TEA e doenças do 

desenvolvimento relacionadas. Baseado em Skinner e seus estudos sobre comportamento 

verbal, o método utiliza dicas e estratégias de reforço que levam operantes verbais 

funcionais a ter uma comunicação independente. 

Já o método ABA consiste num tratamento comportamental indutivo que tem 

como objetivo ensinar habilidades que a criança não possui de maneira gradual. Segundo 

Whitbourne e Halgin (2015), entre os comportamentos observados ao utilizar esse método 

está a diminuição nos comportamentos disruptivos e autoestimulantes caso eles recebam 

reforços positivos pelos comportamentos adequados. “Esse esforço pode torna-las menos 

propensas a envolvimentos em comportamentos autolesivos ou agressivos” 

(WHITBOURNE; HALGIN, 2015, p. 114). 

Além desses métodos supracitados, em sala de aula os professores devem buscar 

de maneira autônoma meios para melhor conduzir o processo ensino-aprendizagem para 

todos os seus alunos. A Lei do Autismo, art. 2º, parágrafo VII traz o seguinte texto: “o 

incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à 

pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis”. Ou seja, os 
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docentes que atuam diretamente com pessoas autistas devem buscar formação continuada 

e capacitações como forma de preparar-se e acolher da melhor maneira possível essas 

crianças.  

Sobretudo, para uma boa condução em sala de aula e verdadeira promoção da 

educação inclusiva, é importante que o professor conheça o que é o autismo, observe seu 

aluno com TEA e crie metodologias adaptáveis e exclusivas às suas necessidades, de 

acordo com a singularidade do sujeito. As práticas pedagógicas vão desde a adaptações 

na linguagem, espaço da sala de aula, estabelecimento de rotinas de trabalho, exploração 

de recursos visuais e tecnológicos. Em suma, o docente não deve observar o seu aluno 

com TEA a partir de um recorte baseado em características padrões de pessoas autistas, 

mas conhecê-lo, manter diálogo com a família e também com terapeutas externos que 

acompanham a criança. O trabalho desenvolvido em sala de aula terá melhor resultado se 

ele for realizado de maneira multidisciplinar e conjuntamente com toda a comunidade 

escolar e pessoas que convivem com aquele aluno. 

 

5 METOGOLOGIA 

 

Provocados para saber como se dá o processo ensino-aprendizagem com foco 

nas práticas pedagógicas inclusivas voltadas às crianças autistas na sala de aula 

realizamos uma pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica. Segundo Prodanov e Freitas 

(2013) a revisão literária demostra para o leitor recursos atualizados das últimas questões 

envolvendo o assunto que o trabalho está abordando e o caminho em que está sendo 

investigado. Nessa etapa o autor nos diz: “[...] analisamos as mais recentes obras 

científicas disponíveis que tratem do assunto ou que deem embasamento teórico e 

metodológico para o desenvolvimento do projeto de pesquisa” (PRODANOV; FREITAS, 

2013). 

Para tanto, procuramos em documentos oficiais e dispositivos constitucionais 

acerca da inclusão na Educação para compreender como surgiu o direito das crianças com 

TEA ao ensino regular e como esse direito conquistado deve ser conduzido na prática. 
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Sendo assim, bebemos das seguintes fontes: Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015), 

Declaração de Salamanca (1996) e Lei do Autismo (12.764/2012). 

Ademais, na perspectiva da educação inclusiva e atuação docente recorremos ao 

que institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996) e também às 

reflexões de Racy (2012) e Dazzani (2010) sobre a prática docente.  

Para adentrar na compreensão sobre o autismo consultamos o DSM-5 - Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais e também as contribuições dos autores 

Dalgalarrondo (2019) e Whitbourne e Halgin (2015). 

Por fim, apresentamos os métodos mais utilizados no processo educativo de 

crianças com TEA - Teacchi, Pecs e ABA, e práticas pedagógicas alternativas uma vez 

que esses três métodos explanados são ainda pouco acessíveis no sistema educacional 

brasileiro. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho buscou observar práticas docentes em sala de aula destinadas 

para alunos diagnosticados com autismo. Iniciando pela explanação sobre o tema inclusão 

dentro do contexto da educação, mostramos que estamos bem abastecidos pela doutrina 

jurídica, com diversas leis e dispositivos que garantem e sustentam os direitos dos 

discentes com TEA dentro do ensino regular, além de oferecer uma educação inclusiva, 

onde a escola e o corpo docente devem estar atentos às demandas surgidas em sala de 

aula. 

Ademais, realizamos um breve percurso sobre o autismo, mostrando as 

características apresentadas pelas crianças com TEA de acordo com a literatura médica, 

observando que o TEA é um transtorno de ordem comportamental que compromete 

diversos aspectos da criança, como a comunicação e a sociabilidade. 

Por fim, buscamos na literatura propostas de intervenções docentes em sala de 

aula para discentes com TEA, dando ênfase para os três métodos mais comuns no Brasil: 

ABA, Teacch e PECS. No entanto, sabemos que nem todas as escolas têm acesso a esses 
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métodos e, por isso, ratificamos a necessidade do comprometimento dos docentes com o 

processo ensino-aprendizagem de seus alunos.  

As dificuldades e desafios vão surgir todos os dias nas salas de aula, cada sujeito 

com suas demandas. E a escola e, principalmente, o professor, antes de tudo, deve estar 

preparado para observar e compreendê-las, buscando métodos alternativos que ofereçam 

o conhecimento necessário para que as crianças com TEA sejam integradas ao meio e, 

sobretudo, alfabetizadas com chance de poder dar continuidade aos estudos, com melhor 

perspectiva de vida e de futuro. 

Para que possa, de fato, oportunizar as crianças com TEA, é fundamental que o 

professor conheça o transtorno e dê abertura para a aproximação da família e demais 

profissionais que, por ventura, acompanhem a criança. Ademais, ele deve observar seu 

aluno, suas necessidades específicas e investigar quais práticas pedagógicas se adequam 

melhor a ele. Essa observação vai desde a linguagem utilizada, as ferramentas e materiais 

pedagógicos escolhidos e a adaptação da sala de aula para desenvolver as potencialidades 

da criança com TEA. E ainda, é essencial criar uma rotina, que deve ser construída 

coletivamente com as outras crianças da sala de aula de maneira que contemple as 

necessidades do sujeito e garanta o processo ensino-aprendizagem. 

 

7 CONCLUSÕES 

 

Incluir não pode ser compreendido apenas como abrir as portas e inserir aquele 

sujeito no meio como forma apenas de cumprir uma lei. Incluir está além de fomentar a 

construção da cidadania. Numa instituição de ensino, incluir é fazer com que as crianças 

com TEA e suas famílias se sintam parte de todo o processo ensino-aprendizagem, 

fornecendo subsídios para o estímulo de habilidades e potencialidades e formando 

crianças enquanto sujeitos dotados de suas subjetividades específicas.  

É importante destacar que nem todas as escolas têm acesso a esses métodos 

especializados para se trabalhar com crianças autistas em sala de aula, como as citadas 

neste artigo: Teacch, PECS e ABA. Portanto, se torna um desafio para o docente encontrar 

práticas pedagógicas inovadoras e adaptativas às necessidades das crianças autistas, sem 
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com isso prejudicar o cumprimento de regras e normas de conteúdo e avaliações exigidos 

pela instituição e pelo próprio Ministério da Educação.  

O Brasil mantem ainda um sistema educacional engessado, com breves espaços 

para a autonomia docente. É preciso oferecer aos professores essa autonomia para que ele 

possa elaborar e executar seu trabalho da melhor maneira a incluir crianças com TEA ao 

processo ensino-aprendizagem. Temos dispositivos legais que garantem direitos e 

estipulam deveres aos docentes que trabalham com crianças autistas muito bem-feitos e 

elaborados. No entanto, faltam subsídios, incentivos e investimentos, principalmente aos 

profissionais educacionais para que se garanta efetivamente esses direitos.  

Sabe-se que é necessário fornecer conteúdo flexível e ambiente inclusivo às 

crianças com TEA e mantê-las no mesmo espaço junto com seus pares. No entanto, deve-

se observar também qual o clima cultural da escola frente à inclusão e mais, como se deu 

a formação dos professores que trabalham diretamente com autistas. Daí a importância 

da escola estar atenta às diversas possibilidades que a sociedade traz e que seus alunos 

trazem consigo. Para isso, é preciso manter uma formação continuada com os professores 

e equipe pedagógica para suprir as necessidades apresentadas diariamente.  
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RESUMO 

A transição dos aparelhos de smatphone como dispositivos auxiliares para praticamente 

básicos nas atividades do dia a dia já pode ser considerado um fato social. São inúmeras 

as aplicações para todo e qualquer tipo de pessoa que estão disponíveis em plataformas, 

tanto gratuitas quanto pagas (para casos específicos). Este trabalho buscou apresentar este 

ambiente; fazendo um estreitamento ao meio das salas de aula - citando algumas das 

possíveis aplicações em determinados campos; e em contra partida, apresentar problemas 

existentes na sociedade contemporânea (em especial com os discentes de ensino 

superior), devido à má gestão das funcionalidades do mundo digital e tecnologia de ponta 

acessível a grande maioria da população. Várias fontes de informações; indisciplina para 

o gerenciamento de tempo e atenção para com as atividades envolvendo o meio 

acadêmico e vida pessoal; e a postura do acadêmico frente ao profissional de educação 

superior foram levadas em consideração para a formação de uma linha de raciocínio 

envolvendo a análise em questão. Pesquisas bibliográficas, índices estatísticos e análise 

do ambiente foram realizados para formação de um embasamento (teórico e prático) do 

trabalho para, posteriormente, apontar possíveis falhas na gestão do ensino e propor 
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melhorias no sistema didático, principalmente no comportamento do aluno frente à sala 

de aula e ao professor - responsável pelo ensino e formação; não apenas técnica, mas 

também comportamental - visando não apenas uma melhoria de rendimento acadêmico, 

mas o crescimento como aluno, pessoa e futuro profissional. 

Palavras-chave: concentração. disciplina. respeito. foco. silêncio. 

 

ABSTRACT 

The transition of smatphone devices as auxiliary devices to practically basic day-to-day 

activities can already be considered a social fact. There are numerous applications for all 

types of people that are available on both free and paid platforms (for specific cases). This 

work sought to present this environment; making a narrowing in the middle of the 

classrooms - citing some of the possible applications in certain fields; and in contrast, 

present problems existing in contemporary society (especially the students of higher 

education), due to the poor management of the functionalities of the digital world and 

cutting-edge technology accessible to the vast majority of the population. Various sources 

of information; indiscipline for the management of time and attention to the activities 

involving the academic environment and personal life; and the attitude of the academic 

toward the professional of higher education were taken into account for the formation of 

a line of reasoning involving the analysis in question. Bibliographical research, statistical 

indexes and environmental analysis were carried out to form a theoretical and practical 

basis for the study to later point out possible failures in teaching management and propose 

improvements in the didactic system, especially in the behavior of the student in front of 

the classroom and the teacher - responsible for teaching and training; not only technical 

but also behavioral - aiming not only for an improvement in academic performance but 

growth as a student, person and future professional. 

Keywords: concentration. discipline. respect. focus. silence. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Viver no século XXI, sem a utilização direta ou indireta de qualquer tipo de 

aparelho eletrônico, pode ser um desafio para toda e qualquer pessoa; independente de 

faixa etária. Locomoção, alimentação, saúde, estudos, lazer, gerenciamento financeiro; 

sendo possível de se arriscar a afirmação: “e qualquer outro tipo de coisa que tenha a ver 

com o viver”; pode estar ligado com a utilização do celular como um recurso de agilidade. 

Entretanto, devido a falta de capacidade gerencial de informações, boa parte das pessoas, 

ao invés de otimizarem, ocasionam perdas na utilização deste recurso que pode ser 

considerado irreversível – o tempo. 

Em todo o mundo, milhares de jovens colegiais e universitários, que têm acesso 

a tantas informações, não conseguem, sequer usar sua cultura (CURY, 2000). Isso é fato 

não apenas com o público jovem. A dificuldade de saber lidar com a gama de informações 

que chegam até as pessoas pelos mais diversos veículos de mídia digital, que sequer sabe-

se das verdadeiras fontes, é algo que gera certa preocupação. 

O total de telefones celulares no Brasil, em fevereiro de 2019, ultrapassou a casa 

dos 229 milhões de aparelhos (TELECO, 2019). Compras parceladas, importação de 

tecnologia, acessibilidade móvel, facilidades de adesão, atrativos de funcionalidades e 

muita mídia envolvida, são alguns dos fatores que levaram e tendem a levar o usuário de 

celular a sua elevada e crescente utilização. 

Tablets, smartphones e notebooks estão presentes no cotidiano de grande parte 

dos estudantes, principalmente de ensino superior. Ferramentas incríveis que podem 

auxiliar em pesquisa, desenvolvimento e aprendizado como um todo; devido a sua rápida 

relação de busca e retorno por informações (quando interligado a internet) ou até mesmo 

por meio do banco de dados já armazenado na memória física do dispositivo. 

Utilizar notebooks, smartphones, tablets, kindles ou qualquer outro tipo de 

aparelho eletrônico que auxilia em pesquisa e desenvolvimento pode e é de total 

significância para os dias atuais – onde a informação se apresenta com uma velocidade 

muitas vezes incalculável para as mais diversas situações. Não obstante, o problema é que 

tais dispositivos, em quase totalidade das vezes, também têm ferramentas (aplicativos) 

que podem comprometer o desenvolvimento de aprendizado e gerar uma queda de 

rendimento no ensino; tendo como principal exemplo a utilização de redes sociais. 
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WhatsApp, Facebook, Twiter, Snapchat, Tinder, entre outros que visam mais interação 

social, podem ser considerados os que menos se relacionam e prejudicam o foco do 

ensino.  

Manter a ordem em um ambiente de ensino pode se considerado um dos pontos 

mais importantes e prioritários para se desenvolver um aprendizado de qualidade. Não 

que todos ali presentes (professores e alunos) devam se comportar como robôs, em uma 

espécie de comportamento e lista de ações limitadas e/ou programadas. É interessante que 

existam certos limites de comportamentos para que o ensino e formação não venham a 

ficar comprometidos devido a atitudes ou ações daqueles ali presentes e que não 

contribuem em nada no processo de assimilação de informações técnicas ou 

discernimento instrucional. 

Uma pesquisa que relaciona problemas práticos, direciona descobertas ou 

indagações de princípios científicos (GIL, 2002). O objetivo de tal trabalho é apontar as 

principais falhas envolvendo docentes e discentes no uso de recursos tecnológicos em 

sala de aula (principalmente o celular), bem como propor medidas que possam combater 

a procrastinação, perda de foco, queda de rendimento e possivelmente melhorar a 

qualidade de aprendizagem nas salas de aula de ensino superior – fazendo com o que o 

ambiente se torne mais produtivo ao invés de um ambiente de “caos acadêmico”. 

 

2 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 

 

O uso dos recursos computacionais consiste em uma das principais áreas de 

estudo, pesquisa e desenvolvimento (NETO; IMARURA, 2014). Docentes, discentes e 

pesquisadores nas mais diversas áreas de estudo utilizam os recursos eletrônicos para 

otimização de resultados, bem como para obter uma maior gama de informações. 

Bons livros ainda existem e estão sendo produzidos em larga escala – tanto em 

versões físicas, quanto em versões digitais - eBooks (para utilização em kindles), mas a 

internet, nos mais diversos tipos de sites, disponibilizam a informação de forma mais 

sucinta, resumida, direta. Devido ao fator tempo, a utilização da internet como ferramenta 

de pesquisa tem se tornado cada vez mais utilizada. 
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A simples utilização de periódicos digitais pode ser o exemplo mais básico do 

uso de recurso eletrônico para obtenção de informações úteis na área de pesquisa e ensino. 

Há uma imensidão de possíveis exemplos dos mais diversos tipos de cursos 

superiores que podem e utilizam softwares e demais ferramentas interligadas a 

dispositivos eletrônicos (tablets, notebooks, smatphones e desktops, entre outros). 

Fornecendo exemplos e não estendendo muito o campo de aplicações, exemplos de 

programas do curso de Direito, Administração, Ciências Contábeis, Teologia, 

Fisioterapia e Psicologia serão dados. 

 

2.1 CURSO DE DIREITO 

 

Mesmo fazendo exceção dos programas específicos para pessoas diretamente 

envolvidas no mercado de trabalho da área, a busca por palavras sinônimas, exemplos de 

documentos oficiais, jurisprudências, normas, legislações específicas e demais 

documentos de textos são coisas rotineiras, tanto do estudante quanto do profissional de 

direito. 

 

2.2 CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Ferramentas de gestão de informações, negócios, gerenciamento interno de 

ferramentas e demais utilitários estão presentes e são de extrema importância para o curso 

de Administração. Por meio das plataformas Linux, Androide e iOS, vários softwares 

encontram-se de forma gratuita para quem quiser utilizar. 

 

2.3 CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Ao se falar de contabilidade, sabe-se que além de leis, há também 

sistematizações financeiras e muita matemática envolvida, tanto para o profissional, 

quanto para o estudante de ciências contábeis. Emuladores de calculadoras, softwares 
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orçamentários, glossários de fórmulas estão disponíveis na internet e podem ser instaladas 

nos dispositivos eletro portáteis para utilização em vários ambientes. 

 

2.4 CURSO DE TEOLOGIA 

 

Mesmo não envolvendo muita tecnologia no aspecto físico e prático, o curso de 

teologia conta com dispositivos, no que diz respeito a fontes de pesquisa, como a própria 

Bíblia Sagrada, que pode ser encontrada nas mais diversas versões, línguas e formatos 

para o embasamento do conhecimento. O YouTube também pode ser utilizado como uma 

excelente ferramenta de informação audiovisual (filmes, vídeos, documentários). 

 

2.5 CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

Quando o assunto se refere a saúde, o universo de tecnologias envolvidas é 

imenso; incluindo a área de fisioterapia. Softwares que implementam funcionalidades 

necessárias ao gerenciamento clínico como cadastramento específico de atendimento, de 

professores, estagiários, pacientes e suas respectivas triagens; fila de espera e 

agendamento de atendimentos e outras aplicabilidades. Para o nível acadêmico, utilizando 

sistemas computadorizados via arduíno, já existem também várias aplicações. 

 

2.6 CURSO DE PSICOLOGIA 

 

Pode até parecer algo contraditório a linha de raciocínio de tal trabalho com as 

seguintes afirmações, mas o aparelho de celular poder ser uma poderosa ferramenta, tanto 

no trabalho dos psicólogos, quanto no tratamento de possíveis doenças de seus pacientes, 

bem como demais pessoas que possam apresentar algum tipo de complicação oriunda do 

uso incorreto de tal aparelho. O smartphone pode auxiliar no registro e mapeamento de 

emoções e momentos marcantes; sem contar na fonte de busca já citada que se estende a 

toda e qualquer área do conhecimento. 
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Na área de psicologia, algumas aplicações merecem destaque com relação à 

utilização de softwares aplicados. Há programas direcionados para pacientes (pessoas) 

com problemas de ansiedade; pessoas que buscam êxito em mindfulness; para aqueles 

tipos de indivíduos com extrema necessidade de registrar suas emoções; e, com relação 

aos profissionais da área, há aplicativos que são direcionados sobre acesso de informações 

chave sobre Psicoterapia Dialética Comportamental; para psicólogos que precisam 

consultar regularmente diagnósticos estatísticos de transtornos mentais. 

Segundo a ACT Institute, os aplicativos são eficientes na construção de novos 

hábitos e uma forma prática de registro e mapeamento de emoções. 

 

3 TDAH - TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 

 

Os Transtornos de Déficit de Atenção sem e com Hiperatividade consistem em 

problemas crônicos que afetam funções cerebrais (IPDA, 2019). Estes podem apresentar 

múltiplas formas e diferentes graus de intensidade. Segundo estimativas internacionais, 

até 50% das pessoas podem apresentar tal transtorno na vida adulta. E de acordo com 

estudos feitos em universidades nos EUA, Inglaterra e China com jovens, o uso 

compulsivo de aparelho de celular tem os tornado mais distraídos e hiperativos. 

Por uma questão de respeito e bons costumes, os docentes solicitam em aula para 

que os alunos coloquem seus aparelhos de celular em modo silencioso ou os desliguem. 

Infelizmente, em muitos casos isso não ocorre quando não há uma imposição adequada. 

Além de possíveis barulhos que comprometem a atenção e repasse de informações na sala 

de aula, o celular atrapalha consideravelmente o rendimento daqueles que não 

desacionam as notificações ou sequer colocam no modo silencioso. Sem falar que quando 

algumas pessoas ficam por instantes ociosos, e sem ter contato com seus respectivos 

aparelhos, um tipo de “abstinência digital” ocorre, gerando impaciência ou até mesmo 

tédio nesse tipo de público. 

Para uma pessoa portadora do TDAH, situações como essa podem comprometer 

significativamente sua tentativa de concentração e foco em sala de aula. Pode-se dizer 

que pessoas com esse tipo de transtorno não possuem uma determinada cadência de 
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pensamento constante; e sua visão holística com o ambiente lhes proporcionam a 

faculdade de pensarem várias coisas ao mesmo tempo, interrompendo a possível linha de 

raciocínio que estava sendo construída ao tentar prestar atenção na explicação repassada 

pelo professor em sala de aula. Em outras palavras: o portador de TDAH ciente de sua 

situação pode até se esforçar para prestar atenção; no entanto, este se encontra mais 

vulnerável que os demais para uma perda de foco. Isto não ocorre apenas devido ao uso 

de celular, mas conversas paralelas, barulhos anormais e/ou repentinos, movimentos 

bruscos dentro do campo de visão que possibilite notória percepção da pessoa; entre 

outras situações. 

 

4 LEIS DE RESTRIÇÃO AO USO DE TELEFONES CELULARES EM SALA 

DE AULA 

 

Já foram publicadas várias leis estaduais que proíbem e/ou limitam a utilização 

de aparelhos eletrônicos (incluindo celulares) em salas de aula de escolas de ensino 

fundamental e médio. Como exemplo tem-se a lei 10.232, publicada no Diário Oficial de 

Mato Grosso, em 29 de dezembro de 2014, de autoria do Deputado Estadual Mauro Savi; 

visando a garantia de aprendizagem e evitando possíveis faltas de atenção em sala de aula. 

Para os efeitos da lei, os aparelhos eletrônicos são aqueles equiparados a MP3, MP4, iPod, 

notebooks, smartphones, câmeras digitais, tablets e semelhantes. Destaca-se que o aluno 

não fica proibido de portar consigo o(s) aparelho(s) nas unidades educacionais, e sim a 

sua utilização dentro do ambiente de ensino (sala de aula). 

Imaginar a seguinte reação em cadeia: supondo que a sala esteja em um instante 

de silêncio durante a colocação de informações no quadro em conjunto com a explanação 

do conteúdo pelo professor e um celular toca. Este se encontra dentro da bolsa ou em um 

bolso frontal de uma calça. Desde o início do som até a interrupção da chamada ou mesmo 

caso esta seja atendida, há, aproximadamente, 5 segundos de perda de foco pelo discente 

dono de tal aparelho. A perda de atenção pelo dono do aparelho celular é certa; todavia, 

sempre algumas pessoas vão olhar com os mais diversos tipos de sentimento – raiva, 

indignação, curiosidade, alegria (quando este não se sente confortável com silêncio), 



 

1539 

indiferença, entre outros. Talvez o sentimento não importe tanto, mas ocorreu a perda de 

um tempo valioso de aquisição de conhecimento por uma porcentagem significativa da 

sala. Valendo salientar que possivelmente ocorra algum tipo de piada, deboche, 

comentário desnecessário e isso gera a conversa paralela – podendo comprometer o 

aprendizado mais ainda; durante e após o fato.  

Exemplos fáticos como este ou até mesmo um simples alerta de mensagem, 

dependendo da intensidade do som com relação ao nível de concentração da sala de aula, 

tem o poder de atrapalhar o desempenho de pessoas que estão realmente interessadas em 

aprender algo. 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A conceituação apropriada de um problema de pesquisa não diz respeito a algo 

trivial, devido aos mais variados entendimentos que um ou mais termos podem envolver 

(GIL, 2002). A escolha para tal problema baseia-se em valores sociais. Para a 

especificidade em questão, o(s) problema(s) apresentado(s) podem envolver conflitos 

afetivos que impedem ou afetam o equilíbrio psicológico de um ou mais indivíduos em 

determinados ambientes. 

Os principais indicadores de que o uso de aparelhos eletrônicos portáteis 

(principalmente o dispositivo celular) têm si tornado um contratempo no aprendizado, 

não só acadêmico, mas como um todo, vem do fato de estar nítido que seus usuários estão 

cada vez mais estressados e impossibilitados de gerenciarem a infinidade de informações 

que chegam a eles por meio de tal equipamento. Para as pessoas que dependem de tal 

aparelho para o gerenciamento de diversas tarefas, muitas vezes até ficam preocupadas 

com que tipo de situações podem se deparar quando ficam um longo intervalo de tempo 

(fora do comum) sem acesso ao mesmo. 

A maior indignação para uma “falta de bom senso”, parte das pessoas que se 

esforçam e adotam um comportamento adequado em ambientes que requerem atenção e 
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respeito, não apenas a sala de aula. Em uma situação que um estudante de ensino superior, 

que trabalha em turno diário de 8 horas (muitas vezes sem tempo até para almoçar e/ou 

descansar brevemente), e que custeia seu curso de maneira integral ou com ajuda de 

familiares ou amigos; tende-se a pensar que este realmente tem interesse em aprender. 

Abdicar de descanso, lazer, estar com a família, investir tempo e dinheiro em outra 

atividade: fazem parte de uma etapa da vida de quem acredita na educação e faz com que 

seja possível tornar o mundo um lugar melhor. Este tipo de pessoa pode, devido a uma 

carga de stress, cansaço ou até mesmo uma conduta oriunda de sua criação; não ter muita 

paciência com pessoas que comprometem sua busca por informação e conhecimento. 

Consoante tais afirmações, alguns questionamentos são propostos/formulados: 

quais as principais consequências do uso constante e incorreto do dispositivo de celular 

em sala de aula? Quais fatores (externos e internos) têm gerado tal acontecimento? É 

possível solucionar, amenizar ou remediar tal situação em sala de aula? 

 

5.2 ANÁLISE COMPORTAMENTAL DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR 

E USO DE CELULAR EM SALA DE AULA 

 

Por um período de 12 dias, intercalados em semanas de aula, sendo este período 

composto por apresentações de trabalho, provas e aulas normais; alunos do curso de 

direito do período noturno, de determinada instituição de ensino superior, foram 

observados. E, consoante tal análise, foi possível ver determinados tipos de 

comportamentos e perfis de discentes envolvidos em tal ambiente. 

Infelizmente, a parcela dos estudantes que apresentam a disciplina de não 

utilização do aparelho de celular em sala de aula é mínima. Mesmo não sendo possível 

afirmar (concretamente e com provas) sobre a forma como utilizam, por especulações 

baseadas em PNL - Programação Neurolinguística, pode-se dizer que na maioria das 

vezes não há relação alguma com a situação de ensino no instante em análise. Em outras 

palavras, quando o(s) aluno(s) poderia(m) estar utilizando a tecnologia a seu favor, 

buscando fontes científicas, tutoriais e outras formas de informação aplicada; este a utiliza 

para coisas que em muitos casos não somam em nada do seu aprendizado. 
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O WhatsApp (aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas 

de voz para smartphones) que, além de mensagens de texto, possibilita aos usuários o 

envio de imagens, vídeos, documentos em formato .pdf e oferece opções de chamada por 

ligações gratuitas utilizando qualquer tipo de conexão com a internet; pode ser um dos 

principais causadores de perda de atenção. Não apenas para estudantes, mas para qualquer 

pessoa que necessita de atenção em qualquer tipo de atividade que realiza. A conexão 

aberta com a lista de contatos de cada proprietário de aparelho celular gera uma 

possibilidade de conexão direta; sem contar possíveis grupos envolvendo pessoas em 

comum que aumentam ainda mais as conexões de troca de mensagens – gerando assim 

uma espécie de “teia de informações”. Outra curiosidade saliente é que o aplicativo 

WhatsApp, em suas configurações iniciais – defalt, todas as notificações são ativadas para 

todo tipo de fluxo de informação recebida; além de sons emitidos ao se enviar mensagens. 

A menos que o usuário configure as notificações para reduzir ou eliminar todo e qualquer 

tipo de beep, este tenderá a sempre ter sua concentração vulnerável devido aos alertas do 

aplicativo. Além disso, não existe a possibilidade de você desligar o aplicativo ou mesmo 

ficar off-line, estando seu dispositivo conectado a internet. 

 

5.3 ANÁLISE DE PARCELA DO CORPO DISCENTE DE DETERMINADA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

Tal análise foi feita com uma parcela do corpo discente da instituição em foco. 

O intuito de certas indagações é ter uma noção e fazer certas averiguações de como ocorre 

a utilização dos aparelhos celulares em sala de aula. Espelhar o comportamento de 

determinadas pessoas frente ao restante da turma, para futuramente propor possíveis 

soluções, em busca de uma significativa melhora frente as aplicações.  

Estar em um ambiente de sala de aula, como aluno, participando das atividades 

ou gerindo estas é algo diferente de estar como mero observador, onde existe a intenção 

de analisar ao máximo o comportamento de todos os presentes, fazendo anotações e 

prestando atenção em detalhes comportamentais. 
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5.4 UTILIZAÇÕES INCORRETAS DO APARELHO CELULAR EM SALA DE 

AULA 

 

Não há nenhuma lei ou regra que determine ou impeça a utilização de aparelhos 

de celulares em sala de aula, principalmente com o público de ensino superior; e sim 

apenas uma linha de moral e/ou conduta. 

Família, trabalho, negócios, ciclos de amizade, compromissos e outros possíveis 

afazeres podem e geram certa dependência para as pessoas devido a uma constante troca 

de informações provenientes dos mais diversos tipos de demanda. Entretanto, a utilização 

de aparelhos celulares pode gerar certa desordem no ambiente de sala de aula. 

Outras situações corriqueiras são os ciclos de seminário e ou mesas redondas, 

onde a ideia inicial seria uma troca de informações entre alunos, paralelo a uma possível 

avaliação do professor. Infelizmente, nem sempre ocorre essa interação por completo. A 

menos que advertidos, discentes que não estão executando algum tipo de apresentação 

tendem a não prestar atenção e ficam mexendo no celular – e em boa parte dos casos, 

fazendo algo que não se relaciona com a aula. 

Esses foram apenas exemplos fáticos. Um simples alerta de mensagem, 

dependendo da intensidade do som com relação ao nível de concentração da sala de aula, 

tem o poder de atrapalhar. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Fica notório que a utilização do celular de maneira não direcionada ao estudo, 

pesquisa e/ou desenvolvimento em sala de aula, propicia problemas de aprendizagem que 

podem comprometer não apenas o usuário, mas todos os ali envoltos na sala de aula. 

Vários podem ser os problemas com a má utilização do celular no ambiente de 

estudo, no trabalho ou qualquer tipo de profissão que exija uma atenção especial, mesmo 

que multifocal. Problemas que podem se agravar e gerar complicações, das quais, é 

possível citar algumas: 
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 Procrastinação – em ambientes de trabalho, estudo e adstritos, 

usualmente trabalha-se por metas ou produção – quantitativamente. Muitas 

vezes, para se desempenhar um bom rendimento, é necessária uma constância 

de foco, e este fica comprometido quando há utilização do celular interligado a 

vários assuntos que não se relacionam a atividade que está sendo desenvolvida. 

 Descomprometimento – devido ao não gerenciamento do tempo e 

atenção, fica difícil (quase impossível) a execução de determinadas tarefas. 

 Baixa autoestima – há diversos apontamentos científicos que poucos 

minutos de acesso a redes sociais podem causar depressão em várias pessoas. 

No mundo virtual e publicitário, há uma tendência de fazer postagens, 

compartilhamentos e publicações de situações e imagens prazerosas e apenas 

de sucesso na vida dos usuários. Para a pessoa alienada ou com tendências de 

não determinação, isso pode ser um gatilho para esta pensar que não tem 

chance nesse mundo e que talvez esteja propensa ao fracasso. 

 Abuso e/ou dependência de drogas – muitos acham que a correta busca 

por soluções de seus problemas se resume a uma simples cápsula, medida em 

mL, mg de certas substâncias ou coisas do tipo e recorrem a “remédios” na 

tentativa de aumentarem seu rendimento e/ou diminuírem suas distrações. 

Grande erro! O princípio para uma melhora, principalmente para essas 

situações, deve partir da própria pessoa com o reconhecimento da falha para, a 

partir daí, buscar o desenvolvimento de certa disciplina. 

Outro ponto que merece destaque é a facilitação de meios de burlar o sistema de 

avaliação escrita, geralmente aplicada nos mais diversos níveis de ensino, seja ele 

fundamental, básico, científico e/ou superior. Tal ponto é de extrema importância e 

merece destaque; pois para a construção de uma nação exemplo de competência, trabalho 

e desenvolvimento a ser seguido, é necessário, em sua composição, pessoas dotadas de 

capacidade intelectual, técnica e de boa conduta; tendo honestidade e seriedade como 

princípios elementares.  

Fica complicado atingir tal meta como nação quando pessoas e profissionais 

corruptos estão no comando e/ou compõem o estado. Gerar situações que predominam a 

seriedade, comprometimento, disciplina e respeito (o quanto antes possível) para com os 

alunos pode ser um ponto determinante no futuro de toda e qualquer nação. A corrução 

(utilização de recursos não permitidos para benefício próprio) é praticada em sala de aula 

em momentos de avaliações individuais e sem consulta, quando alunos utilizam o 

aparelho celular para corromper o sistema avaliativo de ensino. 
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Vários podem ser os fatores que geram o uso constante de aparelhos celulares 

em sala de aula e consequentemente comprometem a didática de ensino como um todo. 

Conquanto, é necessário que cada um tenha consciência da possibilidade e escolha de 

fazer o uso da tecnologia em favor de um bem maior. Fazê-la trabalhar a favor do usuário 

– como um instrumento de celeridade, e não ser dependente (ou escravo) de tal meio ou 

até mesmo utilizar este para coisas consideradas incorretas, conforme preceitos legais, 

morais e éticos. 

Há maneiras de remediar o problema do uso inadequado de celulares em sala de 

aula para discentes de ensino superior. Em tese, talvez não seja um trabalho tão complexo, 

devido ao possível grau de maturidade do público ser um pouco mais elevado. 

Independente da faixa etária, a adoção de políticas de bons hábitos, condutas, regras e leis 

podem e devem ser utilizadas. Para se obter êxito, aprender e praticar estratégias que 

funcionem (DWECK, 2017). Na prática, boa parte das pessoas tendem a fazer algo 

quando temem possíveis consequências (na maioria das vezes de punição) da não 

execução dos atos que deveriam ou não fazer. Leis, normas e jurisprudências existem para 

isso: impor ordem na sociedade. 

Uma medida direcionada/aplicada, que pode e dever ser utilizada, sejam em 

unidades públicas ou particulares, de ensino fundamental, básico, científico ou superior; 

é o recolhimento de aparelhos eletrônicos em momentos de avaliações escritas e sem 

consulta – provas. Como consequências imediatas, tem-se: a redução da possibilidade de 

burlar (“colar”), a verificação de aprendizagem. Também ocorrerá a diminuição de 

eventuais barulhos oriundos dos aparelhos que ocorrem amiúde. Segundo o Código Penal, 

fraudar certames de interesse público é considerado crime – com pena de reclusão de um 

a quatro anos, mais multa. Alunos passando por essas “simulações” tenderão a adotar 

uma postura cada vez melhor em possíveis avaliações que venham a fazer futuramente. 

Para alunos do ensino superior, adotar normas e reprimir, de maneira sistemática 

o uso inadequado, pode ser uma solução com resultados de curto, médio e longo prazo. 

Primeiramente, a autoridade máxima em sala (professor) precisa dar o exemplo. A partir 

daí, este tem autoridade e moral para cobrar a maneira correta da utilização de aparelhos 

de celulares em sala de aula. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Com base nas discursões realizadas foi possível afirmar que a utilização 

incorreta de TI - Tecnologias da Informação pode ser algo comprometedor ao 

aprendizado de qualidade; da mesma forma que uma adequada utilização traz inúmeros 

benefícios ao desenvolvimento educacional. 

Questões culturais, normas de conduta, nível comportamental do público e 

outros fatores são determinantes na adoção de políticas, bem como regras que regem 

determinados ambientes – incluindo os acadêmicos. A ideia não é privar os alunos do 

acesso a informação, mas sim, orientá-los para que estes façam uma melhor utilização 

dos recursos tecnológicos disponíveis (principalmente o celular) para não ocorrer o 

comprometimento do sistema de ensino como um todo. 

A problemática de indisciplina com relação a incorreta utilização deve ser levada 

a sério para que sejam sistematizadas possíveis remediações a curto, médio e longo prazo 

– não comprometendo as possibilidades construtivas que a utilização de recursos 

tecnológicos e de comunicação promovem quando adotadas da maneira correta. 
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RESUMO 

Com as experiências advindas da Disciplina Integra no Curso de Psicologia/FCRN, foi 

realizado um relato de experiências partindo da questão: o corpo do autista tem lugar na 

escola? Traçamos como objetivo analisar o lugar do corpo do autista em uma escola 

municipal na cidade de Mossoró-RN. A pesquisa refere-se a um relato de experiência, em 

que se fez uso da técnica da observação não-participante durante um período de três 

semanas totalizando 16 horas. A partir do observado chegamos aos resultados que a 

escola tem matriculada, quatro alunos com laudos de TEA - Transtorno do Espectro 

Autista. Foi percebido que o corpo do autista está a todo momento sob regime de vigília 

na escola, com comportamentos de impaciência e inquietude corporal em sala de aula. O 

trajeto pulsional no autista é negado, ficando essa pulsão em seu próprio corpo, isso 

justifica, em parte, a sua inquietude no espaço da escola. A socialização se apresentou 

como o objetivo principal do aluno na escola. Porém, é preciso perceber essas crianças 

como sujeitos singulares, as quais tem seu ritmo e percurso no processo de aprendizagem 

e que estas possuem condições de aprender. A escola muitas vezes apresenta-se como um 

espaço des-humano, pois os conhecimentos apreendidos em maioria só servem para 

sobrevivermos em uma sociedade de mercado, assim dificilmente o corpo do autista vai 

ter um seu lugar na escola. Pensar esse corpo no espaço educacional de forma singular 

torna-se necessário e importante, pois cada um apresenta uma forma única de existi. 

Palavras-chave: educação. psicanálise. autista. corpo. 

 

ABSTRACT  

With the experiences of the Integra Discipline of the 5th period of the Course of 

Psychology / FCRN, an experience report was made starting from the question: does the 
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body of the autistic take place in the school? We aimed to analyze the place of the autistic 

body in a municipal school in the city of Mossoró-RN. The research refers to an 

experience report in which the technique of non-participative observation was used 

during a period of three weeks totaling 16 hours. From the observed we arrived at the 

results that the school has enrolled, four students with Autism Spectrum Disorder - TEA. 

It was noticed that the autistic body is always under a vigil in the school, with behaviors 

of impatience and corporal unrest in the classroom. The drive path in the autistic is denied, 

and this drive in his own body, this justifies, in part, his restlessness in the space of the 

school. Socialization presented itself as the main objective of the student in the school. 

However, it is necessary to perceive these children as singular individuals, who have their 

rhythm and course in the learning process and that these have conditions to learn. The 

school often presents itself as a dehuman space, since the learned knowledge mostly only 

serves to survive in a market society, so it is difficult for the autistic body to have a place 

in the school. Thinking this body in the educational space in a singular way becomes 

necessary and important, since each one presents a unique form of existence. 

Key-words: education. psychoanalysis. autistic. body. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de um desafio proposto por meio da Disciplina Integra, a qual tem como 

intuito propor uma vivencia a partir de todas as disciplinas e saberes vivenciados na 

Formação do Psicólogo no Curso de Psicologia da Faculdade Católica do Rio Grande do 

Norte, venho por meio deste artigo propor ao leitor uma reflexão sobre um relato de 

experiência em que abordo questões sobre Educação, Corpo e autismo a luz da teoria da 

Psicanálise.  

Destarte, me coloco aqui no lugar de sujeito desejante em busca de um saber o 

qual pouco interesse tinha até me autorizar a iniciar a escrita deste trabalho, foi em meio 

as reflexões entre Educação, Corpo, Psicanalise e Autismo que me provocou o interesse 

de saber mais sobre o corpo do autista na escola: qual o seu lugar? Sendo a escola um 

espaço privilegiado de formação humana, desvelar seus laços por meio da pesquisa torna-
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se inspirador para uma aluna do curso de psicologia, pois é nela que a vida cotidiana de 

uma criança acontece. Assim, venho relatar sobre uma experiência vivenciada em uma 

escola municipal na cidade de Mossoró. 

Estudar o corpo na escola, é aprofundar seus mecanismos de disciplina exercido 

sobre ele nesse espaço, Foucault (2010) diz que a noção de docilidade, se dá a partir de 

um corpo que pode ser submetido, utilizado, transformado, aperfeiçoado em função do 

poder. 

O poder exercido sobre o corpo na escola torna-se muitas vezes o alvo da 

educação, pois a escola visa educar corpo dóceis, em que seja alvo manipulável de poder. 

O francês Michel Foucault (2010) diz que o poder está ligado ao corpo. 

Destarte, aquele corpo que não é dominado pela disciplina do professor, torna-

se alvo de descontrole, do que seja ser professor. Pensando assim, quando há choque de 

cultura, refiro-me aqui ao que seja diferente da cultura escolar, por exemplo a presença 

de uma criança autista, há o surgimento de rótulos e o professor por ser diretamente 

afetado, termina rotulando o aluno, justamente para que seu processo de dor seja 

diminuído: a dor gerada pela incompreensão desse corpo. Com isso, o processo de ensino-

aprendizagem torna-se confuso para esse educador. Uma dor gerada por uma culpa, 

muitas vezes inconsciente, de não saber ensinar ao que é diferente, de acordo com Freire 

(1996, p. 22) “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua produção ou a sua construção”. 

A escola, aprendeu a lidar com o “normal”, com a neutralidade, com as 

monoculturas. Shiva (2003) chama de monoculturas da mente, ressaltando um ou poucos 

saberes em detrimento de outros, fazendo desaparecer de forma sutil e sorrateira, as outras 

possibilidades, de tal modo que as monoculturas naturalizem-se como ordenadoras da 

realidade. Assim, de forma muitas vezes oculta, o professor desenvolve uma ação 

pedagógica em que um processo realça uma neutralidade na educação. Ela busca ensinar 

de forma igual a quem é diferente, daí começam os conflitos no “chão da escola”. 

A psicanalise vai justamente na contramão dessa educação, pois ela acredita que 

cada sujeito tem uma forma singular de ser e de estar no mundo. Como anular o sujeito 
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nesse espaço tornando-o um espaço neutro diante de uma pluralidade de sujeitos? É 

preciso realçar o diferente e o estranho nesses espaços, legitimando e instituindo-os.  

Freud (1925, p. 3.723) diz que: 

 

[...] ser estranho é relacionar-se justamente com o que provoca medo, 

horror, que de modo tende a coincidir com aquilo que desperta o medo 

em geral. Fica-se curioso para saber que núcleo comum é esse que nos 

permite distinguir como “estranhas" determinadas coisas (diria pessoas) 

que estão dentro do campo do que é amedrontador. Estranho seria 

controlar o corpo de um autista assim como se tenta controlar as pulsões 

de crianças “ditas normais.  

 

Estaríamos matando as estranhezas do corpo justamente em um espaço que era 

para ser de libertação, em que a humanidade se afirmar na diferença? 

O corpo do autista é pulsão que se faz vida, pois o trajeto pulsional no autista é 

negado ficando ela no próprio corpo. É um corpo que não tem bordas e que recusa o outro. 

Drummond (2012), diz que nesses sujeitos autistas, o gozo não retorna ao lugar do Outro 

como na paranoia, nem no corpo como na esquizofrenia, mas sobre uma borda. 

Lacan (2008) ainda afirma que o corpo se apresenta como fonte potente para o 

sujeito do inconsciente, que só toca a alma por meio do corpo, que traz marcas da essência 

do desejo, pois carrega consigo os afetos do mundo que constituiu em si sua falta. No 

autista, esse gozo se faz corpo de gozo, ficando as pulsões no próprio corpo do autista. 

A noção de docilidade, se dá a partir de um corpo que pode ser submetido, 

utilizado, transformado, aperfeiçoado em função do poder (FOUCAULT, 2010). O corpo 

no espaço educacional, nos colocar a refletir justamente sobre esse processo de 

docilização nesse espaço e como o diferente se coloca nele, se há um lugar para esse corpo 

que não é alvo de poder, de controle e de passividade rumo a um processo de docilização.  

Pensar o corpo do autista na escola, nos colocar a questionar qual seu lugar no 

processo educacional ele ocupa. Com isso surgi diferentes questionamentos sobre se é 

possível pensar em práticas adaptativas para a criança autista na escola? Destarte, este 

artigo parte da seguinte questão problema: Qual o lugar do corpo do autista no espaço da 

escola? Lançamos como objetivo analisar o lugar do corpo do autista em uma escola 

municipal da cidade de Mossoró – RN. 
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Este trabalho justifica-se no momento que pensamos nesses sujeitos que se faz 

corpo com´pulsão no espaço da escola, pois este precisa ser melhor compreendido como 

um corpo singular em existência, investir em pesquisas que possa contribuir para uma 

reflexão desses sujeitos no espaço educacional se apresenta como importante e necessário 

para o cenário atual da educação. Sem falar que a cada dia cresce mais o número de 

diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista – TEA no Brasil e no mundo. É preciso 

se investir tanto em pesquisa como na formação de psicólogos que venham desenvolver 

uma ação nesses espaços.  

Pensar um sujeito por meio de um corpo que deseja, com’pulsão a flor da pele, 

é algo pertinente para os espaços educacionais, que ultrapassa o âmbito das instituições 

escolares, porém o recorte aqui, será apenas para esses espaços. Deixamos aqui uma 

semente plantada para que outras possibilidades de fazer pesquisa com esses sujeitos se 

expanda. 

 

2 CORPO E EDUCAÇÃO: A DOCILIZAÇÃO DE CORPOS  

 

A partir da Época Clássica o corpo passa a ser visto como objeto e alvo do poder. 

Esse corpo alvo do poder necessita ser dócil para uma maior facilidade no seu 

aperfeiçoamento e produção, sendo este produzido na sociedade no interior de espaços 

muito “apertados” os quais são impostos limitações, proibições e obrigações 

(FOUCAULT, 2010). A disciplina produz corpos que vão seguir uma arte de corpo 

humano o qual é moldado para obedecer de forma útil e universal.  

Foucault (2010, p.133) afirma que “a disciplina fabrica assim corpos submissos 

e exercitados, corpos dóceis.” A disciplina dita o lugar de cada corpo no espaço e a escola 

insere-se neste contexto social normatizando essa disciplina e pouco a pouco impões de 

forma “perfeita” um regime educacional organizando os espaços analíticos. 

Isso fica desvelado em nossa sociedade, onde o corpo tem sido reduzido, se não 

inferiorizado em relação a consciência, separado do que é nossa existência, apartando 

daquilo que nos constitui enquanto possibilidade de assumirmos que somos um corpo, 
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que somos seres humanos únicos. Um corpo que se emociona, que chora, que tem iras, 

que tem amores e paixões é desconsiderado do espaço educacional.  

Esse mesmo corpo que implica e que também está implicado, passível e 

suscetível a toda sorte de contingências e padecimentos é o mesmo corpo que de modo 

espantoso, se levanta contra um estado de si, lhe dando uma falsa consciência ou de 

servidão voluntaria.  

A disciplina advinda da escola, massifica os corpos, tornando o espaço escolar 

homogêneo, uma vez que os corpos são organizados como obras de arte um ao lado do 

outro sob o olhar disciplinador do professor. As filas definem as repartições massificação 

dos corpos cabendo a cada aluno ocupar um lugar na fila de acordo com suas 

especificidades na ordem escolar.  

A escola não lança olhares sensíveis para perceber que entre essas fileiras, 

lugares, celas, salas, etc. criam espaços complexos os quais urgem por um olhar mais 

sensível e humano. Para Morin (1991) a complexidade está inclusa na combinação que 

se faz entre indivíduo/sociedade, onde se encontra desordens e incertezas. Sendo a 

sociedade uma organização complexa que se encontra indivíduos diversos. 

Pensar como Alice, no País das Maravilhas, assumindo nós mesmos como co-

autores de nosso existir (BARBOSA, 1998) talvez fosse devaneio suficiente para esse 

corpo ser rotulado, negado, reduzido e até mesmo inferiorizado no espaço educacional. 

A escola busca justamente a anulação desse sujeito, pois este causaria desafios enormes 

para educação. O professor muitas vezes é formado justamente para docilizar corpos. 

Foucault (2010) define a escola como um espaço maquínio de ensinar, vigiar, 

hierarquizar e recompensar. Dessa forma a escola passa a ser vista como uma máquina a 

qual deve ser constituída por corpos dóceis. Durante séculos, de acordo com Foucault 

(2010), a igreja era mestra em disciplinar o ser, hoje as escolas assumem um lugar 

significativo nesta disciplina. 

Por isso mesmo, novos saberes devem emergir como possibilidade de apreensão 

do ser, do fazer e refazer continuamente, de modo que ambos, educador e educando, 

estejam em um constante processo de assunção de si, em que o conteúdo por excelência 
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da prática pedagógica seja a relação humana e não pura apreensão e um modo de pensar 

conteudista.  

Destarte, os corpos por muitos anos foram produzidos a partir de poderes 

religiosos. E hoje, como o corpo está sendo produzido a partir de poderes advindo das 

instituições escolares? Como os professores produzem/controlam os corpos por meio das 

atividades desenvolvidas em sala de aula?  

O corpo, de acordo com Foucault (2010), é um conjunto de peças fundamentais, 

as quais representam força e valentia, em que cai na retórica acreditando ser um corpo 

dotado de honra. E assim, o mesmo ocupa uma função instrumental, uma vez que o gesto 

global é decomposto, e o mesmo assume uma função própria de um organismo que deve 

atender a produção de uma máquina, cujo o efeito seja elevado ao máximo.  

Os corpos assim produzidos, se apresente como um forte instrumento para os 

aparelhos eficientes, no caso a escola, ditando como cada corpo deve ficar, fazer, sentir, 

ser e estar no mundo e com isso o ser humano é fragmentado. É dessa forma o processo 

geral de ensino.  

Para isso, a escola precisa assumir um novo caminho, em que o corpo seja 

protagonista no fazer pedagógico, e o mesmo ganhe na educação de corpo inteiro 

(FREIRE, 2009). O auto ainda diz ainda que (2009, p.11): “[...] corpo e mente devem ser 

entendidos como componentes que integram um único organismo. Ambos devem ter 

assento na escola”.  

Para transcendermos essa objetividade imposta cotidianamente sobre aquilo que 

entendemos por corpo, faz-se necessário a construção de reflexões ancorada na relação 

entre educação e a formação humana, como possibilidade de entender como um corpo 

que, para além do biológico, é cultural, social, ambiental, espiritual e existencial.  

Pensando esse corpo a partir de uma perspectiva da psicologia da saúde, Camon 

(2011) fala sobre uma abordagem totalizado em que tudo aquilo que possa fazer parte da 

vida de uma determinada pessoa seja considerado de maneira plena e absoluta.  

 Considerando as ideias de Freire (2009) podemos compreender que a escola 

estaria organizada de uma forma que não daria conta da integridade do ser, partindo da 

premissa que este seria reduzido a uma “parte” pensante, que deveria ser bastante 
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trabalhada, e outra que precisaria ficar quieta para garantir o melhor desenvolvimento da 

parte pensante. Firma-se assim, uma perspectiva dualista de corpo, fragmentada e 

hierarquizada.  

Pensar a educação seria pensar em um espaço que acolhe toda diferença que 

constitui o ser humano. Muitas vezes o que a escola está fazendo é produzir 

conhecimentos validado socialmente, porém caduco e perecível de mudanças.  

Os conhecimentos apreendidos na escola não passam de uma liturgia e de um 

requisito obrigatório para sobrevivermos em uma sociedade de mercado, na qual a 

ganância, a apropriação indevida, a desigualdade e o consumo ilimitado segue sendo o 

fim ou o meio do processo educacional. Nessa escola dificilmente o autista vai ter um 

assento.  

Precisamos ensinar o humano o que é do humano no espaço escolar, para isso é 

preciso romper com os limites da escola para que todos, assim como afirma Freire (1996) 

possa ser educado em comunhão. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo em uma Escola Municipal na cidade de 

Mossoró – RN. Segundo Richardson (2010), os estudos descritivos surgem para explicar 

os fenômenos que, de certo modo, influenciam ou causam o aparecimento de tais 

fenômenos. Para (GIL, 1999, p. 44), é “estudar as características de um grupo”. E ainda 

de acordo com Triviños (1987) a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos 

e fenômenos de determinada realidade.  

Por se tratar de um relato de experiência, em que a observação não-participante 

torna-se o principal recurso de coleta de dados, o pesquisador precisa a todo o momento 

está realizando anotações em seu diário de campo. Segundo Minayo (2015) trata-se de 

um caderninho em que são escritas informações que não fazem parte do material formal 

de entrevistas em suas várias modalidades. Vale ressaltar, que não houve em nenhum 
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momento registro de vídeo ou de imagem dos alunos, professores e nem da escola como 

também nenhuma intervenção.   

Nessas observações foi sempre com o objetivo de relativizar o espaço, bem como 

se colocar no lugar do outro que vive esse contexto diariamente. Destarte, fomos muito 

bem acolhidos pela e escola e nos foi disponibilizado documentos educacionais para que 

nos apropriássemos de forma mais precisa ao contexto educacional. Sendo esse espaço, 

um lugar de provável, atuação futuramente, enquanto psicólogos.  

Entre esses documentos estavam os acompanhamentos individualizados desses 

alunos que possuíam laudos de TEA, como também laudos e propostas educacionais 

pensadas de forma interdisciplinar pela equipe da escola. 

Optou-se por relatar as experiências vivenciadas a partir das observações de 

quatro crianças do sexo masculino com idade entre seis a onze anos de idade as quais 

estão matriculadas no Ensino Fundamental I e que possuem laudos emitidos por 

psiquiatra, neuropsiquiatras e que são acompanhdas por psicologos e terapeutas 

ocupacionais.  

Vale ratificar que em nenhum momento da pesquisa as identidades dessas 

crianças foram reveladas, nem a escola a qual estão vinculadas, para preservar a 

identidade, sem causar danos às mesmas. A observção participante pode ser considerada 

como uma parte essencial na pesquisa qualitativa, pois trata-se de um método que, em si 

mesmo, permite a compreensão da realidade (MINAYO, 2015). Acreditmaos aqui, que 

para uma atuação futura, se faz necessário observações no contexto a ser pesquisado.  

Para tanto foi utilizado diferentes autores para a elaboração desse estudo, entre 

eles estão Michel Foucault (2010), Sigmund Freud (1925), Edgar Morin (1991), João 

Batista Freire (2009), Paulo Freire (1996), Valdemar Augusto Angerami-Camon (2011), 

entre outros.  

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Aqui serão apresentados de forma descritiva, o observado e registrado no diário 

de campo. Essas observações se deram, a partir da análise documental disponibilizada 

pela escola, do vivido pela pesquisadora e as anotações realizadas em campo.    

Identificamos que existem na escola quatro alunos regularmente matriculados, 

no Ensino Fundamental I, com laudos diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista – 

TEA. Uma criança com 6 anos de idade, dois com 9 anos de idade e outro com 11 anos, 

todas do sexo masculino.  

 

4.1 O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: A AUXILIAR NA VIDA DA 

CRIANÇA AUTISTA 

 

Educar não é um processo fácil, pois requer de estratégias didáticas que esteja 

engajada com um saber fazer. Freire (1996, p. 37) diz que: 

 

(...) ensinar a pensar certo não é uma experiência em que ele – o pensar 

certo – é tomado em si mesmo e dele se fala ou uma prática que 

puramente se descreve, mas algo que se faz e que se vive enquanto dele 

se fala com a força do testemunho. Pensar certo implica a existência de 

sujeitos que pensam mediados por objeto ou objetos sobre que incide o 

próprio pensar dos sujeitos. Pensar certo não é que – fazer de quem se 

isola, de quem se ‘aconchega’ a si mesmo na solidão, mas um ato 

comunicante. 

 

Eis o desafio dessas auxiliares, elas não estão na função social de alfabetizar, 

mas de socializar a criança autista no ambiente escolar, e torna esse sujeito comunicante, 

respeitar sua singularidade no ato de comunicar-se.   

Cada criança possui uma auxiliar as quais os ajudam nas atividades de sala de 

aula, bem como em sua higiene pessoal. Três das auxiliares estão cursando o curso de 

pedagogia na UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e uma já possui 

formação em psicologia. Elas acompanham as crianças autistas em suas atividades de 

salas, contribuindo com as tarefas em sala de aula, em suas necessidades básicas e no 

controle corporal dessas crianças na escola durante todo o turno. 
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Educar a condição de ser humano no espaço da escola é instituir um lugar para 

o sujeito na escola, pensando no observado percebe-se que o corpo desses autista, estão 

sendo a todo momento em um processo de docilização. Foucault (2010) diz que o espaço 

da escola funciona como um panóptico, onde há a todo o momento a incorporação da 

disciplina. Ficou desvelado nas observações, que as auxiliares desenvolvem também um 

processo de adaptação desses corpos no espaço escolar. De acordo com Foucault (2010, 

p. 193) “[...] o panóptico pode ser utilizado como máquina de fazer experiências, 

modificar o comportamento, treinar ou retreinar os indivíduos”. 

A partir do observado, as auxiliares em seu fazer pedagógico, busca formas de 

“adaptar” esses alunos ao espaço da escola, apesar delas buscarem uma forma melhor, 

percebe-se que as mesmas buscavam a todo instante acalmar esse corpo, tornando-o eles 

próximos de um comportamento “apropriado” para esse espaço. Na fala delas conduziam 

para que eles sentassem e prestassem atenção ao assunto que a professora está 

ministrando. 

A psicanálise vem justamente na contramão dessas práticas adaptativas, pois a 

mesma busca quebrar práticas massificantes e adaptativas da escola, buscando um modo 

singular do autista estar no mundo. Para Barros (2012) cada autista tem suas invenções, 

como a sua criação, para a qual devemos nos oferecer como parceiros. Cada um tem sua 

forma de ser e de estar no mundo, isso fica mais enfatizado na vida de um autista.   

Percebe-se em observação, que a ação dessas auxiliares é de tornar os corpos 

desses sujeitos autistas o mais dócil, controlando e disciplinando para as atividades em 

sala de aula. Para Drumond (2012, p.13) “[...] esses sujeitos não se civilizam a partir da 

imposição de normas, nem pela aprendizagem ou ainda pela educação de instintos. A 

clínica psicanalítica se foca na relação com o gozo e seu tratamento.” Destarte, a 

disciplina produz corpos que vão seguir uma arte de corpo humano o qual é moldado para 

obedecer de forma útil e universa, o que não dá certo com o autista.  

Para Foucault (2010) a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, 

corpos dóceis. Corpos esses que não se enquadram para pensar o corpo do autista na 

escola, pois os mesmos são possuidos por uma agitação corporal na sala de aula, que até 

mesmo a auxiliar não consegue conter muitas vezes pedindo ajuda a outros membros da 
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escola, não existindo medicação para essa “patologia”.  O que ficou visível nas 

observações in loco. 

Laurent (2014), na verdade, os psiquiatras prescrevem medicações, de acordo 

com esse autor, não para o autismo, mas para a agitação, os problemas de humor, etc. 

Contudo, não há oficialmente uma medicação reconhecida. No observado em laudos 

fornecidos pela escola, alguns deles fazem uso de medicação. Um deles, toma respiridona 

medicado por seu médico. Outro toma uma medicação para poder conseguir dormi. Os 

demais não constaram nenhuma medicação em seus laudos. 

Com relação ao processo de ensino-aprendizagem o que pode ser observado é 

que não se há uma preocupação exacerbada em um saber-fazer advindo de uma educação 

bancária, pois a escola apresenta posturas em que diz avaliar essas crianças de forma 

diferenciada das demais. Seria aqui, um olhar sensível ou de descrença? 

A escola observada, se apresenta como um espaço de “acolhimento”, pois soube 

acolher esses alunos no que se refere ao processo de uma aprendizagem conteudista, a 

mesma apresenta perspectivas diferenciadas para esses alunos. Em observação na sala de 

aula, as auxiliares, afirmam que o principal objetivo desses alunos na escola, é se 

adequarem ao processo de socialização. Toda criança autista tem possibilidades de 

aprender os conteúdos transmitidos na escola, porém cada sujeito tem seu ritmo e 

percurso no processo de aprendizagem.  

É na escola que uma escuta se incluem e se abrem espaços para educar, 

humanizar e acima de tudo ensina a conviver juntos, pois o humano se institui na presença 

do outro. O outro precisa ser revelado para a criança autista em todos os espaços 

educacionais, que não se reduzem a escola. A psicanalise, não ver o autismo como uma 

doença, assim como rotula o DSMs, que de acordo com Souza et al (2012) esse manual 

ora fala em distúrbios da comunicação, ora como termos de distúrbios afetivos em que 

desconsidera toda ordem da singularidade, a psicanalise coloca de maneira distinta, por 

apontar para o encontro com o Real, e consequentemente, para modos de respostas ao 

significante que falta ao Outro e não para a doença. 

Destarte, formar identidades, não “coisificadas”, é deixar o outro se fazer morada 

em um Outro. Em observação, as auxiliares enfatizar que a socialização seja o foco 
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principal desses alunos na escola, acreditamos aqui que a “escrita" no fazer escolar 

transforma o ser humano. Uma escrita, que transborde a pura dimensão conceitual, em 

que seja pensada como um processo de humanização e não pensar essa escrita de forma 

meramente conteudista. Acreditamos que, por meio da palavra o outro pode se fazendo 

corpo sujeito. Por meio da palavra, pode-se fazer furo no real. Sendo assim, como propor 

furo na vida da criança autista no contexto educacional?  

 

4.2 O CORPO DO AUTISTA EM SALA DE AULA  

 

No autismo a cadeia entre dois significantes, em que a ruptura é possível, é 

inexistente, sendo esse fundamento de ruptura fundamental para toda patologia 

alucinatória. No autismo é mais a repetição de um separado de um outro, que não reenvia 

a um outro, e que, ao mesmo tempo, produz um efeito de gozo. Esse gozo é vivido no 

próprio corpo do autista (LAURENT, 2012).  

Assim, advém o que víamos nas salas de aulas observação, uma inquietude de 

todos os autistas nesses espaços, os mesmo não se colocavam de forma tranquila em sala 

de aula, havia uma agitação corporal, em que causava muitas vezes agitação de toda a 

turma, tirando a atenção até mesmo da própria professora, sendo ela a responsável pela 

turma e pelo processo de ensino-aprendizagem. Ensinar não esgota no ‘tratamento’ do 

objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições 

em que aprender criticamente é possível (FREIRE, 1996). 

Segundo Laurent (2012) o Um marca o corpo do autista, que goza em si mesmo, 

ficando essa energia se fazendo vida no espaço escolar. A equipe escolar fica a todo 

instante buscando possibilidades de lidar com esses sujeitos autista, os quais tentam a 

todo instante mediar soluções que atenda as demandas desses, mas percebe-se que trata-

se de uma batalha que muitas vezes os sujeitos e a própria escola não estão preparados 

para fazer “furos” na vida desses alunos autistas.  

É preciso de acordo com Laurent (2012, p.29) “Produzir um burado, para, 

depois, extrair algo do corpo e colocá-lo aí e, assim, acalmar esse gozo infernal do 

acontecimento de corpo que invade o sujeito”. 
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A partir do observado na escola, isso ficou revelado em uma tarde, em que um 

autista de 6 anos entrou em processo de sofrimento corporal, no momento que se 

aproximava o horário de ir embora, e que ansioso começou a buscar formas de acalmar 

seu corpo realizando várias tentativas de acariciar seu corpo (pênis) para que este se 

fizesse corpo de gozo. Percebe-se que buscava de forma incansável por essa calmaria que 

se faz corpo. Para a criança autista, nada lhe falta, pois ele não tem a dimensão do Outro 

para construir seu objeto a, nesse sentido o autista é um corpo que goza de si mesmo e é 

invadido por um pleno de gozo (DRUMMOND 2012). 

Para Drummond (2012) para uma criança autista o apagamento da marca do Um 

do gozo que se dá no acontecimento do corpo, a palavra vem sempre de forma 

devastadora e, quando pronunciada, provoca horror na criança, então esse não 

apagamento do Um marca o corpo como um corpo que goza de si mesmo e é invadido 

por um pleno gozo. 

A equipe da escola evitou que este ato fosse efetivado tentando entretê-lo com 

várias atividades, até que foi a ele apresentado um celular que estava tocando uma música 

infantil, foi de imediato que o mesmo se acalmou. Drummond (2012, p.11) diz que:  

 

O autista evita a posição de enunciação e dispõe de duas 

possibilidades para fazer evoluir sua linguagem: ou desenvolve 

uma língua privada, buscando circunscrever suas emoções, 

apoiando-se de bom grado na música, pouco apta à comunicação; 

ou constrói uma língua intelectual, mais em condições de fazer 

laço social, encontrando o seu material nas palavras escutadas. 

 

Diante do visto, sentido e observado nos espaços escolares e em sala de aula, 

ficou nítido uma inquietude corporal dessas crianças autista nesse espaço escolar, ficando 

desvelado em todas as salas de aulas observadas. Eles ficavam a todo tempo andando e 

correndo em sala, subido nas carteiras, cadeiras, mexendo com os colegas, se jogando nos 

armários, andando nas pontas dos pés, colocando objetos na boca, se mordendo como 

tamém comportamento carinhosos por meio de abraços e alguns sorrisos sem 

destinatarios.  
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Laurent (2012) fala de um “autismo com encapsulação” como sendo essa borda 

estranha que parece estabelecer o limite do universo de alguns sujeitos autistas, que 

parece estar na superfície do corpo, chegando a quase duplicar o corpo do autista, assim, 

devia ser considerado como um modo de retorno do gozo, não no corpo (como ocorre na 

psicose, esquizofrenia), ou no Outro (como na psicose paranoica), mas sim 

especificamente em uma borda do corpo, especificamente nessa borda.  

Laurent apud Drummond (2012, p.13) diz que: “[...] os autistas têm um acesso 

terrível a essa dimensão e nos ensina que, no real, não falta nada, não há buracos e, 

portanto, não é possível extrair algo para colocar no buraco. É o que ele chama de 

foraclusão ou trauma do buraco”.  

O corpo do autista, não apresenta como faltante, o outro encontra-se excluído. 

Será o autista, um sujeito sem desejo? Questão a ser aprofundada em um outro momento. 

Seria possível educar sem o desejo de aprender? Adélia prado dizia: “Eu não quero queijo 

e nem a faca, eu quero é a fome.” 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Pensar o lugar do corpo do autista na escola se apresenta como algo 

extremamente complexo, pois é pensar um lugar que dependendo do olhar que se for 

lançado, pode esse não existir. Me refiro aqui ao olhar da psicanalise, que vai justamente 

no extremo oposto das práticas educativas e adaptativas, pois a mesma acredita que o 

autismo é uma forma singular de estar no mundo, a escola muitas vezes não respeita esse 

lugar. 

A partir do observado percebe-se que esse autista possui um lugar na escola em 

que a todo momento esse tenta se sustentar de diferentes maneiras na Educação, percebe-

se um esforço por parte de toda a escola para que este ganhe “seu lugar nos bancos da 

escola”, porém é preciso repensar algumas práticas que buscam uma docilização desses 

corpos, pois esses não podem e nem devem ser submetidos a práticas e ações pedagógicas 

que os coloquem ao lado do que não é diferente. 
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O corpo do autista precisa assumir um lugar que lhe é próprio, singular. Um 

lugar que deve ser ocupado por um corpo que se faz pulsão no contexto que lhe torna 

humano, o lugar de um autista que busca a todo instante um espaço para Ser Autista na 

Escola.    

Assim, ficou revelado por meio do recorte teórico dado aqui, que esse corpo 

dificilmente encontrará um lugar no espaço da escola. Os corpos nesses espaços buscam 

por disciplina rumo a uma docilização de corpos. O corpo do autista precisa ser visto, 

sentido e compreendido de forma singular no espaço escolar. O mesmo possui 

particularidades que não pode ser considerado de forma nem mesmo semelhante aos 

demais, pois difere-se em termo de estrutura, caso contrário o mesmo seria apagando na 

ordem da singularidade.  

Na psicanálise já existe uma discussão em que pretende-se situar o autista a partir 

de uma quarta estrutura, não conseguindo “enquadra-los” em nenhuma das estruturas 

psíquicas apresentadas hoje pela psicanalise: os neuróticos, os perversos, ou mesmo os 

psicóticos. Eles são sujeitos singulares em uma forma de existir que os tornam distintos.  
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RESUMO 

O artigo foi realizado como objetivo de discutir o ideal de belo contemporâneo e seus 

efeitos no desenvolvimento da autoimagem na adolescência. A indústria corporal, com o 

intuito de vender uma estética corporal padrão e perfeita, padroniza corpos por meio da 

construção de ideais de belo, padrões de beleza, os quais são veiculados pelos meios de 

comunicação e instigam o desenvolvimento de desejos que podem levar sujeitos, que se 

veem fora dos padrões, a se sentirem insatisfeitos e pressionados a se adaptarem, fazendo 

com que se lancem numa busca insana e incessante de se encaixarem no belo criado e 

imposto para consumo de todos. Com base nisso, faz-se importante abrir uma discussão 

em torno da influência das mídias sociais na veiculação desse ideal de belo criado, 

buscando identificar as suas reverberações em alguns sofrimentos psíquicos, como os que 

se encontram na categoria de transtorno dismórfico corporal: anorexia nervosa, bulimia, 

vigorexia. Ademais, o artigo expõe o peso que os padrões de beleza têm na formação da 

autoimagem do adolescente e o impacto que pode causar em seu desenvolvimento futuro. 

Palavras-chave: padrões de beleza. contemporaneidade. adolescência.  

 

ABSTRACT 

The article was designed to discuss the ideal of contemporary beauty and its effects on 

the development of self - image in adolescence. Body industry, with the purpose of selling 



 

1566 

a standard and perfect body aesthetic, standardizes bodies through the construction of 

beautiful ideals, beauty standards, which are transmitted by the media and instigate the 

development of desires that can lead subjects, who find themselves out of the norm, feel 

dissatisfied and pressured to adapt, making them go in an insane and incessant search to 

fit in the handsome servant and imposed for consumption of all. On the basis of this, it is 

important to open a discussion about the influence of social media in the promotion of 

this ideal of beautiful servant, seeking to identify their reverberations in some psychic 

sufferings, such as those in the category of body dysmorphic disorder: anorexia nervosa, 

bulimia, vigorexia. In addition, the article exposes the weight that the patterns of beauty 

have in the formation of the adolescent's self-image and the impact that it can cause in its 

future development. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para a OPS - Organização Pan-americana de Saúde e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) a adolescência é constituída por um processo biológico e vivências 

orgânicas, no qual se aceleram o desenvolvimento cognitivo e a estruturação da 

personalidade, abrangendo a pré-adolescência (entre os 10 aos 14 anos) e a adolescência 

(dos 15 aos 19 anos).  

Do ponto de vista biológico, a adolescência é considerada como uma fase do 

desenvolvimento humano de transição entre a infância e a vida adulta, marcada 

principalmente por transformações biológicas da puberdade e a maturidade 

biopsicossocial do indivíduo, incluindo esforços para alcançar as expectativas da 

sociedade em que vive (TANNER, 1962). A adolescência é tida, então, como sendo uma 

fase crítica que, envolvendo definições de valores e sujeito a crises, são influenciadas 

diretamente pelo convívio social e cultural de padrões impostos ao indivíduo. 

Frente a esse processo de transição e de maturação psicológica ocorrido na 

adolescência e relacionando-o com as transformações sofridas tanto pelo ideal de belo 

quanto pelas sociedades, desde tempos de outrora até a contemporaneidade, tem-se 

percebido que as sociedades contemporâneas têm apostado no culto ao corpo, inclusive 
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com discursos construídos e direcionados aos adolescentes, como um mecanismo potente 

para o mercado. Com isso, é possível perceber uma crescente preocupação com o corpo, 

a qual tem impulsionado o desenvolvimento de dietas alimentares, modalidades de 

exercícios físicos, cosmético e procedimentos cirúrgicos que são estimulados diariamente 

o seu consumo, impulsionados principalmente pelo processo de massificação das mídias 

a partir do final do século XX. 

Nessa dinâmica e lógica mercadológica, o corpo tem ganhado cada vez mais 

espaço, principalmente nos meios midiáticos, onde o “corpo ideal” tem passado a ser 

representado como um padrão a seguir e a aparência jovem é sendo extremamente 

exaltada e valorizada, influenciando diretamente na autoimagem dos adolescentes. 

 

O corpo é a mais irrecusável objetivação do gosto de classe, que se 

manifesta de diversas maneiras. Em primeiro lugar, no que tem de mais 

natural em aparência, isto é, nas dimensões (volume, estatura, peso) e 

nas formas (redondas ou quadradas, rígidas e flexíveis, retas ou curvas, 

etc...) de sua conformação visível, mas que expressa de mil maneiras 

toda uma relação com o corpo, isto é, toda uma maneira de tratar o 

corpo, de cuidá-lo, de nutri-lo, de mantê-lo, que é reveladora das 

disposições mais profundas do habitus (BOURDIEU, 2001, p. 188). 

 

As propagandas que divulgam corpos estereotipados de modelos famosos podem 

instigar o adolescente a querer ter um corpo como o destes, desenvolvendo nele a vontade 

de consumir tal estilo para se enquadrar, ou mesmo ser, o próprio estereótipo incitando-

o, muitas vezes, a práticas não saudáveis (SERRA, 2001).  Estar no padrão do belo, 

difundido pelos recursos midiáticos, e adotar as técnicas de beleza sugeridas que são 

apresentadas como simples e acessíveis, produz um fenômeno crescente de culto ao 

corpo, conduzindo a um paradoxo que ocorre quando não há correspondência entre a 

imagem corporal difundida nas publicações e a imagem corporal real da maioria das 

pessoas, levando-as, muitas vezes, a buscar tais padrões associados ao corpo por meio de 

sacrifícios que chegam a desencadear sofrimentos psicológicos e/ou adoecimentos 

fisiológicos, tudo em busca de um padrão ou modelo dito ideal. Tal paradoxo foi 

constatado também por outros autores, em estudos anteriores, envolvendo o corpo na 
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mídia (CAMARGO et al., 2007; NOVAES; VILHENA, 2003; SERRA; SANTOS, 2003; 

STROEBE; STROEBE, 1995; SWAIN, 2001). 

A autoimagem está sempre se modificando e é construída por meio das relações 

com o mundo e com os outros, ou seja, é formada a partir das experiências pessoais 

(ROGERS; KINGET, 1997). Essa construção é contínua, como se a cada momento essa 

imagem de si se confirmasse com o que está acontecendo no organismo, de modo que se 

isso não acontece, permanecendo estática, se constitui um desajuste. (GUIMARÃES, 

2010, p. 25). 

Assim, esta elucubração se propõe a uma análise crítica de artigos, visando 

discutir o ideal de belo contemporâneo e seus efeitos no desenvolvimento da autoimagem 

na adolescência, os quais foram publicados nas seguintes bases de dados: Google 

Acadêmico e Scielo. 

 

2 O IDEAL DE BELO, SUA HISTÓRIA E EFEITOS 

 

O conceito de belo é algo difícil de ser definido, uma vez que este muda de 

acordo com a época e cultura em que se está inserido. O que é belo para um grupo social 

não vai ser, necessariamente, para outro. De todo modo, Kainz (1957 apud SUASSUNA, 

2011) vai falar que, independente dos padrões culturais, o belo “exprime, em primeiro 

lugar, aquilo que nos produz um máximo de satisfação plena e tranquila do gosto 

estético”. 

Sendo assim, pode-se perceber a concepção de belo, advinda de uma construção 

social e cultural, como algo harmonioso que provoca sensações agradáveis aos sentidos 

dos indivíduos, influenciadas pelo julgamento do que é bom ou ruim, sejam eles da 

mesma cultura ou não (ECO, 2014). Adverso disso, Eco (idem) afirma que o feio seria 

algo desarmônico, com aspectos desagradáveis, que cause uma sensação de repulsa. 

Dessa maneira, é possível perceber uma dinâmica dialética na existência desses dois 

conceitos, um sendo contrário ao outro, com perspectivas opostas, num sentido 

antagônico, um a do outro e, sobre tal movimento, Rosenkranz (1853 apud ECO, 2004, 
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p.11) corrobora afirmando que “o feio só existe enquanto existe o belo”, ou seja, para que 

o conceito de belo exista é necessário que haja, também, aquilo que é considerado feio. 

Há séculos a adoração do belo e a abominação do feio andam lado a lado. Em 

cada época da sociedade é possível se observar um padrão de apreciação ou busca por 

diferentes tipos de físicos, desde corpos mais gordos aos mais magros (ECO, 2004). 

Ainda em Eco (idem) é possível ver que na pré-história, a mulher obesa era considerada 

bonita, pois essa característica física indicava que ela tinha condições de alimentação em 

época de escassez, assim como demarcava sua fertilidade. A mulher de seios e barriga 

grandes era a idealização da imagem feminina perfeita dessa época. 

Na Grécia Antiga, o belo era amado e o feio não. Porém, para os gregos, a beleza 

não era algo associado somente ao aspecto físico, mas as diversas qualidades como, por 

exemplo, a justiça, aquele que era justo poderia ser considerado belo (BÔAS, 2015). Bôas 

(idem) continua, em sua discussão sobre beleza, afirmando que a beleza na Grécia Antiga 

estava diretamente relacionada ao “equilíbrio, simetria, harmonia e proporcionalidade”. 

Já para Sócrates (470 a.C) "o belo é o útil", ou seja, a beleza estava associada ao quão 

proveitoso o objeto poderia ser, e não a sua aparência (BÔAS, 2015).  

Com o passar do tempo, a concepção de belo adotada pelas sociedades muda de 

forma significativa. Para Jean Baudrillard (1991 apud SAMPAIO; FERREIRA, 2009), 

existem três momentos em que o corpo é visto sob concepções diferentes. De acordo com 

os autores, o primeiro momento se dá no período medieval, em que a sacralização do 

corpo o reduzia a simples carne e era então ostensivamente negado e omitido no trato 

social; o segundo momento acontece na revolução industrial, quando o corpo era 

associado e tomado como força de trabalho; e o terceiro momento se presentifica na 

atualidade, momento este em que o corpo assume a qualidade de elemento de tática e 

ritual social numa ordem capitalista, em que o estatuto geral da propriedade aplica-se 

igualmente a ele, à pratica social e à representação mental que dele se tem. 

Segundo Eco (2004), os seres humanos tendem a associar o inimigo e o conceito 

de feio de duas formas: tornar o inimigo feio e tornar o que é feio, inimigo. No primeiro 

caso, o inimigo não se torna inimigo por ser feio, se torna feio por ser inimigo. Já no 

segundo, transforma-se em inimigo aquele que não se encaixa no ideal de belo de 
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determinada sociedade. Um exemplo claro que ele fornece é o das bruxas, mulheres que, 

na antiguidade, eram consideradas feias e geravam “desconfiança” e, por isso, eram 

perseguidas e massacradas. 

A partir de meados do século XX, o corpo, transformado em objeto e mercadoria, 

passa a ser uma propriedade utilizada pelo capital para promover manipulação e consumo 

excessivo de sua estética, tendo como recurso veiculador e potencializador a mídia, a qual 

propaga uma idealização de beleza que “exige” um padrão magro, belo e jovem 

(SAMPAIO; FERREIRA, 2009). Dessa forma, compreende-se que o processo de 

reinvenção do belo se apresenta com a perspectiva de atender as necessidades políticas, 

como visto na Grécia Antiga; religiosas, com a “bruxalização”, perseguição e massacre 

das mulheres consideradas feias; e econômicas, como o belo enquanto produto a ser 

vendido e consumido, das sociedades. 

Frente a uma diversidade fenotípica causada tanto por questões biológicas, com 

uma variedade genética inter-racial cada vez maior, quanto por questões étnicas e 

ambientais, dentre outros fatores, tem-se como resultado dessa interação uma diversidade 

de sujeitos, mesmo dentro de um grupo étnico específico. Assim, como definir um padrão 

de beleza quando cada sujeito é diferente um do outro fenotipicamente? A que etnia 

pertence esse padrão de beleza? Quando são analisadas que características de beleza são 

veiculadas para consumo (loiro, olhos claros, branco, alto, magro, dentre outras), é 

possível perceber que elas estão presentes na maioria dos países nórdicos e restante da 

Europa, bem como na América anglo-saxônica. Estes mesmos países compartilham outra 

característica comum, situarem na zona dos países desenvolvidos. Não é estranho eles 

possuírem também as principais grifes do mundo e que lançam as tendências da moda, 

configurando-se como os propulsores da indústria da beleza, que vêm a utilizar 

principalmente a mídia como “o agente difusor do culto ao corpo como tendência de 

comportamento” (CASTRO, 2003, p.18). 

Nessa conjuntura, percebe-se que deter a hegemonia dessa indústria da beleza é 

deter capital, que se dá por uma relação de poder e é atravessada por vieses políticos e 

econômicos. Dito isto, ainda é possível indagar-se: o que realmente está em jogo nessa 
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indústria, o bem-estar dos consumidores ou a venda, a qualquer custo, de seus produtos, 

com objetivo de mover a máquina capitalista?   

Mediante a “inadequação”, de muitos sujeitos, ao padrão de belo imposto 

contemporaneamente, inadequação esta decorrente das condições anteriormente 

discutidas, diversos mecanismos estéticos foram criados para aproxima-los, ao máximo, 

desse corpo-mercadoria vendido. Tais mecanismos têm se constituído de procedimentos 

tanto superficiais para mudança do corpo, como pigmentação dos cabelos, lentes 

coloridas, produtos para emagrecimento, tipos específicos de exercícios físicos quanto 

procedimentos mais invasivos como as cirurgias estéticas. Tudo isso para alimentar essa 

indústria da beleza. Já que apesar de não haver consenso sobre o que significa ser belo, 

por se tratar de um conceito subjetivo, o qual varia a cada cultura (QUEIROZ; OTTA, 

2000), a mídia especializada em moda propaga noções específicas e padronizadas de 

beleza e aparência buscando incentivar o consumo, bem como a ascensão e solidificação 

da indústria da beleza.  

 

A mídia e a indústria da “corpolatria” produzem um discurso que nos 

diz o tempo todo que beleza, saúde, potência, sedução e sucesso são 

indissociáveis e que não poderemos jamais viver sem esses elementos. 

Cuidar do corpo em si, nos afirmam eles, é indispensável ao bem-estar 

e à felicidade. Ser jovem, saber dançar os ritmos da moda, vestir-se 

bem, frequentar academias são alguns ditames que estão sendo 

incutidos no tecido social. A criação constante de necessidades pelo 

sistema midiático e pelo mercado vem fomentando o narcisismo e o 

hedonismo (KNOPP, 2008, p. 2). 
 

Dados da Associação Brasileira de Academias – ACAD (2006) estimam 

existirem 7.000 academias em todo o país, com um total de 2,8 milhões de pessoas 

frequentando as academias (1,6 % da população) e gerando um faturamento anual de R$ 

1,5 bilhões. Estima-se ainda que, aqui no Brasil, a venda de equipamento fitness gire em 

torno de R$ 150 milhões para o mercado profissional e o triplo desse valor para o mercado 

de home fitness. No Brasil, o mais recente levantamento mostra que o país tem mais de 

34 mil academias, onde malham cerca de 9 milhões de clientes, que geram um 

faturamento da ordem de US$ 2 bilhões, movimentados por ano. Até o final de 2017, o 
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país ocupava o segundo lugar no ranking em número de estabelecimentos, o quarto em 

número de clientes e o 12º em termos de faturamento, apresentando uma taxa de 

penetração de 4,6%.  

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas (SBCP), o Brasil 

é o segundo país que mais realiza procedimentos de cirurgias plásticas no mundo. Para 

Sampaio e Ferreira (2009, pág.121), “as academias de ginástica, os consultórios dos 

cirurgiões plásticos e os centros de tratamento estético fazem parte de um mercado em 

franca expansão, considerados fábricas produtoras de um corpo ideal”. 

Nessa lógica, outra indagação é possível ser levantada: o que acontece quando 

os artifícios criados por essa indústria não são possíveis serem adquiridos em meio a uma 

sociedade estratificada econômica, política e culturalmente? 

É percebido que essa conjuntura social, tem levado o sujeito a sentir a 

necessidade de se encaixar num molde específico e, quando isso não acontece, tem-se 

como efeito a insatisfação com o corpo, o que pode desencadear sofrimentos psíquicos. 

Algumas pesquisas sustentam que quanto mais os jovens adotam os valores de beleza da 

sociedade mais chances elas têm de ser infelizes com seus corpos e de adotarem padrões 

alimentares desordenados e comportamentos radicais para atingirem tais ideais de beleza 

(ANDRADE; BOSI, 2003; WALCOT; PRATT; PATEL, 2003).  

Para muitas pessoas, a extrema valorização do corpo, o sonho de se encaixar no 

padrão de belo estabelecido pela indústria da beleza contemporânea, que influencia 

fortemente nisso, uma vez que a exigência de uma boa aparência requer gastos com 

serviços e produtos que movem atualmente volumes vultosos de capital, têm sido 

colocada em uma estreita relação com a felicidade. Com a grande busca desse ideal de 

belo, as pessoas se submetem a todo o tipo de atitudes danosas, como excesso de 

atividades físicas e dietas sem acompanhamento profissional. Essas práticas podem gerar 

problemas graves, como prejuízos no aparelho locomotor, prejuízos crônicos, prejuízos à 

hipertrofia muscular, além de distúrbios alimentares e sofrimentos psíquicos (PASCOAL, 

2014; BRUCE, 2016). 

O culto ao belo torna-se perigoso em uma sociedade altamente imediatista que 

mutila o corpo em busca da perfeição, pois aqueles que não seguem o atual padrão de 
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beleza tendem a ser isolados socialmente e isso pode causar um grande aumento de 

sofrimento psíquico. Paulo Amarante acredita que é necessária “uma mente sã em um 

corpo são” para que o indivíduo tivesse uma vida plena, entendendo que a saúde da mente 

impacta sobre a saúde do corpo. Sendo assim, torna-se fundamental que o indivíduo 

procure criticar e diferenciar aquilo que lhe é imposto pela sociedade e aquilo que é 

melhor para ele, em que a psicologia colabora para uma expansão da visão crítica sobre 

a sociedade e o que é imposto por ela no indivíduo, e a relação do indivíduo com isto.  

 

3 RELACIONANDO A CONSTRUÇÃO DA AUTOIMAGEM NA 

ADOLESCÊNCIA A PARTIR DOS IDEAIS 

 

Destacando a autoimagem como sendo uma chave para a personalidade dos 

indivíduos, pode-se tomar como definição o que Goñi e Fernández (2009, p. 32) falam, 

que: “a percepção que uma pessoa tem de si mesma, se forma a partir das experiências e 

relações com o meio, em que desempenham um importante papel tanto os reforços 

ambientais como os outros significativos”. Ou seja, a ideia do que é belo ou feio é 

demarcada pela sociedade e a pergunta para desde quando e onde foram iniciadas essas 

ideias, não existem respostas, é algo que vem desde os primeiros registros escritos das 

sociedades, em constante mudança e sendo adaptada de acordo com os novos padrões de 

belo existentes, que são definidas pelo social, dependendo de culturas, ambiente, crenças, 

entre outros fatores. No entanto, mais importante do que demarcar a origem do padrão de 

belo, é identificar os efeitos que o padrão de belo contemporâneo tem causado nos sujeitos 

e encontrar as possibilidades para lidar com esses efeitos, quando eles se tornam nocivos 

à sua saúde156. 

Ao ser influenciado o pensamento e as percepções humanas sobre o padrão de 

belo vigente em, e por, cada sociedade, ao longo de uma linha histórica, Mosquera 

(MOSQUERA et al., 2006, p. 4) considera a autoimagem como o “[...] (re)conhecimento 

                                                 
156

 Aqui tomamos saúde numa perspectiva ampla, como defende a OMS: saúde como completo bem-
estar físico, mental e social. Inclusive, reconhecendo as limitações dessa expressão “completo”, utilizada 

no conceito mencionado. 
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que fazemos de nós mesmos, como sentimos nossas potencialidades, sentimentos, 

atitudes e ideias [...]”, estando atrelado a todo o padrão social exposto principalmente pela 

mídia para o que é o corpo ideal, e o que é belo perante a sociedade.  

Mosquera (2006) afirma em sua obra que, autoestima e autoimagem estão 

relacionadas ao processo de identidade157 que estrutura e influencia o pessoal de cada 

sujeito e a coerência com o que o social preza. A autoimagem surge da interação entre o 

sujeito com seu contexto social, consequência de relações estabelecidas com os outros 

para consigo mesmo.  

 

A noção do “eu” é uma estrutura perceptual, isto é, um conjunto 

organizado e mutável de percepções relativas ao próprio indivíduo. 

Como exemplo destas percepções citemos: características, atributos, 

qualidades e defeitos, capacidades e limites, valores e relações que o 

indivíduo reconhece como descritivos de si mesmo e que percebe como 

constituindo sua identidade. Esta estrutura perceptual faz parte, 

evidentemente – e parte central – da estrutura perceptual total que 

engloba todas as experiências do indivíduo em cada momento de sua 

existência. (ROGERS; KINGET, 1977, p.44) 

 

Abreu e Guimarães (2010) afirmam existir o eu ideal e o eu real. “O eu ideal 

seria aquele que contém as características desejadas pelo sujeito e o real aquele que 

contém o que realmente existe” (ABREU; GUIMARÃES, 2010, p.27). Freud (1914) 

afirma que o sujeito institui em si um ideal, para onde se dirige o amor antes desfrutado 

pelo eu infantil (e real). Incapaz de renunciar à satisfação já desfrutada, o ser humano 

tenta recuperá-la sob a forma de um eu ideal: "assim, o que o ser humano projeta diante 

de si como seu ideal é o substituto do narcisismo perdido de sua infância, durante a qual 

ele mesmo era seu próprio ideal" (FREUD, 1914, p. 112). A autoimagem provém da 

satisfação da libido objetal (libido investida em um objeto externo), está relacionada ao 

narcisismo secundário quando há um retorno da libido investida nos objetos em direção 

ao ego, portanto, a autoimagem possui uma forte relação na interação com o ambiente. 

                                                 
157 Apesar de termos citado esse processo e sabermos que existem diversas concepções teóricas sobre 
ele, não se configura objetivo de nosso trabalho promover uma discussão em seu entorno. Para tanto, 
àqueles que almejam compreendê-lo e aprofundarem-se nessa discussão, indicamos a obra 
Autoimagem e autoestima: Sentido para a vida humana, do autor MOSQUERA, J. J. M. 1976. 
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Em um determinado momento a criança precisa do mundo externo para construir sua 

autoimagem. Precisamos do outro para saber como somos, como é a nossa imagem 

refletida (FREUD, 1914). 

De acordo com a psicóloga Sylvia van Enck (2015), a adolescência é o período 

em que o indivíduo reafirma sua identidade, ou seja, há a perda da imagem corporal e da 

identidade infantil, o que leva à procura de uma nova identidade. É nessa época que o 

sujeito passa a questionar sua imagem e procurar aprovação de uma sociedade que lhe 

estabelece padrões inalcançáveis. Porém, a indústria da beleza e do consumo, na busca 

de satisfazer seus interesses capitalistas, mostra a ilusão que é possível sim alcançar tais 

padrões, promovendo frequentemente produtos, métodos e tecnologias no mercado que 

prometem milagres de beleza, afim desse alcance nos padrões.   

Serra (2001) colabora com a compreensão de como os adolescentes se 

constituem no público alvo da mídia, no que diz respeito ao consumo de novos produtos 

e na adesão ao novo padrão estético corporal. Que o adolescente necessita ser desejado, 

querido e aceito, e manter um corpo bonito, esbelto e esguio, representa a expressão maior 

do erotismo/desejo, já que vive em busca da aceitação social. Tal como, que propagandas 

que divulgam estereótipos de modelos famosos podem levar o adolescente a querer ter 

um corpo como o destes modelos desenvolvendo nele o desejo de ser e de consumir tal 

estilo. Em virtude disto, “desconhecer ou desconsiderar a presença e a influência 

hegemônica da mídia na formação da opinião, dos desejos, das atitudes, dos valores, dos 

comportamentos e da subjetividade torna-se quase impossível” (SERRA, 2001, p.7). 

 

4 COMPREENDENDO ACERCA DA DEMANDA CRESCENTE POR ENCAIXE 

NOS PADRÕES DE BELEZA 

 

Dentro desse ponto, a ideia de belo entra, em um sentido mais amplo, como tudo 

que embeleza a vivência do indivíduo. Os padrões estéticos, no entanto, não são eternos, 

variam no tempo e no espaço e de uma religião à outra, como discutido anteriormente. As 

diferenças entre os povos decorrem de influências climáticas, das crenças religiosas, da 



 

1576 

história da sociedade a qual eles pertencem, dos regimes políticos, dos sistemas 

econômicos, etc. (KURY; HANGREAVES; VALENÇA, 2000).   

O corpo esculpido, com músculos bem torneados, tal como o corpo magro top 

model, passa a ser sinônimo de sucesso e felicidade e é vendido pela mídia como o ideal 

e como algo mais importante que a saúde física e mental dos sujeitos. Adolescentes são 

bombardeados com propagandas que trazem o conceito do que é ser belo, concedendo 

uma ideia pré-arquitetada de como ser aceito socialmente nos grupos em que os 

indivíduos estão inseridos. Existem padrões sociais estabelecidos em relação à beleza 

corporal, que a evidenciam como forma de prestígio, de aceitação social e até de sucesso, 

muitos sujeitos, principalmente os mais jovens, buscam atingir estes padrões associados 

ao corpo (SHOHAT; STAM, 1996). Nessa lógica, gera-se uma segregação social baseada 

não só em classe social, mas em tipos estéticos "ideais". 

 

A sociedade não pensa em termos de ideias e ideais, mas de imagens, 

corpos e consumo. Logo, a mídia focada no gosto e na expectativa do 

consumidor investe em peças visuais, corporais, no apelo 

sensacionalista das formas e das cores (CANEVACCI, 1990, p. 130). 

 

Segundo Freud (1914), os investimentos libidinais podem ser direcionados ao 

próprio ego ou aos objetos. Quando a libido é investida no ego, diz-se libido do ego ou 

libido narcísica. Paralela e intrinsecamente ligado à evolução das escolhas objetais e das 

realizações, um aspecto da personalidade derivado do narcisismo é a autoestima. Para o 

mesmo, "tudo o que uma pessoa possui ou realiza, todo remanescente de sentimento 

prematuro de onipotência que sua experiência tenha confirmado, ajuda-a a aumentar a 

sua auto-estima" (FREUD, 1914, p.115). É nesse contexto que o narcisismo se destaca, 

quando envolvido na estruturação tem como relação importante o elo Eu-corpo, em que 

afirma que “o Eu é, primeiro e acima de tudo, um eu corporal” (FREUD,1923, p.40). 

Freud (1914) especula que o narcisismo se desenvolve quando os indivíduos 

direcionam este afeto de objeto de volta a si mesmos. Isto é, após a libido já ter sido 

projetada para fora, para outros objetos além de si mesmo. O resultado é que um indivíduo 

se torna “cortado” da sociedade e desinteressado em outros, e focando apenas na sua 

individualidade. O narcisismo cultural parece estar trabalhando pela autopreservação do 
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homem, visto que este presencia mudanças sociais. Tal atitude defensiva demonstra que 

o retorno da libido ao próprio ego se dá devido a fortes decepções com objetos externos. 

O homem pós-moderno decepcionado com toda estrutura social vigente recorre ao ego 

ideal como uma saída, renunciando o embate com a realidade externa que o frustra 

(ZIMERMAN, 2001). A cultura do narcisismo não permite que haja tantos desprazeres 

advindos de frustrações, o intuito do homem moderno é manter-se preservado das 

frustrações. Cria-se a imagem de um produto que causa prazer e evita o desprazer da 

realidade. 

O fato é que, contemporaneamente a ideia de que para se obter sucesso, 

felicidade ou dinheiro, teria como único modo de obtenção a beleza estética, de maneira 

que quanto mais perto o corpo estiver da juventude, beleza, boa forma, mais alto é seu 

valor de troca (FEATHERSTONE, 1991). Se os indivíduos, destacando os adolescentes, 

tiverem alguma dificuldade sobre como proceder para conquistar essa aparência 

desejável, não será pela carência de informações e sugestões de dietas, atividades físicas, 

equipamentos, ou de enfim, todo o aparato comercial de que a sociedade dispõe, criando 

e recriando novos padrões (CARVALHO, 1995). 

 

4 METODOLOGIA 

 

Para a obtenção da análise dos resultados foram realizadas pesquisas qualitativas 

em revisões bibliográficas, comparando estudos, observações literárias, com um 

levantamento de conceitos e dados. Dessa forma, essa elucubração decorre de uma 

pesquisa bibliográfica, para a qual se utilizou os seguintes descritores de pesquisa: o 

conceito de belo; a imagem corporal; desenvolvimento da autoimagem, em plataformas 

digitais como o Google Acadêmico e Scielo. Buscando sobre os ideais de belo durante a 

história em diferentes culturas, tal como a definição da adolescência e a construção da 

autoimagem.  

 

5 CONCLUSÕES  
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Em uma sociedade onde os padrões de beleza impostos pela mídia, como um 

meio que permite uma rápida e abrangente penetração social, utilizando de mecanismos 

como propagandas para a difusão de um ideário consumista como slogans e personagens, 

dentre outros tipos de apelos utilizados que pregam o culto ao ideal de belo, afetam 

diretamente o psicológico dos indivíduos, principalmente adolescentes, por estes se 

encontrarem numa fase em que o processo de desenvolvimento do Eu se apresenta em 

estruturação, ao passo em que, os ideais obtidos durante a fase da infância e a novas visões 

de mundo que esse sujeito irá vir a obter, irão constituir a sua identidade. A fixação no 

encaixe e a imposição de um padrão de beleza é um problema de cunho social, onde as 

pessoas passaram a enxergar o corpo como uma coisa moldável, conforme alguns padrões 

estéticos gerados por uma pressão social de classe. A ditadura de idealização da beleza 

reduziu o próprio indivíduo a um objeto manipulado por padrões a ele determinados. 

Ao analisar os aspectos relacionados ao corpo e a uma obsessão pelo ideal de 

belo, que são veiculados pelos dispositivos midiáticos, precisamos lembrar de que o 

modelo de corpo exposto atualmente é fruto do discurso da indústria da beleza e tempo 

gasto com essa única finalidade e a falta de informação adequada, a carência de um 

sistema educacional que estimule a um pensamento crítico em relação ao que vê e ao que 

ouve, faz com que os adolescentes se tornem mais vulneráveis. 

Torna-se extremamente relevante, portanto, em vez de aceitar e acatar um 

modelo único de corpo, a possibilidade de apontar a diversidade do físico dos indivíduos, 

para que, considerando a vulnerabilidade do adolescente na formação do 

desenvolvimento, os problemas desse cunho possam ser cessados e assim a ideia de 

padronização de corpo ser descartada como algo ideal nos meios de midiáticos.    
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RESUMO  

 

O autismo ou transtorno do espectro autista refere-se a uma ampla gama de condições 

caracterizadas por desafios com habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e 

comunicação não-verbal. No entanto, antigamente os autistas eram considerados 

esquizofrênicos e com isso, os mesmos eram excluídos do meio social, não possuindo 

lações familiares. Porém, no ano de 1911 Eugen Brauwler ao analisar os esquizofrênicos 

utilizou a palavra autismo e a partir daí foram iniciados os estudos com mais clareza e 

nos dias atuais as mães de crianças autistas, desenvolvem sentimentos de alívio, quando 

é fechado o diagnóstico, podendo apresentar também exaustão ou inconformação com a 

realidade apresentada. Assim sendo, frente ao exposto, o objetivo geral do artigo centra-

se em analisar o papel da mãe na vida do filho com transtorno do espectro autista. O artigo 

encontra-se fundamentado em uma Revisão Bibliográfica. A destarte deixa-se claro que 

faz importante a inserção da mãe nas consultas e no cuidado ao filho com transtorno do 

espectro autista, minimizando assim os impactos negativos relacionados a ausência da 

mesma. Por fim, a pesquisa foi de grande relevância, uma vez que demonstrou que existe 

de fato um tabu dentro das famílias do autista, em especial na perspectiva da mãe. 

Palavras-chave: autismo. mãe. criança. comunicação. 

 

ABSTRACT 

Autism or autism spectrum disorder refers to a wide range of conditions characterized by 

challenges with social skills, repetitive behaviors, speech, and non-verbal 
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communication. However, autistic people were once considered to be schizophrenic and 

therefore, they were excluded from the social milieu, having no family ties. However, in 

the year 1911, Eugen Brauwler, when analyzing the schizophrenics, used the word autism 

and from then on the studies were started with more clarity and in the present day the 

mothers of autistic children develop feelings of relief when the diagnosis is closed, 

exhaustion or inconformity with the reality presented. Thus, in the light of the above, the 

general objective of the article is to analyze the role of the mother in the life of the child 

with autism spectrum disorder. The article is based on a Bibliographic Review. Thus, it 

is clear that it makes important the mother's insertion in the consultations and the care to 

the child with autism spectrum disorder, thus minimizing the negative impacts related to 

the absence of autistic spectrum. Finally the research was of great relevance, since it 

demonstrated that there is in fact a taboo within the families of the autistic, especially in 

perspective the mother. 

Key-words: autism. mom. kid. Communication. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O autismo ou transtorno do espectro do autismo (TEA), refere-se a uma ampla 

gama de condições caracterizadas por desafios com habilidades sociais, comportamentos 

repetitivos, fala e comunicação não-verbal e o Autismo Infantil (AI) é considerado um 

distúrbio do desenvolvimento tendo como base neurológica, em que acomete cerca de 4 

a 10 em cada 10.000 indivíduos, sendo a incidência mais elevada em crianças do gênero 

masculino (SCHWARTZMAN, 2011). 

Não existe um autismo, mas muitos subtipos, mais influenciados por uma 

combinação de fatores genéticos e ambientais, uma vez que o autismo é um distúrbio do 

espectro e cada pessoa tem um conjunto distinto de forças e desafios. Com isso, a questões 

da aprendizagem tende a variar,  desde a qualificada até as desafiadoras, sendo que 

crianças com TEA necessitam de um total apoio por tarde dos familiares, pois é um 

transtorno que gera um impacto significativo no convívio social (SILVA; OLIVEIRA, 

2017). 
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O cuidar de uma criança com TEA por parte das mães tem sido um dos grandes 

desafios, uma vez que as mesmas tendem a desenvolverem desde a quadros depressivos 

até a possíveis conflitos matrimonias, fazendo com o que o cuidado se restrinja só a mãe, 

ficando de fora o restante dos componentes da família e com isso, surgem sintomas de 

ansiedade, depressão, culpa e demais problemas de saúde (SILVA; RIBEIRO, 2012). 

O desempenho dos papéis dos pais fica comprometido, uma vez que a 

dificuldade de interação é imposta dentro do lar, decorrendo de uma falta de preparo físico 

e psicológico, bem como uma falta de preparo emocional, sendo agravado pela falta de 

um profissional que auxilie esses membros. Por outro lado, o prejuízo advindo da falta de 

preparo da família faz com o que a criança autista desenvolva maior irritabilidade, 

distúrbio de linguagem, dificuldade no processo ensino-aprendizagem, dentre outros, 

podendo perdurar durante toda a vida (KARST; VAN HECKE, 2012). 

Conforme o exposto, o objetivo geral do artigo centra-se em analisar o papel da 

mãe na vida do filho com TEA, surgindo assim a seguinte indagação: qual o papel da mãe 

na vida do filho com TEA?  

Contudo, o presente artigo encontra-se estruturado em 03 tópicos, sendo o 

primeiro: o transtorno do espectro autista. O segundo tópico aborda o autismo e a 

psicanálise de forma sucinta e o terceiro e último a relação da família com o filho autista, 

pontos esses que serão descritos a seguir. 

 

2 O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

Antigamente os autistas eram considerados esquizofrênicos, desta maneira os 

mesmos eram excluídos do meio social, porém, no ano de 1911 Eugen Brauwler ao 

analisar os esquizofrênicos utilizou a palavra autismo e com o passar do tempo o 

comportamento dessas crianças foi sendo observado, percebendo assim que o isolamento 

estava presente na maioria dos casos. 

Ao comparar uma criança autista com as demais foi perceptível que as mesmas 

com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresentavam além do isolamento, 

mudanças de rotina, bem como: “dificuldade e prejuízos qualitativos da comunicação 
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verbal e não-verbal, na interatividade social e na restrição do seu ciclo de atividades e 

interesses” (MUNIZ PINTO, 2016, p.02). 

No ano de 1943, o pesquisador Leon Kanner observou as mães das crianças 

autistas sobre como as mesmas cuidava destas e as denominou de mães “geladeira”, 

inferindo que as mesmas eram frias e não possuíam um vínculo afetivo forte com o filho. 

Porém, o resultado da sua pesquisa gerou indignação e mal-estar nas famílias dos 

envolvidos (SILVA et al., 2012). 

Em 1994, o estudioso Hans Asperger elencava os sintomas do autismo, 

entretanto, com uma diferença, as crianças possuíam hiperfoco em determinados 

assuntos, sendo conhecida como a Síndrome de Asperger (AS). Um ano após a descoberta 

da referida síndrome, o autismo deixou de ser considerado esquizofrenia e só na década 

de 80 que esse tema passa a ser estudado com mais afinco, sendo que até os meados de 

1989 muitos críticos afirmavam que a síndrome estava relacionada em crianças do sexo 

masculino (ORRÚ, 2012).  

Ainda de acordo com o autor supracitado, como passar dos anos novos estudos 

foram sendo fundamentados, fazendo com que fosse possível ser desenvolvido os 

manuais CID 10 (que tem como finalidade catalogar e padronizar as doenças e demais 

problemas de saúde), DSM III (considerado como sendo o manual Diagnóstico e 

Estatístico de Distúrbios Mentais) sendo hoje esse último conhecido como DSM V. 

O DSM V engloba o TEA nos transtornos invasivos do desenvolvimento, nos 

Transtornos Desintegrativos, Síndrome de Rett e Síndrome de Asperger. Frente ao 

exposto, segundo Cunha et al. (2015) os déficits sociais e de comunicação de acordo com 

o DSM V encontram-se classificados em: 

a) Problemas de interação social ou emocional alternativo – Isso 

pode incluir a dificuldade de estabelecer ou manter o vai e vem de 

conversas e interações, a incapacidade de iniciar uma interação e 

problemas com a atenção compartilhada ou partilha de emoções e 

interesses com os outros. b) Graves problemas para manter relações – 

Isso pode envolver uma completa falta de interesse em outras pessoas, 

as dificuldades de jogar fingir e se engajar em atividades sociais 

apropriadas à idade e problemas de adaptação a diferentes 

expectativas sociais; c) Problemas de comunicação não verbal – o que 

pode incluir o contato anormal dos olhos, postura, expressões faciais, 
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tom de voz e gestos, bem como a incapacidade de entender esses 

sinais não verbais de outras pessoas. Comportamentos repetitivos e 

restritivos são: a) apego extremo a rotinas e padrões e resistência a 

mudanças nas rotinas; b) fala ou movimentos repetitivos; e c) 

interesses intensos e restritivos. Dificuldade em integrar informação 

sensorial ou forte procura ou evitar comportamentos de estímulos 

sensoriais (CUNHA et al., 2015, p. 17a). 

 

Já no ano de 2007, a organização das nações unidas (ONU), decretou o World 

Autismo Awareness Day conhecido como WAAD, sendo que no Brasil esse dia passou a 

ser simbolizado pela cor azul. Assim sendo, segue a Figura 01.  

 

Figura 01- Representação do Autismo 

 

FONTE: Ministério público de Santa Catarina, 2018. 

 

Com isso, a Figura 01 demonstra o significado do símbolo do autismo, sendo 

mais prevalente no sexo masculino por essa razão a cor da causa é azul e quebra cabeça 

representa a diversidade de pessoas que convivem com o autista. 

No Brasil, o WAAD reforçou a iniciativa e propagou a temática do autismo e a 

inclusão na sociedade, fazendo com que a barreira do preconceito fosse sendo minimizada 

e no ano de 1983 foi criada na cidade de São Paulo a associação de amigos do autista 

conhecido como AMA, sendo criado pelos pais das crianças autistas.  

Em 1984 a AMA promoveu o primeiro encontro de amigos autistas onde foi 

possível reunir além de familiares, uma equipe multiprofissional como variadas 



 

1589 

instituições e nos dias atuais existe a Associação Brasileira de Autismo (ABRA), lutando 

pelos direitos das crianças com TEA (SILVA et al., 2012). 

De acordo com a DSM-IV-TR de 2002, o autismo encontra-se caracterizado 

como sendo: 

A presença de um desenvolvimento comprometido ou acentuadamente 

anormal da interação social e da comunicação e um repertório muito 

restrito de atividades e interesses. As manifestações do transtorno 

variam imensamente, dependendo do nível de desenvolvimento e da 

idade cronológica do indivíduo (KUPERSTEIN; MISSALGLIA, 2005, 

p. 1). 
 

Segundo Braunwald (1988, p. 882), “o autismo é uma síndrome representada por 

um distúrbio difuso do desenvolvimento da personalidade”. Portanto, conforme o DSM 

V os transtornos mentais de início na infância são classificados como: 

 

Síndromes ou padrões comportamentais ou psicológicos clinicamente 

importantes, que ocorrem num indivíduo e estão associados com 

sofrimento (p. ex. sintoma doloroso) ou incapacitação (p. ex., prejuízo 

em uma ou mais áreas importantes do funcionamento) ou com risco 

significativamente aumentado de sofrimento, morte, dor, deficiência ou 

perda importante de liberdade” (DSM-IV-TR, 2000, p.03).  

 

Segundo o autor supracitado, as crianças com TEA são detentores de transtornos 

mentais, sendo assim, “os transtornos mentais, incluindo os TEA, não são definidos por 

uma causalidade “mental” (p. ex.: causas não físicas), mas por uma expressão clínica 

mental” (DSM-IV-TR, 2000, p.26). 

 Frente ao colocado, pode-se compreender que as crianças com TEA não 

possuem uma causa física e sim um comportamento diferenciado das demais crianças da 

mesma idade e por não existir uma base etiológica é que se utiliza o termo “transtorno” e 

não “doença”.   

Vale salientar que ainda de acordo com o autor supracitado, para que exista uma 

condição clínica diagnosticada como transtorno mental, faz-se necessário analisar a 

associação da condição apresentada com a preexistência de algum prejuízo funcional na 

criança, como é o caso do isolamento e dificuldade de comunicação e interação. 
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De acordo com Silva et al. (2012), uma criança com TEA vive dentro do seu 

próprio mundo de forma singular, devendo a sociedade respeitar esse espaço, fazendo 

com que os estereótipos envoltos da criança autista sejam minimizados. Por outro lado, 

não se deve negar  e/ou mascarar a realidade de uma parcela da sociedade que tem 

dificuldade para lidar com essa criança, pois, querendo ou não o autismo é complexo, 

enquanto uma crianças podem apresentar uma dificuldade de se expressar outras podem 

apresentar variadas habilidades, sem ter apresentados contato prévio com  a área.  

Com isso, deixa-se claro que a sociedade deve reconhecer a criança com TEA 

como parte integrante desse meio, minimizando as barreiras e auxiliando na superação 

das dificuldades. 

 

3 O AUTISMO E PSICANÁLISE  

 

A construção do sujeito na sociedade advém de um constante trabalho e Lacan 

na psicanálise, infere que a construção do sujeito no meio social  não se dar a origem 

biológica e sim as prováveis mediações da linguagem e isso para o autista é complexo, 

compreendendo dessa forma a luta desse indivíduo firmar como sujeito (BRUDER; 

BRAUER, 2007). 

Ainda de acordo com o autor supracitado, os primeiros anos de vida os bebês 

evitavam o olhar do outro fazendo um movimento de fuga, com isso, “o bebê nesse 

momento, de acordo com visão psicanalítica tradicional não seria um sujeito e sim, um 

assujeito do outro” (LACAN, 1999, p.188a). Porém, existe complexidade para explicar o 

comportamento do bebê em relação ao outro, uma vez que essa fuga possa esta intrínseca 

ao desconhecimento do outro ou até mesmo de assimilar o sujeito. 

Portanto, um dos grandes desafios da clínica psicanalítica do autismo é analisar 

a emersão do sujeito em uma determinada situação extrema e analisar seu comportamento 

e restrições impostas pelo seu organismo (LACAN, 1985b). A construção do sujeito está 

intrínseca ao processo de linguagem, como por um uma mãe que ao ver o corpo, gestos, 

movimentos e expressões, contextualiza e assim desenvolve os cuidados maternos e para 

o bebê a fala da mãe não é assimilada e o valor das palavras é trocado pelas sensações 
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que mãe provoca no filho. Assim sendo, esse efeito do funcionamento a linguagem 

corrompe a função da fala, tornando-se independente de toda lei fálica (CAMPANARIO, 

2013, p 39). 

A psicanálise procura ouvir crianças, a fim de que possa ser possível realizar 

uma análise entre seus corpos e seus universos, ressaltando que a constituição do sujeito 

não se encontra garantida pela maturação biológica, mas advindo do processo de 

linguagem. No entanto, faz-se necessário atender a criança autista sem influência direta 

da mãe, uma vez que essa última é uma influenciadora direta na linguagem da criança. 

Frente ao exposto, Lacan coloca “o sintoma da criança se situa de forma a corresponder 

ao que de sintomático na estrutura familiar, articulação se reduz muito quando o sintoma 

que chega a dominar tem a ver com a subjetividade da mãe” (LACAN, 1998, p.85). 

 

4 A RELAÇÃO DA FAMÍLIA COM O FILHO AUTISTA 

 

O diagnóstico do TEA gera um grande impacto no seio familiar, uma vez que 

todo planejamento e organização familiar irá sofrer alterações, a fim que as outras partes 

se adaptem a nova realidade, porém, para muitos essa é uma tarefa difícil de aceitar 

(PAPE; LINDSAY, 2015). 

Conforme Quadro 1, as mães de crianças autistas, desenvolvem sentimentos de 

alívio, quando é fechado o diagnóstico; exaustão pelas tentativas de fazer dar certo; 

dificuldade em aceitar quando a mãe nega o problema do filho; preocupação financeira, 

uma vez que a mãe não tem capital para investir no tratamento; abandono quando a 

mesma sente-se invisível aos olhos do marido fazendo com que possa gerar conflitos no 

casamento, levando muitas vezes a separação e preocupação com o futuro, onde a mãe 

reflete sobre quem, quando e como irão cuidar do filho com o TEA. 

 

Quadro 01- Dificuldades relacionadas das com o diagnóstico 

Sentimentos Pensamento 

Alivio  Agora sabemos o que filho tem  
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Frustação e insegurança  Sera que vou dar conta de cuidar de um 

filho assim  

Exaustão Passamos por vários médicos  

Esperei 01 ano para conseguir vaga para 

meu filho no serviço público 

Dificuldade em aceitar  Não quero ouvir a palavra autismo 

Preocupação financeira Não temos dinheiro suficiente para bancar 

todo tratamento que ele precisa  

Abandono  Meu marido fala que sou louca quando 

falo das dificuldades do meu filho, só eu 

que vejo.  

Preocupação com o futuro Quem irá cuidar do meu filho quando eu 

morrer  
FONTE: Pereira, Bordini e Zappitelli, 2017. 

 

A fim de fundamentar o pensamento anterior descrito é que Brasil (2000), que 

trata sobre o manual para os pais de autistas, infere que a família: 

 

Acredita que faz a sua parte, sobrecarregando a agenda de tratamentos 

de reabilitação, ou seja, centrando toda sua energia, tempo e dinheiro 

numa parte específica daquele ser humano, tentando enquadrá-la no 

padrão normal conhecido. Mas é importante perceber o autista como 

um ser completo, com necessidades que vão além das dificuldades, 

intrínsecas a essa sua condição (BRASIL, 2000, p. 15). 
 

Quando uma mãe de uma criança com TEA se depara com o diagnóstico, a 

mesma pode demonstrar dificuldade de aceitação e de planejamento para as atividades 

diárias, deslocando o filho do convívio social, alterando a dinâmica familiar e por esse 

motivo se faz necessário o auxílio de um profissional capacitado para que seja possível 

prestar as orientações necessárias, contribuindo para o desenvolvimento da criança, bem 

como para a inclusão (FARIAS, 2006). 

 

O profissional precisa ouvir mais a família e buscar, em conjunto com 

ela, uma solução para cada caso. Nós pais nos deparamos com 

profissionais que pouco sabem sobre nossas necessidades, nossos 

conflitos, nossas expectativas e nossos sonhos. O autista faz parte de 

uma determinada família, que possui características singulares e, para 

que se possa de fato beneficiá-la, é preciso que os caminhos propostos 

para ele também acolham a sua família (BRASIL, 2000, p. 17). 
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Com isso, falta de profissionais capacitados para o cuidado e ensino 

aprendizagem de crianças com o TEA dificultam ainda mais o convívio os membros da 

família, sendo que segundo Silva et al. (2012), a família do menor deve inserir na rotina 

do mesmo a paciência, fiscalização, persistência, motivação, criatividade e a disciplina. 

Em Uma pesquisa realizada por Pereira, Bordini; Zappitelli (2017), inferem que 

as mães de crianças autistas sentem falta de grupo de apoio com as outras mães, fazendo 

com que fosse possível realizar trocas de experiências e com isso, uma auxiliar a outra. 

Ainda de acordo com os autores supracitados, outra problemática inserida nesse 

campo condiz com o número elevado de divórcios decorrentes das descobertas do 

diagnóstico, resultando em uma não adaptação do casal e em consequência disso, as mães 

passam a ser as únicas responsáveis no cuidado, sentindo a mesma sobrecarregada e 

abandonada, sendo assim necessário a inserção de um profissional capacitado para servir 

de auxílio para a mãe e para a criança. 

Dentre as terapias que podem ser utilizadas para o tratamento do TEA, cita-se a  

psicoterapia, sendo que essa desenvolve um papel imprescindível para o sucesso do 

tratamento, utilizando-se de uma abordagem humanizada e relacional, tendo como foco 

o equilíbrio emocional  essencial nos tratamentos desses quadros e recomenda-se, 

principalmente, o uso de uma abordagem multidisciplinar para que  sejam sanados os 

problemas existentes. Com isso, estão divididas em 03 fases: 

 

A primeira fase envolve a superação do isolamento. Na segunda fase, o 

terapeuta fornecerá os limites iniciais, ajudando a criança a desenvolver 

seus próprios limites. Finalmente, na terceira fase, haverá a tentativa do 

terapeuta de compreender o conflito que ocasionou a retração 

(BRASIL, 2000, p. 17). 
 

Contudo, a participação dos pais nas consultas dos filhos com TEA faz-se 

importante, uma vez que permite o acompanhamento e a tirada de dúvidas sobre o 

tratamento, fazendo com o que haja um maior contato entre o profissional, a família e a 

criança. A destarte, a família e o núcleo principal do cuidado, sendo responsáveis no 

processo de desenvolvimento, não devendo forçar ao autista a se inserir no meio social, 
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bem como a seguir a rotina pré-estabelecida, pois, existe a subjetividade entre os 

indivíduos (MITCHEL; HOLDT, 2014). 

Ainda de acordo com os autores supracitados para aumentar a convivência 

família os pais podem estar se atualizando sobre o TEA, já que pesquisas indicam que os 

responsáveis pela criança autista não detém de um conhecimento qualificado e assim 

devem frequentar grupos de apoio e caso esses inexistam os mesmos devem procurar um 

profissional qualificado para que seja possível sanar todas as dúvidas. 

 

5 METODOLOGIA 

 

O artigo encontra-se fundamentando em uma Revisão Bibliográfica, sendo a 

mesma considerada um método utilizado para reforçar pensamentos inseridos no corpo 

do texto, analisando opiniões similares ou divergentes relacionados à temática, onde foi 

possível identificar de forma sucinta a relação do autismo com a família do autista e com 

a psicanálise (SILVA; MENEZES, 2005). 

Com isso, autores como Prodanov inferem que a Revisão Bibliográfica se 

encontra caracterizada como sendo: 

 

Quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos 

científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material 

cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em 

contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. 

Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar à 

confiabilidade e fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. Na 

pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a 

veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou 

contradições que as obras possam apresentar (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 54). 

 

Para a busca dos artigos foram utilizados os seguintes descritores: autismo 

infantil e transtorno autístico, no entanto, foram elencados 08 artigos na base de dados do 

BIREME, publicados entre os anos 2010 a 2017, condizente com a temática, bem como 

analisado, livros e demais materiais científicos publicados no meio virtual, sendo 

utilizados os seguintes autores: Sianini et al. (2010), Moro e Souza (2012), Silva e 
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Santiago (2016), Corrêa e Queiroz (2017), Silva (2017a), Cunha (2017), Zanatta (2012a) 

e Pereira et al. (2017).  

Os dados foram analisados mediante a abordagem qualitativa descritiva, que 

segundo Godoy et al. (1995, p.62): 

 
Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação 

fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente 

natural. Nessa abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada. 

 

Frente ao elencado os artigos foram submetidos a um fichamento e com isso 

extraído as idéias principais para que fossem assim possível descreve-las no artigo 

qualitativamente, pontos esses que serão descritos a seguir. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos artigos utilizados, foi possível verificar que existe de fato 

alterações comportamentais na mãe da criança com TEA, com isso de acordo com Sianini 

et al. (2010) em sua pesquisa foram encontrados um número elevado de mães com 

quadros depressivos, sendo o influenciador direto as características do autismo, em 

especial a dificuldade de interação, porém, o referido autor também infere que a saúde 

mental da progenitora deve ser analisado, uma vez que as mães podem ser predispostas a 

um quadro depressivo. 

Portanto salienta-se que é imprescindível a participação das mãe nas terapias dos 

filhos com TEA, resultando em uma maior segurança para a criança, bem como o 

estabelecimento de orientações e tirada de dúvidas, fazendo com o que possam estar 

sendo trabalhos os pontos dificultosos na participação dos pais nas consultas do filho 

(MORO e SOUZA, 2012). 

Na pesquisa realizada por Silva e Santiago (2016), foi evidenciado que a família 

exerce um papel importante na vida da criança com TEA e que por mais que essa não se 

encontre preparada a busca por profissionais e participação ativa nas consultas fazem com 
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o que sejam desenvolvida a segurança e com isso, a mesma irá sentir-se  segura sobre 

questões atreladas ao autismo e quadro clinico do menor, no caso o filho. 

Segundo Corrêa e Queiroz (2017), os pais em especial a mãe, sentem-se 

culpados pela situação do filho autista, resultando dessa forma em uma oscilação na 

convivência dentro do seio familiar. A pesquisa realizada pelos autores supracitados 

também observou que a mãe ao realizar diversas estratégias para a socialização da 

criança, resulta muitas vezes em um desequilíbrio, pois, existe de fato a falta de sintonia, 

uma vez que a linguagem da progenitora é diferente da do filho com TEA. 

De acordo com Silva (2017a), a mãe ao engravidar, planeja, formula e sonha 

com o nascimento tão esperado do filho e logo após do nascimento recebem o diagnóstico 

médico atestando autismo, sendo essa notícia um choque para toda a família, em especial 

a mãe, uma vez que esta encontra-se inserida no cuidado de forma mais presente. Porém, 

o autor também evidenciou que por mais duro que tenha sido o diagnóstico, as mães 

tendem a aceitarem quando participativas no processo terapêutico da criança, mas 

ressalva que o sentimento de solidão que aflige a mãe, tende a oscilar o humor da mesma.  

Segundo a pesquisa de Cunha (2017), o ato de ser mãe e pai de uma criança com 

TEA, não é fácil, exigindo dos pais uma dedicação total para auxiliar nas atividades 

diárias dos filhos e com essa necessidade a oscilação de humor, bem como as 

discrepâncias dentro do lar só tendem a aumentar, porém com o passar do tempo os pais 

tendem a se adequarem as novas exigências, tornando-os assim mais receptivos e 

tolerantes, porém faz-se necessário o acompanhamento com profissionais capacitados 

para dar suporte aos envolvidos no cuidado direto da criança com TEA, uma vez que 

autores anteriormente descritos inferem que existe a oscilação de humor. 

Autores como Zanatta (2012a), salienta que o convívio com uma criança com 

TEA é uma tarefa árdua, cansativa para a família e que a gravidez, nascimento e 

desenvolvimento dessa criança seriam um momento mágico até a confirmação do 

diagnóstico do autismo e com isso a mãe teria que se adaptar a uma criança detentora de 

um comportamento estereotipado, que tem dificuldade de demonstrar reações e emoções, 

bem como afeto, fazendo com o que na maioria das vezes a família desenvolva um 

isolamento social, resultando dessa forma na clausura da criança, sendo esse um impacto 
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negativo que pode ter várias repercussões e frente essa problemática Pereira et al. (2017), 

infere que se faz necessário a criação de grupos terapêuticos que possam dar suporte a 

essas mães, sendo um facilitador na interação mãe e filho. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante ao elencado foi possível identificar que o TEA em crianças é uma 

temática que está sendo explorada com mais afinco nos dias atuais, porém, a inserção da 

família da criança autista no cuidado ainda passa por processo de adaptabilidade e 

aceitação. 

A dificuldade em aceitar o filho com o TEA é uma realidade presente no Brasil, 

porém, essa não aceitação esta intrínseca a falta de conhecimento sobre as causas, 

consequências e forma de tratamento direcionado a esse transtorno, pois, se faz necessário 

a inserção do psicoterapeuta, como demais integrantes da equipe multiprofissional no 

cuidado para que seja possível integrar a mãe no tratamento do filho, promovendo dessa 

forma um maior contato. 

O distanciamento da mãe no tratamento do filho faz com o que a qualidade das 

ações desenvolvidas pela psicoterapia como demais profissionais fique fragilizado, pois, 

no momento do tratamento a criança está sendo cuidada e observada. Porém, ao voltar 

para a casa o mesmo é excluído da convivência, sendo assim o tratamento não surtia efeito 

e a criança estaria envolta de agravantes que aumentariam consideravelmente o impacto 

do transtorno nas atividades diárias e na expressão do mesmo. 

A destarte, deixa-se claro que faz importante a inserção da mãe nas consultas e 

no cuidado ao filho com TEA, minimizando assim os impactos negativos relacionados a 

ausência da mesma. Por fim, a pesquisa foi de grande relevância, uma vez que demonstrou 

que existe de fato um tabu dentro das famílias do autista, em especial na perspectiva a 

mãe, fazendo com o que possam surgir novos trabalhos relacionados a importância da 

inclusão da mãe no tratamento do filho, bem como os tipos de cuidados desenvolvidos 

pela mãe da criança dentro de casa.  
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RESUMO 

As rápidas mudanças advindas com a reforma psiquiátrica, vem exigindo dos serviços 

públicos de saúde um trabalho mais articulado, dessa forma, o modelo hospitalocêntrico 

deixa de ser o grande foco das políticas públicas de saúde, delegando ao Centro de atenção 

psicossocial - CAPS essa função. Além das pessoas que necessitam dos cuidados do 

serviço um outro grupo em vulnerabilidade é justamente aqueles que “cuidam”, e quando 

se refere exercer o papel de responsável por crianças com transtornos mentais o desafio 

se mostra ainda maior. Dessa forma, esse estudo tem como objetivo: verificar como os 

cuidadores sentem/percebem seu papel como responsável de uma criança atípica que 

recebe tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPsi). Para tal, 

através de grupo focal foi investigado um conjunto de cuidadores presente no CAPSi de 

uma cidade do interior do Rio grande do Norte. Os dados foram discutidos por meio de 

análise de conteúdo. Com isso, pôde-se perceber que os mesmos se apresentam em sua 

maioria sendo do sexo feminino, se demonstram pessoas comprometidos com os 

cuidados, porém, alguns demonstravam um pouco esgotados diante de toda demanda que 
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as crianças exigem. Em sequência, é importante destacar que todos os entrevistados 

apresentaram satisfação com o serviço oferecido no CAPSi e evolução da criança.   

Palavras-chave: reforma psiquiátrica; crianças atípicas; protetor. 

 

ABSTRACT 

The rapid changes resulting from psychiatric reinforcement have been demanding more 

articulated work from the public health services, so the hospital-centered model is no 

longer the main focus of public health policies, delegating this function to the CAPS. In 

addition to the people who need the care of the service, another group in vulnerability is 

precisely those who "care", and when it refers to play the role of responsible for children 

with mental disorders the challenge is even greater. Thus, this study aims to verify how 

caregivers feel / perceive their role as responsible for an atypical child receiving treatment 

at a center in the child psychosocial care center (CAPsi). For that, a group of caregivers 

present in the CAPSi of a city in the interior of Rio Grande do Norte was investigated 

through a focus group. The data were discussed through content analysis. With this, it 

was possible to perceive that they are mostly female, if they demonstrate people 

committed to the care, however, some showed a little exhausted before all the demand 

that the children demand. In sequence, it is important to highlight that all the interviewees 

presented satisfaction with the service offered in the CAPSi and the evolution of the child. 

Key-words: psychiatric reform; atypical children; protector. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A partir do movimento da Reforma Psiquiátrica na década de 80, o Brasil passou 

por algumas mudanças apoiadas na concepção de inserção social e dignidade humana de 

pessoas com transtornos mentais, formulando novas formas de assistência psiquiátrica. 

Desta maneira os hospitais psiquiátricos deixaram de ser a principal fonte de tratamentos 

passando para os serviços comunitários o ponto de atendimentos (REIS et al., 2015). 

Reis et al. (2015), relatam que desde as mudanças instauradas com a reforma 

psiquiátrica, houve a implantação dos Centro de Atenção Psicossocial (CAPs). Os 
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mesmos tem como principais finalidade a reinserção social dos seus usuários, a realização 

de acompanhamento clínico e o revigoramento dos laços familiares e comunitários. Sendo 

assim, Buriola et al. (2016), destacam que dados do ministério da saúde indicam que 3% 

da população tem transtorno mental grave ou severo e mais de 12% tem a necessidade de 

algum atendimento em saúde mental, sendo constante ou esporádico, sendo incluso nestas 

porcentagens crianças e adolescentes. 

Ainda de acordo com Buriola et al. (2016), ter crianças ou adolescentes com 

transtorno mental na família traz mudanças nos costumes familiares, hábitos e na rotina. 

Com a chegada do diagnóstico, e o abalo trazido por este, a família precisa passar por 

uma fase de adaptação à nova situação, que pode trazer estigmas e preconceitos 

relacionados a doença. Ainda de acordo com esses autores, essas novas situações podem 

ocasionar desgastes e sobrecargas físicas e emocionais tanto para a família quanto para o 

cuidador principal, isto é, um indivíduo, que seja membro da família ou não, que irá 

desempenhar a maior parte ou mesmo a parte total das responsabilidades ou cuidados 

com a criança ou adolescente. 

Santos, Eulálio e Barros (2015) destacam que com a reforma psiquiátrica o 

indivíduo com transtorno mental não é único “protagonista”, a família também se tornou 

uma parte importante neste diagnóstico, pois, representa uma amplitude de grande 

importância no processo terapêutico conduzido e iniciado nos serviços de atenção à saúde 

mental, sendo aliada nos cuidados dos procedimentos recomendados por estes serviços.  

Descobrir os sentimentos dos cuidadores de crianças com transtornos mentais 

parece ser um desafio bastante instigante. É complexo e até “utópico” definir uma única 

maneira de sentir/perceber, tendo em vista que a psicologia trabalha com a subjetividade 

de cada indivíduo, dado este que não é possível de mensuração. Sendo assim, o 

sentimento e a percepção dos cuidadores de crianças com transtornos mentais são a 

temática principal desse estudo, que busca resultados que possam auxiliar ao pesquisador 

a entender melhor esses cuidadores. Diante do exposto, fica evidente a necessidade de 

haver um estudo sobre qual sentimentos desses cuidadores, que podem ser pais, avós, ou 

outra pessoa que assuma essa função. 



 

1605 

Portanto, esse estudo tem como objetivo geral, verificar como os cuidadores 

sentem/percebem seu papel como responsável de uma criança atípica que recebe 

tratamento em um centro de no centro de atenção psicossocial infantil (CAPsi).  E como 

objetivos específicos, tem-se: I -  Analisar como foi e o que mudou na vida dos cuidadores 

após receber o diagnóstico da criança; II- Verificar se tem e como se dá o apoio familiar 

para esses cuidadores; III - Investigar quais os sentimentos/emoções dos cuidadores em 

relação à rotina que enfrentam; e IV - Verificar como eles percebem o papel do CAPS 

nesse processo, e se houve melhoras após seu ingresso na instituição. Diante do exposto, 

este estudo visa contribuir no entendimento da temática, apresentando os resultados de 

pesquisa e auxiliando os leitores acerca da importância das percepções e sentimentos 

desses cuidadores. Por meio desta investigação, busca-se realizar rodas de conversas com 

esses cuidadores onde os mesmos possam sentir-se a vontade para explanar o que sentem. 

 

2 SAÚDE MENTAL E REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

 

No Brasil, a superação ao modelo hospitalocêntrico no cuidado a saúde mental 

passou a ganhar destaque a partir da década de 80, mais especificamente na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, com isso houve o início de uma série de discursões 

voltadas a críticas ao modelo manicomial, único meio de cuidado em saúde mental 

existente na época, e a discussão de novos modelos de assistência e cuidado as pessoas 

com transtornos mentais (HIRDES, 2009). 

Já na década de 90, a Conferencia Regional para a Reestruturação da Assistência 

Psiquiatra, ocorrida em Caracas, foi um outro marco histórico possibilitando mudanças 

mais efetivas no contexto da saúde mental através da Declaração de Caracas, em que 

países da América latina, incluindo o Brasil, assumiram a responsabilidade de reorganizar 

a assistência a pessoas com transtornos mentais, primando pela dignidade e os direitos 

humanos destas, revendo a hegemonia e a centralização dos hospitais psiquiátricas e 

focando em um modelo de cuidado substituto aos manicômios no qual estas pessoas 

pudessem conviver em seu meio social (BRASIL, 2001; HIRDES, 2009; OMS, 1990). 
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Com o avançar das discussões, em 2001 foi instituída a Lei 10.216, também 

conhecida como lei Paulo Delgado, que “Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.” 

(BRASIL, 2001. p.1). A partir desta, a atenção a saúde mental passou a ser voltada ao 

processo de desinstitucionalização e substituição dos hospitais psiquiátricos por serviços 

de saúde mental como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que seguem a lógica 

da descentralização e territorialização (MORETTO; CONEJO; TERZIS, 2008). 

Os CAPS são um serviço intermediário entre o hospital psiquiátrico e os serviços 

ambulatoriais, estão inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela 

Portaria 3.088 de 2011, do Sistema Único de Saúde (SUS) que tem por finalidade criar, 

ampliar e articular os serviços de atenção a pessoas com transtorno mental ou com 

necessidade decorrentes do uso de álcool e outras drogas (BRASIL, 2011). Os CAPS 

subdivide-se em CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi II, CAPS ad II, CAPS ad III e CAPS 

ad IV, nestes o atendimento aos usuários é realizado de forma intensiva e permanente, 

todos exercem a mesma função e são definidos por ordem crescente de 

porte/complexidade e abrangência populacional (BRASIL, 2002). 

Os CAPS infantil (CAPSi), devem responsabilizar-se por uma quantidade 

limitada de atendimentos regulares a crianças e adolescentes (e seus familiares) em 

regime diferenciado, ou seja, considerando a especificidade e necessidade de cada usuário 

e desenvolvendo um conjunto de atividades terapêuticas para os usuários e estabelecendo 

parcerias com as redes de saúde, educação e assistência social. Os atendimentos no CAPSi 

podem ser individuais ou grupais, sendo preferíveis os em grupo (MACHINESKI; 

SCHNEIDER; CAMATTA, 2013). 

A equipe multidisciplinar do CAPSi deve ser composta por, no mínimo um 

psiquiatra, neurologista ou pediatra com formação em saúde mental infantil, um 

enfermeiro, quatro profissionais de nível superior entre psicólogo, fonoaudiólogo, 

pedagogo, assistente social e/ou terapeuta ocupacional, e cinco profissionais de nível 

médio. Quanto as demandas, prioriza-se os atendimentos para crianças e adolescentes 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA), transtornos psicóticos e problemas que 

acarretem maior prejuízo psicossocial (COUTO; DUARTE; ANDRANDE, 2008). 
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3 A FAMÍLIA E O CUIDADO À CRIANÇAS COM TRANSTORNO MENTAL 

 

Segundo Miller (2003) a infância, de forma histórica, é vista de uma maneira 

romântica, sendo um momento de explorações e descobertas e, consequentemente, de 

contentamentos e encantos. Porém, a realidade, se apresenta de maneira muito diferente. 

Apesar de que, por bastante tempo, havia a negação de que crianças e pré-adolescentes 

podiam sofrer de quadros depressivos, resultados de pesquisas epidemiológicas e casos 

clínicos, mostram que esses transtornos ocorrem com mais frequência do que se 

imaginava. O autor ainda contextualiza que a conceituação de uma infância feliz é muito 

mais uma ideologia desejada pelo adulto do que resultados apresentados pelas evidências. 

Concordando com o autor supracitado, Martins e Carvalho (2010) relatam que a 

sociedade acredita que crianças não desenvolvem estresse, como se o seu corpo tivesse 

um desenvolvimento diferente de um adulto. Essa concepção, muitas vezes, é trazida 

pelos pais/cuidadores; estes parecem acreditar que nesta fase, seus filhos estão 

preservados de qualquer evento desagradável. Os autores ainda afirmam que as crianças 

estão propensas as mesmas complicações e dificuldades que os adultos passam, podendo 

apresentar patologias que comprometam seu desenvolvimento.  

A infância, é considerada também, como a fase importante para o 

desenvolvimento das habilidades sociais, baseando-se que se a criança tiver os estímulos 

necessários ela terá grande probabilidade de desenvolver interações sociais mais 

favoráveis e satisfatórias (ALBUQUERQUE, 2013). Sendo assim, constrói-se todo um 

construto de atividades esperadas para a infância, e, aqueles que por alguma dificuldade 

ou patologia não conseguem desenvolver, enfrentam diversos desafios.  

Dessa forma, com a reforma psiquiátrica, os CAPSi deram lugar a esse sujeito 

que durante muitas décadas foi constituído como “intocável”, agora a infância teria um 

lugar na rede de atenção.  Sendo assim, com o processo de implementação dos serviços 

substitutivos ao hospital psiquiátrico a família passou a exercer mais reponsabilidades no 

cuidado a pessoas com transtornos mentais, assistindo-os em suas atividades cotidianas. 

Diante deste fato é comum que uma pessoa da família assuma maior responsabilidade sob 
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esses cuidados, sendo assim, as pesquisas tem evidenciado que em sua maior essa função 

é assumida por mulheres (DALTRO; MORAES; MARSIGLIA, 2018; FARIAS et al., 

2014; MARINE et al., 2010). 

No caso do crianças com transtorno mental, em geral, as mães são quem 

assumem este papel dividindo-se entre o cuidado ao filho e suas funções profissionais, 

familiares e sociais. Cuidar dessas criança exige que os cuidadores coloquem essa função 

como prioridade o que acarreta em deixar suas próprias necessidades em segundo plano 

e exige adaptações na rotina, hábitos e costumes familiares (BURIOLA et al., 2016; 

DALTRO; MORAES; MARSIGLIA, 2018; MARINE et al., 2010). 

Conforme afirma Buriola et al., (2016) o impacto do diagnóstico associado a 

todas estas modificações, necessárias para promover o cuidado a criança, podem acarretar 

sobrecarga e desgaste a família, em especial ao cuidador principal. Além da sobrecarga 

física há também a sobrecarga emocional oriunda de aspectos objetivos – mudança na 

rotina, dificuldades financeiras, acúmulo de tarefas, entre outras – e as provenientes de 

fatores subjetivos como: preocupação com o futuro da criança, sentimento de culpa, 

medo, frustração (BURIOLA et al., 2016; DALTRO; MORAES; MARSIGLIA, 2018; 

FARIAS et al., 2014). 

 

4 METODOLOGIA 

 

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, essa é muito utilizada no 

campo das ciências sociais, pois, requer um posicionamento naturalista e envolve a 

interpretação do que se está estudando, afim de criar representações sobre o que está 

sendo pesquisado (FLICK, 2009). O método utilizado para coleta de dados foi o grupo 

focal, o mesmo vem sendo muito utilizado por pesquisadores da área da saúde desde os 

anos 80. O grupo focal requer alguns cuidados, como: homogeneidade dos participantes, 

quantidade limitada de sujeitos e a necessidade de um moderador que facilite o processo 

de discursão. (BORGES; SANTOS, 2005). 

O grupo focal geralmente tem duração de uma hora e tinta minutos e seu objetivo 

é o levantamento de informações a partir de uma discussão voltada para os dados que se 
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pretende coletar. Um aspecto fundamental deste tipo de grupo é a interação entre os 

próprios participantes e o pesquisador (LEVOLINO; PERLICIONI, 2001). O mesmo é 

utilizado quando o pesquisador tem o intuito de assimilar quais as representações, 

pensamentos e/ou percepções de determinadas pessoas em relação uma problemática.  

Para um melhor entendimento do que foi discutido no grupo focal os dados 

foram discutidos por meio de análise de conteúdo, esta consiste na utilização de técnicas 

afim de analisar o conteúdo proveniente de métodos como o grupo focal analisando os 

discursos dos trazidos pelo sujeito através da fala (CHEUNG-LUCCHESE; ALVES, 

2013).  

 

5.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os sujeitos participantes do estudo foram cuidadores de crianças atendida pelo 

CAPSi em uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. O critério de seleção foi 

apenas ser o cuidador principal da criança. A finalidade em investigar esse grupo foi 

analisar qual a percepção destes cuidadores acerca do cuidado a uma criança com 

transtorno mental e do apoio social que recebem. 

Esse estudo ocorreu por meio de visitas técnicas das pesquisadoras a instituição, 

onde se percebeu a necessidade de um olhar mais voltado a esses cuidadores, com isso, 

foi feito o convite aos cuidadores que tivessem interesse em participar, e, no mês de Maio 

de 2018 o mesmo foi realizado. 

Os participantes foram esclarecidos sobre os procedimentos da pesquisa, através 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o responsável pelas 

crianças, o qual foi assinado e entregue uma via ao participante e ficando uma outra via 

com os pesquisadores responsáveis. 

O grupo foi constituído por sete participantes, seis mulheres e um homem. Das 

mulheres que participarem duas são avós e três são mães, e o homem participante era o 

pai de uma das crianças. O grupo teve duração de aproximadamente uma hora, onde 

foram realizadas perguntas abertas seguindo um roteiro semiestruturado (apêndice A), as 

respostas foram registradas através de gravação de áudio autorizada pelos participantes.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

O grupo focal foi realizado na sala de espera do CAPSi, foi solicitado 

inicialmente para que eles se apresentassem, falassem quem eram seus filhos, netos ou 

pessoas que eles exercem esse cuidado. O Quadro 1 mostra um pouco dessas informações 

gerais.  

 

Quadro 1 - Informações gerais acerca do parentesco, diagnóstico e tempo de 

tratamento 

 

PARENTESCO 

 

DIAGNOSTICO DA 

CRIANÇA 

 

TEMPO DE TRATAMENTO 

Mãe Autismo 5 anos 

Avó Autismo e esquizofrenia 

 

2 anos 

Avó Hiperatividade 4 anos 

Mãe 

 

Autismo 6 anos 

 

Mãe 

Autismo 7 anos 

Avó Autismo 

 

4 anos 

Pai Não tem diagnostico fechado 6 anos 

 

FONTE: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Diante do que foi observado durante a pesquisa, percebe-se que há maior 

participação do gênero feminino dentre os sujeitos entrevistados, contando apenas com 

um homem. Também é possível observar maior representatividade de cuidadores como 

mãe, sendo 4 do total entrevistado (7). Em segundo lugar ficam as avós e por último pai, 

com apenas um participante. Em relação aos transtornos mentais das crianças que eles 

exercem o cuidado, na maioria deles o autismo está presente, tendo apenas um que não 

possui, pois, é hiperativo e outro que não tem diagnostico fechado. Reiterando estas 

informações, Dini (2018) afirma que o aumento do autismo na população tem sido 
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constatado mais facilmente nos tempos atuais pelo aprimoramento dos diagnósticos, 

melhora do quadro clínico, possíveis ajudas governamentais e o crescente aumento 

populacional, e não são casos somente diagnosticados na infância, mas sim, em qualquer 

fase da vida do ser humano, por isso, demonstra-se a elevação desses quadros atualmente. 

Já em relação ao tempo de tratamento a maioria está entre 4-6 anos de tratamento. 

A seguir, a primeira indagação feita aos cuidadores foi: como foi para eles 

receberem o diagnóstico do seu filho/neto acerca de seu problema. O Quadro 2 mostra 

um pouco dos discursos dos mesmos diante dessa pergunta.  

 

Quadro 2 - Como foi para os cuidadores receber o diagnóstico de transtorno 

mental da criança que eles cuidam 

 

“Meu mundo desabou, não é fácil saber que tem um filho assim, agora já tô aceitando” (CUIDADOR 01) 

 
“Eu já desconfiava, então foi bom para confirmar por que ninguém acreditava quando eu dizia que não era 

normal” (CUIDADOR 02) 

 

“É difícil, mas acostuma” (CUIDADOR 03) 

 

“Foi difícil, mas eu aceitei por que eu já desconfiava” (CUIDADOR 04) 

 

“Não é fácil, mas tem que aceitar, a gente acostuma, foi a professora quem disse no primeiro dia de aula dele 

que ele tinha alguma coisa” (CUIDADOR 05) 

 

“É muito difícil, até hoje é, principalmente porque a sociedade não aceita” (CUIDADOR 06) 

 

“Até hoje é muito difícil, até porque a gente não sabe o que ela tem mesmo” (CUIDADOR 07) 

 

FONTE: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Nos discursos acima, é possível perceber que praticamente todos relataram que 

é difícil, seja porque a sociedade não aceita, seja porque “seu mundo desabou” ou outros 

motivos. Levando em consideração essas afirmações, Bezerra, Vieira e Silva (2016), 

relatam que ao receber o diagnóstico do autismo a família passa por reações emocionais 

como de negação (questionando os profissionais ou ignorando o diagnóstico), de choque 

(impedindo o recebimento e compreensão das informações), de culpa, depressão, 

irritação, seguidos por estresse familiar em questões físicas, psicológicas e financeiras (já 
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que os quadros de autismo precisam ser acompanhados por vários profissionais). Alguns 

deles também relataram que já desconfiavam e foi até importante o diagnóstico para saber 

o que tinha.  

Os autores Brites e Valiati (2018), informam que ao comparar o 

desenvolvimento típico de crianças com o de um autista são notórias as diferenças, como 

o comprometimento da comunicação com outras crianças e adultos, de conseguir 

expressar o que sente, atos repetitivos, interesses restritos, independentemente do local 

ou público em que ela esteja inserida, também não se sentem confortáveis com toque ou 

barulho e ignoram momentos de controle social; os mesmos autores, indicam que quanto 

antes for diagnosticado o quadro, mais fácil ter evolução nos tratamentos.  

Vale destacar também que o discurso “a gente se acostuma” foi bastante 

repetido também, tendo em vista que embora as dificuldades apresentadas, uma hora os 

cuidadores acabam se acostumando, como uma sensação de “conformismo”.  

Ainda falando do diagnóstico, foi perguntado acerca do que mudou na rotina 

deles após descobrir que seu filho/neto possuía um transtorno mental. É importante 

destacar que a maioria dos cuidadores pareceu “fugir” um pouco dessa pergunta para 

contar um pouco da história do filho, relatar suas qualidades, e por muitas vezes era 

preciso repetir a pergunta.  

Porém, ao falar da rotina a maioria falou que mudou bastante, que eles precisam 

de muito tempo, dedicação integral a criança que muitas vezes é dependente, agressiva, e 

que a todo momento ficam preocupados, a cuidadora 03 ainda destacou “fico pensando 

se algum coleguinha da escola pode machuca-lo, se alguém na rua pode bater nele, não 

tenho sossego”, concordando com essa afirmativa a cuidadora 05 afirmou “minha vida 

mudou totalmente, hoje vivo para ele, fico preocupada o tempo todo em como ele está, 

afinal, eu sei que ele não pode viver só”. Nenhum dos cuidadores demonstrou não ter 

mudado nada na rotina e ter seguido a vida como era antes, sendo possível perceber o 

grande impacto que há na vida dos cuidadores de crianças com esse tipo de problema.  

A seguir foi perguntado sobre o apoio familiar (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Apoio familiar e social 
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“Sou separa do pai, então sou pai/mãe” (CUIDADOR 01) 

 

“A mãe não quer saber dele, diz quem ele é doido e ele também não gosta dela. O pai mataram. Sou eu 

sozinha para cuidar dele, preciso fazer três cirurgias, mas não tenho com deixar ele” CUIDADOR 02) 

 

“Eu sou avó e mãe dele. Tudo sou eu” (CUIDADOR 03) 

 

“Minha mãe e minha irmã me ajudam. Minha irmã foi quem começou a desconfiar que ele tinha 

alguma coisa (...), mas os outros não, discriminam, até no colégio. Ele gosta de tomar banho de 

piscina, mas nunca levam ele, mesmo eu mandando a roupa e a toalha no dia do banho” (CUIDADOR 

04) 

 

“Eu sou mãe e pai, o pai ajuda por obrigação, mas não fica muito com ele” (CUIDADOR 05) 

 

“A mãe ta ali, as vezes aparece, mais o maior trabalho fica para mim” (CUIDADOR 06) 

 
FONTE: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

A cerca do apoio familiar e social nos cuidados da criança com transtorno 

mental, quase todos os respondentes (menos o cuidador 07 que não se manifestou nessa 

pergunta) falaram que quem cuida são eles, alguns ainda relataram exercer a função de 

pai e mãe ao mesmo tempo, como o cuidador 01 e 05, e as avós, que mesmo não sendo 

as mães, elas que exercem essa função, e que todo trabalho fica para elas.  

Segundo Mainetti e Wanderbroocke (2013) as famílias contemporâneas têm as 

avós tomando frente e assumindo as responsabilidades dos seus netos. Há uma sucessão 

de importância, onde, há uma relação mais emocional do que econômica/funcional nessa 

questão; o apoio familiar, a tarefa do cuidar quando nascem crianças com necessidades 

especiais, faz com que as avós estejam cada vez mais presentes na vida dos netos, 

tornando-se até cuidadoras integrais. Mediante essas informações, Marin e Piccinini 

(2009) também relatam sobre a crescente proporção de famílias uniparentais onde a 

responsabilidade da criança é totalmente da mãe sem que haja uma relação conjugal, 

sendo por opção ou por questões de gravidez indesejada (separação, divórcio, abandono, 

também estão relacionados). 

Um pouco diferente dos outros, a cuidadora 04 afirmou ter ajuda da sua irmã, 

porém, que no colégio seu filho não é bem aceito, que sofre discriminação tanto das outras 

crianças como dos professores. Concordando com essa ideia Silva et al. (2017), afirmam 
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que o preconceito é uma atitude negativa mediante a um perfil determinado pelo grupo 

ao qual pertence, desenvolvendo comportamentos agressivos, desfavoráveis e 

discriminatórios pelos preconceituosos. Assim, quando associa-se estas questões aos 

grupos com doenças mentais, fica incontestável as relações de distanciamento e exclusão 

destas pessoas. 

Por fim, também foi perguntado aos cuidadores se eles percebem mudanças nos 

comportamentos das crianças após eles fazerem tratamento no CAPSi, tendo em vista que 

a grande maioria já faz tratamento lá há vários anos. O quadro 4 mostra um pouco de seus 

relatos.  

 

Quadro 4 - Percepção dos cuidadores em relação as melhoras das crianças após 

o tratamento no CAPSi 

 

“Depois que começou o tratamento ele melhorou muito...” (CUIDADOR 01) 

 

“Melhorou um pouco, hoje ele não faz mais as coisas que fazia antes (colocar a cabeça no punho da rede, falar 

com as mãos, queria matar a irmã), mas ainda dá muito trabalho” (CUIDADOR 02) 

 

“Melhorou muito, ainda dá trabalho, mas ta bem melhor” (CUIDADOR 03) 

 

“Melhorou, hoje ele interage com outras crianças, ele nem engatinhava quando tinha 2 anos. (CUIDADOR 

04) 

 

“Melhorou muito. Ele é muito inteligente” (CUIDADOR 05) 
FONTE: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

A cerca da melhora após o tratamento todos os cuidadores que se manifestaram 

(o cuidador 05e 06 não se manifestou) afirmaram ter notado melhoras após o tratamento 

no CAPSi. Embora reconheçam que eles têm muito a melhorar ainda, eles conseguem 

perceber avanços após o tratamento. Ratificando estes discursos Paula, Ruyz e Paula 

(2016), dizem que quanto antes a criança tiver o diagnóstico e começar os 

acompanhamentos necessários, será possível obter melhorias consideráveis nas 

habilidades sociais, cognitivas e linguísticas (levando em consideração o grau e o tempo 

de tratamento). Vale também destacar que a palavra “trabalho” se repetiu em dois 

discursos. Por exemplo no discurso do cuidador 03 “Melhorou muito, ainda dá trabalho, 
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mas ta bem melhor”, e o do cuidador 02 “(...) mas ainda dá muito trabalho”. Podendo 

perceber que embora vejam melhoras, a criança ainda dá muito trabalho. Foi possível 

percebem enquanto falavam que alguns manifestavam entusiasmo com as melhoras, 

outros, como o cuidador 02 e 03, demonstravam um pouco de cansaço, de “peso”. Sendo 

perceptível que embora discursos parecidos, as pessoas demonstravam emoções de forma 

muito particular. 

Por fim, foi possível perceber ao longo de todo o grupo focal, que teve duração 

de aproximadamente uma hora, pai/mães/avós com necessidades de falar, sem nenhuma 

dificuldade de interagir e contar sua história, o grupo que investigava percebeu uma certa 

“necessidade” de desabafar, de ser ouvido nesses cuidadores.  

Corroborando com essas afirmativas, Vianna, Xavier e Teixeira (2010) relatam 

que além da busca pela melhoria de crianças com transtorno mental, a família também 

busca ajuda nas associações para encontrar pessoas que compartilhem da mesma dor que 

a sua, e um suporte emocional para lidar com o cuidado, a vivência com outras famílias 

que sofrem situações iguais ou parecidas amenizam os sentimentos árduos, amenizando 

o sofrimentos, eles trazem aos serviço de saúde seus problemas pessoais agravados pelo 

preconceito e pela exclusão social. Assim, os autores reafirmam, a necessidade de espaços 

para que os cuidadores lidem com suas demandas, com suas angústias, sentimentos, 

sofrimentos desencadeados pelo processo do cuidar.  

Os cuidadores nessa pesquisa se demonstraram pessoas dispostas a cuidar, 

preocupados com seus filhos/netos. É possível notar que embora comprometidos com os 

cuidados, alguns demonstravam um pouco de cansaço, diante de toda demanda que as 

crianças exigem. É importante perceber que a falta do apoio familiar/social influencia 

muito nesse processo, pois, a “sobrecarga” em cima de uma única pessoa acaba 

prejudicando o processo de cuidar. Embora os mesmos reconheçam as melhoras, e 

“aceitem” as crianças como elas são, alguns demonstravam em seus discursos um pouco 

de conformismo como “a gente se acostuma”. Em sequência, é importante destacar que 

todos os entrevistados apresentaram satisfação com o serviço oferecido no CAPSi e 

evolução da criança.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos relatos dos cuidadores de crianças com transtornos mentais 

atendidas no CAPSi permitiu uma melhor compreensão acerca de suas percepções e 

sentimento em relação ao papel que exercem, ao apoio social e a importância do 

tratamento ofertado pelo CAPSi. A discursão possibilitou verificar que, embora receber 

o diagnostico confirmando que a criança que tem um transtorno mental seja um processo 

difícil e doloroso para os cuidadores, é também um alívio para essas pessoas saberem o 

que realmente há com seus filhos-netos. A angústia gerada pela falta de um diagnóstico 

especifico também ficou evidente na discussão gerada a partir do questionamento: “Como 

foi para você receber o diagnóstico de transtorno mental do seu filho-neto?”. 

A rotina de pessoas que assumem a função de cuidador (a) modifica-se em 

função dos cuidados exercidos. Ao analisar os discursos produzidos pelos participantes 

do grupo focal ficou perceptível o impacto que estas geraram em suas vidas. Constatou-

se também que há uma certa anulação do sujeito enquanto indivíduo e esse passa a se 

enxergar a partir das atribuições exercidas em função do outro a quem o cuidado se 

destina. Criança com diagnósticos de transtornos mentais muitas vezes necessitam de 

cuidados integrais, com isso verificou-se que a maior parte dos participantes exercem este 

cuidado contínuo sem ajuda de familiares.  

O apoio social, não se restringe a divisão de responsabilidades com familiares, 

porém nos discursos dos participantes foi evidente a falta de apoio, inclusive de 

familiares, o que faz com que essas pessoas assumam sozinhas o papel de cuidadoras. Em 

relação a melhora após o início do tratamento no CAPSi, ficou evidente que houve, 

percebeu-se também que enquanto alguns cuidadores evidenciaram essas melhoras outros 

evidenciaram o trabalho que as crianças dão.  

Por fim pode-se verificar a necessidade que estas pessoas têm de ter um espaço 

em que possam falar sobre suas angustias, dores e aflições, o conformismo diante da 

situação de vida e do diagnostico são explícitos em diferentes discursos, e podem ser 

fatores colaboradores para a manutenção da perda da individualidade desses sujeitos.  
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Dentre as dificuldades encontradas para realização deste estudo tem-se a falta de 

uma sala adequada para a realização do grupo focal, o barulho e o fluxo externo, como 

por exemplo, o fluxo contínuo de algumas crianças a procura dos pais, tais dificuldades 

ocorreram em parte pela logística do serviço onde o grupo ocorreu. Para novos estudos 

acerca do tema propõe-se que esses sejam realizados em ambiente favorável e com a 

mínima interferência, para que se evite viés. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro de perguntas aos cuidadores de crianças com transtornos mentais que fazem 

tratamento no CAPSi em Mossoró/RN 

 

1) Qual seu grau de parentes com a criança atendida no CAPSi?  

2) Qual o diagnóstico da criança? 

3) Há quanto tempo a criança está em tratamento no CAPSi? 

4) Você percebe que houve melhora no comportamento da criança, após começar a 

ser atendido no CAPSi? 

5) Como foi para você receber o diagnóstico da criança? 

6) O que mudou na sua rotina após descobrir que a criança tem transtorno mental e 

precisa de tratamento continuo? 

7) Como é o apoio familiar, alguém ajuda vocês com esses cuidados? 
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RESUMO 

O autoextermínio, ou suicídio, é um fato complexo e multidimensional, atinge milhares 

de pessoas em todo o mundo, de forma direta e indireta. Estimasse que até o ano de 2020 

mais de um milhão e meio de pessoas morrerão por esta causa. O crescente número de 

casos vem preocupando autoridades de todo o mundo. No Brasil são grandes os esforços 

na tentativa de reduzir os índices de mortalidade por suicídio, uma das estratégias 

utilizadas é o mapeamento dos casos de morte e tentativas de autoextermínio. O Nordeste, 

tem apresentado taxas crescentes nestes índices, assim o presente estudo buscou 

investigar a mortalidade por suicídio nos diferentes estados da região Nordeste, 

considerando a variável gênero, entre os anos de 2005 à 2015. Os resultados evidenciaram 

a discrepância entre a mortalidade de homens e mulheres por esta causa, sendo que ao 

longo dos anos pesquisados o suicídio em pessoas do sexo masculino correspondeu a 

aproximadamente 80% dos casos. 

Palavras chaves: autoextermínio. região nordeste. epidemiologia. 
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ABSTRACT 

Self-extermination, or suicide, is a complex and multidimensional complex, localized 

worldwide, directly and indirectly. The seasons that take the year 2020 more than one and 

a half million elderly people for this cause. The greatest number of cases has been 

worrying authorities around the world. In Brazil, efforts to reduce suicide rates, one of 

the strategies of search and application of death processes and attempts at self-

extermination, are great. The Northeast has registered increasing rates of indices, so the 

present study sought to investigate the suicide rate in the different states of the Northeast 

region, considering a generic variable between the years 2005 and 2015. The results 

evidenced a discrepancy between the mortality of men and women for this cause, being 

that over the years surveyed the suicide in males in 80% of cases 

KEYWORDS: self-extermination. region northeast. epidemiology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Suicídio é um tema de notória importância, constituindo um grande problema de 

saúde pública. Os autores o definem como uma ação proposital de um indivíduo para tirar 

a própria vida, ou seja, um ato de autoextermínio (LOVISI, et al., 2007; MINAYO, 2005). 

Este, é um fenômeno complexo e multidimensional que vem despertando cada vez mais 

atenção da sociedade, pois representa a terceira maior causa de mortes em pessoas dos 15 

aos 35 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; BOTEGA, 2014).  

Nas ultimas 5 décadas o número de mortes por suicídio teve um aumento de 

aproximadamente 45%. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio 

no mundo. A cada 100.000 pessoas, aproximadamente, 16 cometem suicídio. Só no ano 

de 2000, um milhão de pessoas cometeu suicídio e as estimativas da Organização Mundial 

de Saúde preveem que no ano de 2020 mais de um milhão e meio de pessoas cometerão 

suicídio (MARCHADO, SANTOS, 2015; VIDAL, GONTIJO, LIMA, 2013; BOTEGA, 

2007; SOUZA et al., 2011). 

No Brasil, entre os anos de 2004 a 2010 a média de mortes por suicídio foi de 

5,7%. Conforme a Associação Brasileira de Psiquiatria (2009) uma média de 24 pessoas 
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cometem suicídio por dia no Brasil. Um ponto importante a ser considerado são as 

variações nas características, de quem comete tal ato nas diferentes localidades do pais. 

Apesar de ter uma taxa de suicídio por habitantes relativamente baixa, o Brasil ocupa o 

8º lugar em números absolutos de mortes por suicídios (BOTEGA, 2014; MARCHADO; 

SANTOS, 2015).  

Os dados nacionais de mortalidade causados por suicídio vêm escondendo 

graves variações que existem nas regiões brasileiras, deve-se existir uma maior 

investigação e um novo olhar para onde vem acontecendo, assim saber com quais 

indivíduos os casos de suicídios se desenvolvem na atualidade, para ser pensado em 

formas que possam desenvolver medidas preventivas (BOTEGA, 2014; BARBOSA, 

2011).  

De acordo com Gonçalves (2013) a redução dos índices de suicídio requer, a 

identificação dos elevados casos de mortes por autoextermínio e a implantação de 

políticas públicas de saúde mental que integrem a problemática do suicídio. Apesar de 

complexo, a literatua se posiciona afirmando que o mesmo pode ser evitável, para tanto, 

são necessáras ações coletivas do poder publico e da sociedade em  geral, para ser possível 

reconhecer e lidar com esse problema, assim como o delineamento de intervenções 

eficazes afim de se elaborar intervenções efetivas de prevenção do mesmo 

(GONÇALVES, 2013; MACHADO; LEITE; BANDO, 2014). 

São poucos os estudos acerca da frequência e da notificação do suicídio no 

Brasil, o que se tem são levantamentos em regiões ou estados, a grande maioria concentra-

se na região Sul e Sudeste, diante das homogeneidades entre as regiões do Brasil e das 

grandes variações e desigualdades entre os fatores epidemiológicos nas diferentes regiões 

do pais faz-se necessário conhecer a realidade do fenômeno em cada localidade, diante 

desses fatos, fica evidente a necessidade de conhecer a realidade de cada localidade para 

então se produzir ações mais efetivas em termos de redução do índice de suicídio 

(BOTEGA, 2014; BARBOSA, 2011; MACHADO; SANTOS, 2015; LOVISI et al, 

2009).  

Com a aprovação do projeto de Lei 498/07, a notificação dos hospitais aos 

órgãos públicos em casos de atendimento a tentativas de suicídio passou a ser obrigatória, 
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o que facilita o desenvolvimento de estratégias mais efetivas e voltadas para o contexto 

real de cada território (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). O estudo de Machado e Santos 

(2015) indica que o Nordeste foi a região brasileira com maior índice de crescimento nas 

taxas de suicídio, entre os anos de 2000 a 2012, houve um aumento de 72,4% no número 

de mortes por suicídio na região, porém não foram encontrados artigos que fizessem esse 

levantamento apenas do Nordeste considerando os índices dos estados da região.  

Estes dados são importantes para o desenvolvimento de estratégias eficazes na 

prevenção a morte por autoextermínio. A portaria 1.876 de 2006 institui diretrizes 

nacionais para prevenção do suicídio, a ser implantadas em todas as unidades federadas, 

respeitadas as competências das três esferas de gestão, entre estas está a identificação da 

prevalência dos determinantes e condicionantes do suicídio e tentativas, assim como os 

fatores protetores e o desenvolvimento de ações intersetoriais de responsabilidade 

pública, sem excluir a responsabilidade de toda a sociedade (BRASIL, 2006). 

Para tanto é fundamental que se tenha acesso as taxas de mortalidade por 

autolesão em diferentes regiões do país considerando os fatores epidemiológicos do local, 

sendo esta uma das principais estratégias da Agenda de Ações Estratégicas para a 

Vigilância e Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde no Brasil (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). 

Lovisi et al. (2009) destacam que o Brasil é caracterizado por diferentes regiões, 

sendo assim, a análise epidemiológica do suicídio entre brasileiros de diferentes regiões 

é importante para o desenvolvimento de políticas de saúde pública que atendam a 

localidade específica. Dessa forma, diante da importância da temática do suicídio e da 

escassez de pesquisas voltadas para a região Nordeste, o presente artigo tem por objetivo 

fazer um levantamento das taxas de suicídio na Região do Nordeste, entre os anos de 2005 

à 2015, comparando ocorrência do mesmo entre sexo nos nove estados nordestinos.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O suicídio é multifatorial, envolve questões diversas - biológicas, genéticas, 

psicológicas, culturais e sociais. Entre os diversos fatores que atravessam essa 
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problemática pode-se citar desemprego, pobreza, baixa escolaridade, conflitos familiares, 

perda de entes queridos, uso de substâncias psicoativas, distúrbios mentais, entre outros. 

(OMS, 2000; SOUZA et al., 2011; ABP, 2014). 

Assim tal fenômeno não pode ser reduzido a fatos isolados na vida do sujeito, 

faz-se necessário considera-lo diante de toda abrangência que o envolve, por esse motivo 

a prevenção do suicido ainda é algo complexo e de difícil manejo. É necessário que os 

profissionais de saúde estejam aptos a reconhecerem os sinais e os fatores de risco para 

que então possam intervir de forma a evitar maiores danos, pois, o autoextermínio está 

entre as dez principais causas de morte em todo o mundo sendo considerado como uma 

das principais questões de saúde pública no mundo (OMS, 2000; ABP, 2009). 

Faz-se importante destacar que, aproximadamente, 17% da população brasileira 

apresenta comportamento suicida. De acordo com o Ministério da saúde (MS) e a 

Associação brasileira de Psiquiatria (ABP) para cada caso de comportamento suicida 

atendido no pronto socorro existem pelo menos outras 3 pessoas que tentaram, 5 que 

planejaram e 17 que pensaram em cometer tal ato. Para cada caso concreto de suicídio 

existem aproximadamente dez casos de tentativas (ABP, 2009; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2007; LOVISI, et al., 2007; VIDAL, GONTIJO, LIMA, 2013). 

Silva (2010) relata que de acordo com a OMS lidar com o suicídio requer a 

facilitação do acesso aos serviços públicos de saúde mental do território. O Brasil vem 

empreendendo estratégias e políticas públicas voltadas a prevenção do suicídio. O país 

foi o primeiro da América Latina a propor estratégias nacionais voltadas a essa 

problemática (MACHADO; LEITE; BANDO, 2010). 

Em 2006, através da portaria 1.876, foram lançadas as Diretrizes Nacionais para 

Prevenção ao Suicídio, entre as quais destacam-se as propostas de cuidados integrais a 

pacientes com risco de suicídio, atendimento em rede a essas pessoas e a educação 

continuada dos profissionais de saúde. Manuais e cartilhas voltados a orientação dos 

profissionais das equipes de saúde mental e das equipes de atenção básica para atenção e 

cuidado ao paciente com comportamento suicida (MACHADO; LEITE; BANDO, 2010; 

SILVA, 2010).   
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Outras ações desenvolvidas com foco na redução das mortes por autoextermínio 

foram o Projeto de Lei 498/07 que estabelece a obrigatoriedade de notificação 

compulsória dos casos em que especifica e dá outras providências, a Portaria nº 3.479, de 

18 de dezembro de 2017 que institui Comitê para a elaboração e operacionalização do 

Plano Nacional de Prevenção do Suicídio no Brasil, Portaria nº 3.491, de 18 de dezembro 

de 2017, que institui incentivo financeiro de custeio para desenvolvimento de projetos de 

promoção da saúde, vigilância e atenção integral à saúde direcionados para prevenção do 

suicídio no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde (SUS), 

a Portaria nº 1.315, de 11 de maio de 2018 habilita Estados a receberem incentivo 

financeiro de custeio para desenvolvimento de projetos de promoção da saúde, vigilância 

e atenção integral à saúde, direcionados para prevenção do suicídio no âmbito da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) (BRASIL, 2006; BRASIL, 2007; BRASIL, 2017,; 

BRASIL 2018; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Uma outra estratégia adotada no país foi o desenvolvimento de uma agenda de 

ações estratégicas para Vigilância e Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde no Brasil 

entre 2017 e 2020, afim de atingir a meta da OMS de reduzir em 10% os óbitos por 

suicídio até 2020. Entre os elementos chaves dessas estratégias tem-se a notificação e o 

registro dos casos de suicídios ou fatais ou não, assim é possível conhecer melhor o 

fenômeno em seus diferentes contextos, identificando quem, como e onde o fato ocorreu. 

Essas informações auxiliam na elaboração de estratégias mais eficazes e no 

monitoramento de seus efeitos, assim como possibilitam o conhecimento da população 

acerca dessa problemática e auxilia em uma maior conscientização social sobre a 

importância e relevância deste assunto o que pode vir a ser um aliado na redução do 

estigma social que ainda existe associado ao suicídio (MINISTERIO DA SAÚDE, 2017). 

Um ponto que chama atenção nestas notificações é o alto índice de mortalidade 

por suicídio em homens que é até quatro vezes maior que em mulheres, embora as 

mulheres comentam 2,2 vezes mais tentativas de suicídio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017). Corroborando com esse dado, Lovisi et al. (2009) afirmam que um dos motivos 

para essa diferença é porque os homens tem mais êxito em virtude dos meios utilizados 

que são mais letais. Fatores psicossociais como menor propensão das mulheres ao 
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alcoolismo, maior apego a crenças religiosas, maior disposição em buscar ajuda para 

tratar de transtornos mentais e ideação suicida e melhor apego social, contribuem para 

essa discrepância entre a mortalidade por autolesão entre homens e mulheres.  

Seguindo essa perspectiva Machado e Santos (2015) enfatiza a questão histórica 

e cultural do maior acesso dos homens a meios mais letais, as dificuldades destes em 

falarem sobre si tendendo a guardar seus sentimentos e emoções, além do fato de que 

homens são mais suscetíveis a preocupações financeiras pelo papel normativo da 

sociedade em colocá-lo como provedor da família, a competitividade e a impulsividade. 

Diferentemente dos homens, as mulheres tem maior facilidade em falar sobre si, 

em reconhecer situações de crise e buscar ajuda. Alguns fatores socioeconômicos são 

considerados de risco para a mortalidade por suicídio: para mulheres tem-se desemprego, 

baixa escolaridade e baixa renda, já para os homens pode-se citar o tipo de ocupação 

(cargos mais baixos), baixa escolaridade, baixa renda, consumo alcoólico (MACHADO 

E SANTOS, 2015; LOVISI et al., 2009). 

 

3 METOLOGIA 

 

Este foi um estudo descritivo acerca das taxas de suicídio na Região Nordeste, e 

seus estados, entre os anos de 2005 a 2015, considerando a variável sexo. Dados da 

mortalidade por suicídio, assim como estimativas populacionais foram obtidos no 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), de acordo com a 

pesquisa realizada no DATASUS dos anos de 2005 a 2015. 

As informações acerca da mortalidade por suicídio foram codificadas como X-

60 a X-84, conforme a 10ª Classificação Internacional de Doenças (CID 10). Taxas totais 

de suicídio foram calculadas dividindo-se o número absoluto de mortes por suicídio pela 

população total do Nordeste entre os anos 2005 a 2015. 

As proporções foram calculadas considerando o número absoluto de suicídios 

por residência em cada estado do Nordeste (o que indica que a pessoa residia na localidade 

em que a morte ocorreu) entre os anos de 2005 a 2015, pois, esses foram até então 

disponibilizados pelo instituto Brasileiro de geografia e estatística (IBGE) em relação ao 
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suicídio. Para realizar o cálculo se considerou o número de suicido por sexo e o dividiu 

pelo número total de suicídios em cada estado e em cada ano, resultando no índice para 

100 habitantes, para tanto utilizou-se o programa Excel. Foram consideradas as variáveis: 

estado, ano e sexo para fins de tabulação dos dados.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção tem como propósito apresentar e discutir os resultados do 

levantamento acerca do número de suicídios na região nordeste do período de 2005 a 

2015, considerando o sexo. A tabela 1 (apêndice A) demonstra esses dados.  Segundo os 

dados encontrados, entre os anos de 2005 a 2015 ocorreram 24.511 mortes por suicídio 

no Nordeste. Acerca desse tema, Brasil (2007) relata que o suicídio é um fenômeno que 

vem despertando cada vez mais a atenção da sociedade, este representa a terceira maior 

causa de mortes em pessoas dos 15 aos 35 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)  

De 2005 a 2015 a taxa total de suicídio no Nordeste teve um aumento de 0,9 

mortes a cada 100.000 habitantes (25%), ou seja, passou de 3,6 em 2005 para 4,5 mortes 

a cada 100.000 habitantes em 2015. Esse aumento no Nordeste contrapõe a meta mundial 

estabelecida no Plano de Ação de Saúde Mental da OMS (2003), onde nos anos de 2013 

a 2020 os países se comprometerem com uma queda de 10% na taxa global de suicídio. 

O Nordeste ao invés de ter uma depreciação em seus números, teve um aumento em suas 

taxas.  

Neste período o ano de 2013 foi o que teve um maior índice de mortes por 

autoextermínio, 7,3 mortes para cada 100.000 habitantes. Neste ínterim, a taxa de suicídio 

entre mulheres foi de 18,9 mortes para cada 100.000 habitantes, já em homens a taxa foi 

de 50,9 mortes para cada 100.000 habitantes, o que indica que 79,5 das mortes por 

autoextermínio ocorreram em homens. Estudos acerca do tema tem demonstrado que ao 

longo dos anos o índice de suicídios em homes é significativamente maior que em 

mulheres (ABP, 2014; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; LOVIS et al., 2009).   

Fatores como, maior consumo alcoólico, menor envolvimento com práticas 

religiosas, dificuldades em falar sobre os sentimentos e em buscar auxílio em situações 
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de crise por parte dos homens, podem contribuir para estes índices. Outro ponto a ser 

considerado é o maior acesso de pessoas do sexo masculino a meios mais letais, como 

por exemplo arma de fogo (MACHADO E SANTOS, 2015; LOVISI et al., 2009). 

Alguns autores afirmam que o índice relativamente baixo de suicídios em 

mulheres pode ser associado a fatores como menor consumo de álcool, religiosidade, uso 

de meio menos letais quando há a tentativa, maior flexibilidade as regras sociais e uma 

maior tendência a reconhecer situações de crise e buscar auxilio (GONÇALVES, 2010; 

MACHADO, LEITE, BANDO, 2014).  

Dentre os nove estados do Nordeste Brasileiro, o Piauí foi o que apresentou 

maior taxa de suicídio no período estudado, com uma média de 6,9 mortes para cada 

100.000 habitantes, seguido pelo Ceará com média (2005 a 2015) de 6,8 mortes para cada 

100.000 habitantes. Embora apresente a segunda maior taxa de suicídio, também foi o 

segundo estado a apresentar maior queda em seus índices, o mesmo reduziu em 3,9 a taxa 

de suicídio ao longo dos 11 anos pesquisados passando de 6,6 em 2005 para 6,3 casos por 

cada 100000 habitantes em 2015. Para Sampaio Apud Oliveira (2010), os índices de 

suicídios podem vir a ser indicativo de problemas psicossociais. Em estudo acerca do 

suicídio no Ceará entre 1998 a 2007, Oliveira (2007) argumenta que o suicídio é um 

fenômeno de massa no Ceará com um aumento superior ao crescimento brasileiro, na 

época em que a referida pesquisa foi elaborada, o presente estudo permite verificar que 

embora mantenha taxas elevadas de morte por autolesão houve uma redução na 

quantidade de casos. 

Os estados que apresentaram taxas mais baixas foram Bahia com média de 2,9 

mortes para cada 100.000 habitantes e Alagoas com média de 3,3 casos de suicídio para 

cada 100.000 habitantes. Quando a redução na mortalidade por suicídio só foi possível 

observar dois estados em que esse índice caiu, Pernambuco com uma redução de 8,5% 

passando de 3,6 casos em 2005 para 3,3 em 2015.  

Considerando os índices de crescimento e redução dessas taxas, tem-se o 

Maranhão como sendo o estado em que ocorreu o maior crescimento no número de mortes 

por suicídio, passando de 1,9 casos por cada 100000 habitantes em 2005 para 4,1 casos 

em 2015, o que representa um aumento de 113,4%, seguindo tem-se a Paraíba como o 
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segundo estado com maior aumento neste índice, que foi de 2,9 em 2005 para 5,6 em 

2015, ou seja, um crescimento de 91,9%.  

Os índices de suicídios podem revelar uma “sociedade autodestrutiva”. 

Identificar essas características são fundamentais para elaboração de ações que visem a 

prevenção do comportamento suicida e proteção dos que apresentam esse risco e da 

sociedade como um todo (OLIVEIRA, 2007; MACHADO, SANTOS, 2015). Conforme 

defende Silva e Costa (2010) o conhecimento acerca dos casos de tentativas de suicídio é 

um importante aliado no delineamento de estratégias mais efetivas de prevenção do 

suicídio voltadas para o contexto da região e aos serviços de cada território, assim como 

em uma maior conscientização da sociedade a respeito desta problemática.  

Pietro e Tavares (2005) argumentam que fatores como saúde mental (transtornos 

mentais graves ou desordens no humor), uso de álcool e/ou outras drogas, história familiar 

de suicídio, tentativas anteriores de suicídio, eventos estressores, facilidade no acesso a 

meios letais, perdas e conflitos de identidade sexual, são fatores de risco. Nesse sentido, 

afirmam que fatores socioeconômicos podem influenciar na ocorrência deste fenômeno, 

assim é necessário considerar que o Nordeste é uma região marcada historicamente, por 

desigualdades sociais e difíceis condições de vida (MACHADO; LEITE; BANDO, 

2015). 

No Nordeste, assim como nas demais regiões do Brasil há uma predominância 

de mortes por autoextermínio em homens, na tabela 1 pôde-se verificar que em todos os 

estados o número de morte dessa natureza foi significativamente maior, no período 

estudado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo fazer um levantamento das taxas de suicídio na 

Região do Nordeste, entre os anos de 2005 à 2015, comparando ocorrência do mesmo 

entre sexo nos nove estados nordestinos. Ao longo da investigação foi possível observar 

que a região nordeste possui taxas de suicídio significativas, e que o estado onde o mesmo 

se apresenta de forma mais acentuada foi o Piauí com taxas de suicídio, com média de 
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6,9 a cada 100.000 habitantes. Já o estado que apresenta menor taxa é a Bahia com média 

de 2,9 a cada 100.000 habitantes. Possibilitando chegar-se a inferir que embora a redução 

do suicídio esteja presente nos planos e programas governamentais, o mesmo ainda 

encontra-se crescendo em quase toda região Nordeste.  

Diante do exposto, percebe-se a importância do investimento de políticas 

públicas nessa região, especialmente nos estados onde o suicídio se apresenta de forma 

mais acentuada. Pois, a própria literatura afirma que haveria uma redução significativa 

dos casos se houvesse um trabalho preventivo efetivo (GOLÇALVES, 2010; SILVA, 

COSTA, 2010; FUKUMITSU et al., 2015). 

É necessário considerar que a região Nordeste é historicamente atravessada por 

fatores que dificultam seu desenvolvimento social e econômico, o que pode contribuir 

para essas mudanças nos dados em relação ao restante do país (MACHADO, LEITE, 

BANDO, 2014). Identificar tais mudanças e diferenças corroboram com a afirmação de 

que é necessário se pensar em políticas públicas mais efetivas que considerarem que a 

problemática do suicídio vai além do ato suicida, geralmente, este é permeado por um 

processo que se inicia com a ideação de morte e que pode evoluir para um plano de 

suicídio e, posteriormente, para uma tentativa frustrada ou a própria morte.  

Acredita-se que com os dados levantados nesse estudo, é possível fortalecer o 

olhar multidimensional para esse fenômeno, especialmente na região nordeste onde 

encontramos taxas altas por mortes dessa natureza. Também busca-se contribuir na 

formação de futuros profissionais e na qualificação daqueles que estão envolvidos com a 

temática no campo da saúde mental e da oferta de cuidado psicossocial, pois, ao se 

apresentar os dados estatísticos de uma região desfavorecida em seu próprio histórico 

social e cultural é possível problematizar a situação, possibilitando uma maior 

preocupação com esses dados.   

Por outro lado, o estudo contou com algumas limitações, a saber: os dados do 

DataSUS contam com informações apenas até o ano de 2015, impossibilitando uma 

investigação atualizada acerca do tema; alguns sites de pesquisa ofereciam dados com 

diferenças numéricas das encontradas no DataSUS, porém, para fim dessa pesquisa, 

apenas os dados do instituto foram considerados.  
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Conforme o exposto, a pesquisa conseguiu atingir o objetivo estabelecido. 

Diante disso, recomenda-se para pesquisas futuras que possam acrescentar dados de mais 

anos (quando o IBGE disponibilizar), com vistas a obter uma visão mais abrangente do 

tema. Além disso, propõe-se fazer comparativos com faixa etária, tornando o estudo mais 

completo.  
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Tabela 1: Taxa de suicídio a cada 100.000 habitantes dos estados da região 

nordeste considerando a variável sexo 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mudança 

% de 

Mudança 
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https://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/
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NORDESTE                           

Sexo Masculino 5,7 6,0 6,6 6,5 6,3 6,2 6,8 6,8 7,3 6,9 7,2 1,5 26,3 

Sexo Feminino 1,6 1,5 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 0,3 18,8 

Total 3,6 3,7 4,1 4,1 3,9 3,9 4,2 4,2 4,5 8,4 4,5 0,9 25,0 

MARANHÃO               

Sexo Masculino 3,0 3,9 4,2 4,4 3,6 5,2 5,5 4,8 5,8 6,2 6,5 3,5 116,7 

Sexo Feminino 0,7 1,2 0,8 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,7 1,0 141,7 

Total 1,9 2,5 2,5 2,8 2,4 3,1 3,3 3,0 3,6 3,7 4,1 2,2 113,4 

PIAUÍ               

Sexo Masculino 7,1 9,6 10,4 10,0 10,5 9,7 12,0 11,6 11,5 12,0 13,3 6,2 87,9 

Sexo Feminino 2,7 2,3 3,2 4,1 2,8 3,2 2,9 3,3 3,0 3,5 3,8 1,1 40,3 

Total 4,9 5,9 6,7 7,0 6,6 6,4 7,4 7,3 7,1 7,6 8,5 3,6 72,7 

CEARÁ               

Sexo Masculino 10,9 9,8 10,3 10,4 9,6 9,2 10,6 9,8 11,0 10,6 10,1 -0,8 -7,1 

Sexo Feminino 2,4 2,3 2,5 2,7 2,3 2,3 2,4 2,1 2,6 2,4 2,7 0,3 12,8 

Total 6,6 6,0 6,3 6,5 5,9 5,7 6,4 11,5 6,7 6,4 6,3 -0,3 -3,9 

RIO G. DO 

NORTE 
          

  
  

Sexo Masculino 9,2 7,8 6,9 7,6 7,7 6,4 8,8 8,0 7,8 8,5 7,5 -1,7 -18,0 

Sexo Feminino 1,4 1,7 1,6 1,7 1,3 2,1 2,0 2,4 1,6 1,6 1,6 0,2 14,5 

Total 5,3 4,7 4,2 4,6 4,5 4,2 5,4 5,1 4,7 5,0 8,5 3,2 60,7 

PARAÍBA               

Sexo Masculino 4,8 5,3 5,6 6,4 7,1 7,4 6,6 7,8 8,3 6,8 8,5 3,7 77,4 

Sexo Feminino 1,0 1,9 1,6 2,0 1,9 1,0 2,0 2,1 2,1 1,4 2,8 1,8 178,5 

Total 2,9 3,5 3,6 4,2 3,7 4,1 4,2 4,9 5,1 4,0 5,6 2,7 91,9 

PERNAMBUCO               

Sexo Masculino 5,3 5,0 6,5 6,0 5,9 4,7 5,2 5,8 5,8 5,4 5,1 -0,2 -4,1 

Sexo Feminino 2,0 1,9 2,3 2,3 1,6 1,8 1,3 1,6 1,3 1,7 1,6 -0,4 -19,1 

Total 3,6 3,4 4,3 4,1 3,7 3,2 3,2 3,6 3,5 3,5 3,3 -0,3 -8,5 

ALAGOAS               

Sexo Masculino 3,6 5,0 5,9 5,6 5,4 4,0 4,9 5,1 7,3 5,1 5,7 2,1 57,2 

Sexo Feminino 1,5 1,2 1,1 1,1 1,6 1,3 1,6 1,6 1,5 2,1 1,4 -0,1 -6,7 

Total 2,5 3,0 3,5 3,3 3,5 2,6 3,2 3,3 4,3 3,6 3,5 1,0 38,9 

SERGIPE               

Sexo Masculino 5,6 5,9 7,1 8,0 8,1 9,3 8,4 8,1 8,6 7,5 9,0 3,4 61,2 

Sexo Feminino 2,6 1,8 2,6 10,3 2,6 3,0 3,4 2,1 2,9 2,5 1,8 -0,8 -29,5 

Total 4,1 3,8 4,8 5,2 5,3 6,1 5,8 5,0 5,7 5,0 5,4 1,3 30,5 
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BAHIA               

Sexo Masculino 3,9 4,7 5,0 4,6 4,4 4,6 4,8 5,2 5,3 4,9 5,6 1,7 42,9 

Sexo Feminino 1,1 0,8 0,9 0,6 0,8 1,3 1,0 1,2 1,3 1,0 1,1 0,0 0,0 

Total 2,5 2,7 2,9 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,3 3,0 3,3 0,8 32,3 

FONTE: Autores 
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RESUMO 

A utilização aumentada de psicofármacos é um problema que ocorre em todo o mundo. 

Desta forma, o estudo buscou abordar as consequências do uso abusivo de medicamentos 

usados para o tratamento de transtornos mentais, vendo que este problema é uma 

realidade na nossa sociedade e constitui motivo de preocupação para todo o setor da 

saúde, viabilizando a importância da atuação do profissional farmacêutico no 

acompanhamento da terapia desses pacientes. O objetivo geral desta pesquisa foi 

discorrer sobre o perigo do elevado consumo e uso inadequado de psicofármacos, por 

meio de uma revisão de artigos científicos que abordavam o tema. O levantamento deste 

material bibliográfico se deu nas bases de dados do SciELO, LILACS, Ministério da 

Saúde e PUBMED, como os descritores: Transtornos mentais. Psicofármacos. Atenção 

e assistência farmacêutica. A análise do material permitiu constatar o aumento da 

utilização de psicofármacos, aliados a comorbidades e uma polifarmácia que potencializa 

o risco de intoxicações, reações adversas, interações medicamentosas, diminuição da 

adesão à terapia e até mesmo a ineficácia do medicamento, ressaltando a importância do 

farmacêutico no combate à essas intercorrências. Dessa forma, repassar informações 

simples podem favorecer a adesão do paciente ao tratamento, tornando-os esclarecidos 

de possíveis intercorrências advindas dos medicamentos, cumprindo as normas 
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determinadas normas e cuidados necessários e para isso, conta-se com o apoio de toda a 

equipe de saúde que o acompanha.  

Palavras-chave: psicofármacos. transtornos mentais. uso abusivo. atenção e assistência 

farmacêutica. 

 

ABSTRACT 

An increased operation of psychotropic drugs is a problem that occurs all over the world. 

Thus, the study sought as consequences the abusive use of medications used for the 

treatment of mental disorders, considering that this problem is a reality and a cause of 

concern for the entire health sector, enabling the professional pharmacist to follow the 

therapy of these patients. The objective of this research was to discuss the threat of 

consumption and use of psychoactive drugs, through a review of scientific articles that 

approached the theme. O of this bibliographic material was given in the databases of 

SciELO, LILACS, Ministry of Health and PUBMED, as the descriptors: Mental 

disorders. Psychotropic drugs. Pharmaceutical care and assistance. An analysis of 

material or increased use of psychotropic drugs, combined with a co-morbidity and 

polypharmacy that increases the risk of intoxications, adverse reactions, drug interactions, 

increased adherence to therapy and even drug ineffectiveness, emphasizing the 

importance of the pharmacist. there is no exchange of letters in these intercurrences. Thus, 

passing on simple information may favor patients' adherence to treatment, making them 

aware of possible complications arising from the medication, complying with the 

standards of conduct and necessary care, and with the support of all health personnel who 

accompanies. 

Key-words: psychotropic drugs. mental disorders; abusive use. pharmaceutical care and 

assistance. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde mental é tão importante como a saúde física para o bem-estar dos 

indivíduos. Os avanços da ciência mostram que, como muitas doenças físicas, estas 

perturbações resultam de uma complexa interação de fatores biológicos, psicológicos e 
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sociais. É evidente que a saúde mental debilitada de um indivíduo desempenha um papel 

significativo na diminuição do funcionamento imunitário e consequentemente, 

desenvolvimento de certas doenças. Sabe-se que as perturbações mentais podem afetar 

todas as idades e causam sofrimento no indivíduo, na família e comunidade 

(TODOKORO, 2012). 

Na medicina, o termo “transtorno” representa uma anormalidade e significa que 

uma função de seu corpo, nesse caso a mente, pode não estar funcionando corretamente 

(FIOCRUZ, 2011, p. 4). 

Existem diversas apresentações de transtornos mentais diferentes. Eles 

geralmente estão ligados a características de pensamentos, percepções, emoções e 

comportamento anormais, que também podem afetar as relações com outras pessoas. 

Entre os transtornos mentais, estão a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a 

esquizofrenia e outras psicoses, demência, deficiência intelectual e transtornos de 

desenvolvimento, incluindo o autismo (OPAS, 2018).  

Segundo o Relatório Mundial da Saúde em 2001, os transtornos mentais já 

representava quatro das dez principais causas de incapacidade em todo o mundo . Esse 

crescente ônus representa um impacto significativo sobre a saúde e as principais 

consequências sociais, de direitos humanos e econômicas em todos os países do mundo 

(OMS, 2018). 

A expressão Transtorno Mental Comum (TMC), criada por Goldberg e Huxley, 

traz a compreensão sobre sintomas depressivos e ansiosos como insônia, fadiga, 

irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas. Esses 

sintomas, mesmo quando acompanhados por incapacidade funcional e sofrimento, não 

preenchem os critérios formais para diagnósticos de depressão e/ou ansiedade (VIDAL 

et al., 2013). 

Contudo, torne-se fundamento a investigação acerca do uso abusivo de 

psicofármacos em pacientes que possuem algum tipo de transtornos mentais, diante disso, 

a pesquisa tem como objetivo principal revisar na literatura científica a prática do uso 

disfuncional de medicamentos para transtornos mentais, por fim a mesma toma como 
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finalidade secundária a descrição de consequências promovidas pelo uso indiscriminado 

dos psicofármacos.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Transtornos mentais são mais prevalentes entre o sexo feminino, nos indivíduos 

com pouca escolaridade, baixa renda, tabagistas e nas mulheres vítimas de violência. No 

entanto, tais transtornos são pouco identificados ou tratados e tendem a ser subestimados 

pelos profissionais de saúde, principalmente quando sintomas físicos não estão presentes 

(VIDAL et al., 2013). 

Segundo Trallero, a multicausalidade dos transtornos, a complexidade dos 

sintomas e a influência das interações psicossociais exigem tratamentos mistos, 

envolvendo intervenções farmacológicas, psicoterápicas e psicossociais.  

Além de toda a rede social, na qual o indivíduo está inserido, conta-se com uma 

série de outras estratégias importantes para a permanência do portador de sofrimento 

psíquico no espaço social, entre elas, os medicamentos psicotrópicos.  

Medicamentos psicotrópicos ou também chamados psicofármacos 

(psique=mente, topos=alteração) podem ser definidos como modificadores seletivos do 

Sistema Nervoso Central e podem ser classificados, conforme a Organização Mundial de 

Saúde, em ansiolíticos e sedativos; antipsicóticos (neurolépticos); antidepressivos; 

estimulantes psicomotores; psicomiméticos e potencializadores da cognição (RANG; 

DALE; RITTER, 2004). Os psicofármacos são medicamentos sujeitos a controle especial 

pertencentes a portaria 344/98 cujas classe de receitas são: (A3, B1 e C1). 

Esses medicamentos são necessários e seguros, mas podem causar dependência 

física e/ou psíquica (ANDRADE; ANDRADE; SANTOS, 2004). A dependência psíquica 

favorece o desenvolvimento da procura compulsiva do fármaco, surgindo o vício, como 

solução imediata e não como um recurso possível a partir da avaliação risco-benefício, o 

que leva a distorções dos valores pessoais e sociais do indivíduo, que acarreta em um 

prejuízo comportamental perante a sociedade (PAULO; ZANINI, 1997).  
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Porém, qualquer proposta terapêutica é antecedida por um processo diagnóstico, 

que é determinante para garantir uma boa orientação terapêutica. A ausência de 

diagnóstico pode gerar uma peregrinação do paciente pelos serviços de saúde e piorar o 

quadro clínico em questão, enquanto o excesso desses diagnósticos pode estar associado 

a elevado consumo de psicofármacos (VIDAL et al., 2013).  

No topo da lista dos medicamentos mais usados no mundo, estão os 

benzodiazepínicos que são medicamentos hipnóticos, com efeitos notáveis e amplo índice 

terapêutico (MOURA, 2016). Podem apresentar, ainda, propriedades anticonvulsivantes, 

relaxamento muscular e efeitos amnésicos (RANG; DALE; RITTER, 2004).  

Contudo, segundo Pedrosa et al. (2016), o extenso uso inadequado dessa classe 

de medicamentos é realidade, tanto em países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento, e os indivíduos que abusam desses medicamentos geralmente o fazem 

para lidar com problemas e reações de estresse do cotidiano, especialmente os 

antidepressivos e os benzodiazepínicos. Estes últimos, tidos como mais seguros, são 

comumente incorporados ao arsenal médico terapêutico, fator que amplia o consumo 

populacional da droga (ROCHA; WERLANG, 2019).  

A dependência química de benzodiazepínicos é um fenômeno potencialmente 

grave e relativamente comum nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Muitas vezes, 

usuários dependentes possuem grande dificuldade até para considerar a necessidade de 

uma retirada gradual, alegando, principalmente, o aumento de quadros de insônia e 

ansiedade, o que caracteriza uma crise de abstinência (MOURA, 2016). A abstinência é 

a descontinuação abrupta de algumas substâncias que o organismo se adaptou em receber 

de maneira externa, surge 24 a 72 horas depois da interrupção do tratamento e provoca 

sintomas que em geral são de leve a moderada intensidade, e incluem cefaleia, vertigem, 

irritabilidade, sensação de cabeça vazia, entre outros (VARELLA, 2011).  

Em relação à amitriptilina, o aumento do seu consumo pode gerar alterações do 

sono, dificuldade de memorizar, elevado risco de interações com outros medicamentos e 

maior risco de reações adversas. Em contrapartida, os inibidores seletivos da recaptação 

de serotonina são considerados mais seguros. A fluoxetina tem sido o medicamento 

antidepressivo/ansiolítico mais utilizado no Brasil devido a indícios de que também pode 
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agir na promoção da perda de peso durante vários meses de tratamento. A grande 

demanda do uso de fluoxetina deve-se aos menores índices de abandono do tratamento, 

pois, de modo geral, os antidepressivos apresentam eficácia semelhante aos demais 

medicamentos apenas quanto aos efeitos adversos.  

Quando os pacientes não são tratados, podem evoluir para transtornos crônicos. 

Sabendo disso, faz-se necessário o diagnóstico precoce e correto desses transtornos, a fim 

de evitar prejuízos físicos e psicológicos aos portadores e ônus ao sistema de saúde. Por 

outro lado, pacientes que usam medicamentos desnecessariamente estão sujeitos aos 

efeitos colaterais dos fármacos, interações medicamentosas e gastos financeiros (SILVA, 

2013). 

O tratamento dos transtornos mentais e do comportamento com drogas 

psicoativas é sintomático e seu uso deve limitar-se ao imprescindível. Para Trallero, os 

psicofármacos são um recurso de primeira ordem em muitos casos, complementares em 

outros e, sem dúvida, totalmente inúteis em outros. É preciso conhecê-los, pois vêm 

demonstrando sua eficácia relativa e seus riscos e efeitos secundários.  

É importante ressaltar que no tratamento psicofarmacológico, busca-se tratar 

objetivos específicos e não gerais, baseado nos sintomas-alvo. Isso favorece melhor 

controle da eficácia do medicamento, controle do tempo de tratamento e a 

individualização do mesmo para cada indivíduo. Essa especificidade permite explicar à 

família o que esperar do tratamento farmacológico.  

Portanto, esclarecer que é um tratamento farmacológico sintomático, que pode 

não resolver o problema de base, mas que o seu uso correto pode melhorar a qualidade de 

vida do usuário e dos familiares. Além disso, é importante abordar na fala que cada 

medicamento requer um determinado período de tempo para começar a apresentar seu 

efeito farmacológico (dias ou semanas) e que não deve ser interrompido abruptamente o 

uso de determinadas drogas psicotrópicas.  

Repassar informações simples podem favorecer a adesão do paciente ao 

tratamento, tornando-os esclarecidos de possíveis intercorrências advindas dos 

medicamentos, cumprindo as normas determinadas normas e cuidados necessários, por 

exemplo no controle clínico do lítio no tratamento da bipolaridade.  
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Tem sido frequente o uso concomitante de vários psicotrópicos, seja para 

potencializar efeitos, pela presença de comorbidades psíquicas ou de outras condições 

médicas associadas. Essa polimedicação tem gerado preocupação tanto pela possibilidade 

de diminuírem a ação das drogas envolvidas, quanto pelo potencial tóxico.  

As interações medicamentosas são alterações nos efeitos de um medicamento 

em razão da administração simultânea de outro medicamento (interações do tipo 

medicamento-medicamento) ou do consumo de determinado alimento (interações do tipo 

alimento-medicamento). Frequentemente as interações medicamentosas são indesejáveis 

e prejudiciais, todavia, em alguns casos os efeitos de medicamentos combinados podem 

ser benéficos (GILMAN et al., 2003).  

O risco de ocorrência de interação medicamentosa depende do número de 

medicamentos usados, da tendência que determinadas drogas têm para a interação e da 

quantidade administrada do medicamento. A interação pode acontecer de muitas formas. 

Um medicamento pode, por exemplo, alterar os aspectos farmacocinéticos de outro 

fármaco, como a velocidade de absorção, o metabolismo ou a excreção, resultando em 

alterações na concentração da droga no organismo e, consequentemente, falha na terapia 

ou efeitos tóxicos (RANG et al., 2001). 

O maior conhecimento do metabolismo dos psicotrópicos tem fornecido dados 

mais consistentes sobre interações medicamentosas, principalmente das drogas 

metabolizadas por isoenzimas do citocromo P450 (CYPs).  

A associação de psicofármacos entre si ou com medicamentos para problemas 

clínicos (por exemplo para acne, candidíase, problemas de vias aéreas superiores, entre 

outros) requer cautela. 

As principais interações medicamentosas envolvidas com os anticonvulsivantes 

são: diminuição da ação da carbamazepina; aumento de sua ação pela fluoxetina e pelo 

ácido valpróico; efeitos imprevisíveis quando associada ao fenobarbital e diminuição da 

sua ação, em função da diminuição do limiar convulsivo, por antidepressivos tricíclicos, 

clozapina, haloperidol e fenotiazinas (KAPLAN et al., 2007). 
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Tabela 1- Algumas interações medicamentosas entre psicofármacos e outras classes terapêuticas. 

 

FÁRMACOS 

 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Benzodiazepínicos (alprazolam ou clonazepam) + 

Eritromicina  ou Cetoconazol oral (Antinfecciosos) 

 

Benzodiazepínicos (alprazolam ou clonazepan), quando 

associados à eritromicina oral (usada em infecções 

cutâneas) ou ao cetoconazol oral (medicação usada na 

candidíase ou outras infecções micóticas), têm seus 

metabolismos alterados, pois a eritromicina e o 

cetoconazol são dois potentes inibidores do CYP3A. O 

lorazepam não é metabolizado via CYP e deve ser a 

opção de escolha nessas situações (FLOCKHART, 

2000). 

  

Neurolépticos(haloperidol, risperidona ou pimozide) 

+  Claritromicina 

 

A claritromicina, antibiótico usado no tratamento de 

infecções de vias aéreas superiores e de outros tipos de 

infecções, é um potente inibidor do CYP3A e, se usado 

com determinados neurolépticos (risperidona, pimozide, 

haloperidol), pode levá-los a níveis tóxicos (KAPLAN 

et al., 2007). 

 

FONTE: Adaptado pelos autores, 2019. 

 

Diante dos efeitos adversos provocados e o uso indiscriminado desse tipo de 

medicamento, a Secretaria de Vigilância Sanitária passou a monitorar por intermédio da 

Portaria 344/98, a dispensação desse tipo de medicamento com receituários especiais, que 

devem ser preenchidos pelo médico e são indispensáveis no ato da dispensação 

(ANDRADE, 2004).  

Por se tratar de medicamentos psicoativos, a dispensação deve ser feita por um 

profissional farmacêutico e deve ser acompanhada de uma atenção farmacêutica, com o 

intuito de prevenir possíveis efeitos adversos, interações medicamentosas e uso incorreto 

do medicamento que pode acarretar prejuízo ao tratamento, além de orientar esses 

pacientes que carecem de maior atenção por se encontrarem em um estado emocional 

debilitado (GRASSI; CASTRO; ALDRIGUE et al, 2006).  

Nesse sentido, compete ao farmacêutico averiguar os possíveis riscos para o 

paciente e prevenir eventuais erros de prescrição que possam invalidar os efeitos 

terapêuticos, potencializar a ação de certo fármaco ou intensificar reações adversas 

(LEITE et al., 2016).  
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Segundo Freire et al. (2013), as doenças psiquiátricas exigem um tratamento 

contínuo e a adesão ao tratamento é fundamental para o controle dessas doenças. Aderir 

ao tratamento medicamentoso significa que o paciente precisa aceitar e seguir as 

recomendações médicas e de outros profissionais de saúde. Diversos fatores cooperam 

para a baixa adesão, como por exemplo, os efeitos colaterais do medicamento, a 

necessidade de administração contínua e a própria natureza dos transtornos psiquiátricos 

(MARQUES, 2013). Outras razões que podem levar o paciente a não adesão são: a não 

aceitação da doença, a incerteza em relação aos pontos positivos do tratamento, ter 

recebido poucas informações e não ter entendido corretamente as informações que lhes 

foram passadas, o medo de possíveis reinternações, entre outros.  

Conforme Ferreira et al. (2015), a adesão ao tratamento é essencial para o 

gerenciamento desses transtornos, pois a partir da adesão vem o sucesso da terapêutica 

proposta, a minimização dos sintomas e dos sinais da doença, a redução de possíveis 

doenças e agravos, o estimulo para a reabilitação, prevenção de reincidências e a 

reinserção social. 

Esta função informativa e educativa da dispensação se torna a peça chave na rede 

da assistência à saúde e integra umas das últimas oportunidades de ainda dentro do 

sistema de saúde, identificar, corrigir ou diminuir possíveis riscos relacionados à 

farmacoterapia (ZANELLA; AGUIAR; STOROIRTIS, 2015).  

 

3 METODOLOGIA 

 

Diante das questões norteadoras, a elaboração do presente trabalho adotou como 

metodologia uma revisão bibliográfica, a fim de encontrar referenciais teóricos sobre as 

principais intercorrências devido ao uso irracional de psicofármacos em pacientes 

portadores de transtornos mentais, analisando também a abordagem do profissional 

farmacêutico com o propósito de evitar tais situações.  

O acesso às publicações ocorreu em abril e maio de 2019, nas bases de dados do 

SciELO - Scientific Electronic Library Online, LILACS - Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde, Ministério da Saúde e PUBMED - U. S. National 
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Library of Medicine (NLM). Os critérios de inclusão forma: artigos completos do período 

de 2000 à 2019, escritos em português e que continham as palavras-chave psicotrópicos 

ou psicofármacos e/ou transtornos mentais e/ou saúde mental e/ou  abuso de substâncias 

e/ou atenção e assistência farmacêutica. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Por meio desse estudo pode-se perceber a relevância dos psicofármacos para o 

tratamento dos pacientes portadores de doença mental. Porém esses medicamentos 

quando usados de forma incorreta podem causar dependência, reações adversas e 

interações medicamentosas, que precisam ser considerados, pois podem dificultar a 

adesão ao tratamento desses pacientes. 

Há ainda a possibilidade de uma polifarmácia dependendo do diagnóstico ou 

acompanhamento de comorbidade e até mesmo pelo uso indiscriminado, onde os próprios 

pacientes “prescrevem” a sua terapia, tornado os medicamentos que até então eram 

aliados em armas perigosas contra a saúde do indivíduo. 

Portanto, o uso desses medicamentos exige cuidados especiais, tanto para o 

paciente, quanto por parte do prescritor, tornando necessária a presença de um 

profissional habilitado para prestar tais cuidados quando o quesito é medicamento. Nesse 

contexto, o farmacêutico tem um papel fundamental para proporcionar uma melhor 

qualidade de vida desses pacientes, pois ele poderá esclarecer dúvidas quanto a terapia e 

a doença, pode viabilizar caminhos para a adesão ao tratamento medicamentoso, orientar 

quanto à real necessidade e os benefícios da medicação utilizada e principalmente, 

promover o uso racional desses medicamentos.  

Vale destacar a importância da assistência e da atenção farmacêutica no processo 

de saúde mental, que tem como objetivo tratar não só do medicamento, mas do paciente 

como um todo (COUTINHO, 2015). Essa assistência possibilita a criação de um vínculo 

entre o profissional e o paciente, e através disso o farmacêutico pode auxiliar o paciente 

a entender sua condição clínica, o seu tratamento medicamentoso, objetivando produzir 
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resultados terapêuticos para ele, respeitando a sua singularidade e sua subjetividade 

(MIRANDA, 2017). 

Por fim, é evidente a importância da inclusão do profissional farmacêutico na 

equipe de saúde mental, com o objetivo de direcionar a política de assistência 

farmacêutica e orientação do uso de medicamentos focando no conjunto medicamento-

paciente a fim de evitar o uso incorreto desses fármacos e demais danos ao indivíduo. 
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RESUMO 

A inclusão depende de uma conjuntura de fatores e teve um longo histórico pela luta dos 

seus direitos. O presente estudo coloca essa discussão da inclusão no contexto escolar 

especialmente dos educandos autistas, com isso, pensar a inclusão educacional é entender 

que a mesma deve ser delineada de acordo com as realidades e necessidades pertinentes 

de cada indivíduo, e deve ser um conceito vivenciado no cotidiano. Justamente por não 

existir a universalização em incluir, possibilidades sempre surgirão. E esse estudo buscou, 

por meio da metodologia de pesquisa bibliográfica, possibilidades dos profissionais da 

educação frente ao desafio de inclusão escolar do educando autista. Dessa forma, o 

trabalho ora apresentado girou em torno da problemática “quais as possibilidades dos 

educadores frente ao desafio de viver a inclusão?” E teve o objetivo em analisar algumas 

das possibilidades de práticas inclusivas dos profissionais da educação frente ao desafio 

de viver a inclusão, que é concebível com realizável, dentro de possibilidades e 

singularidades. Depois de um breve histórico da inclusão e definições do autismo e suas 

características, foi contatado que, dentre outras possibilidades, uma das principais 

possibilidades giram em torno não só do acolhimento, mas também a valorização do saber 

do aluno com deficiência e/ou necessidade educacional especial, sem censura e rigidez. 

Para que assim, a inclusão seja vivenciada em seu sentido amplo, atendendo as 

particularidades de cada indivíduo, tornando-a uma cultura. 
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ABSTRACT 

Inclusion depends on a set of factors and has had a long history of fighting for its rights. 

The present study places this discussion of inclusion in the school context, especially of 

the autistic students. Therefore, thinking about educational inclusion is to understand that 

it must be delineated according to the relevant realities and needs of each individual, and 

should be a concept experienced in the daily. Precisely because there is no 

universalization to include, possibilities will always arise. And this study sought, through 

the methodology of bibliographic research, the possibilities of the professionals of the 

education in front of the challenge of school inclusion of the autistic student. Thus, the 

work presented here revolved around the problematic "what are the possibilities of 

educators facing the challenge of living inclusion?" And aimed to analyze some of the 

possibilities of inclusive practices of education professionals facing the challenge of 

living inclusion, which is conceivable with realizable, within possibilities and 

singularities. After a brief history of the inclusion and definitions of autism and its 

characteristics, it was contacted that, among other possibilities, one of the main 

possibilities revolves around not only welcoming but also valuing the knowledge of 

students with disabilities and / or educational need special, uncensored and rigid. So that 

inclusion is experienced in its broad sense, taking into account the particularities of each 

individual, making it a culture. 

Key-words: education. inclusion. autism. professional practice. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O aspecto fundamental para o desenvolvimento humano é a aprendizagem, e 

com isso podemos levar em consideração que cada ser humano é protagonista de sua 

formação, com seu jeito particular de se desenvolver. As discussões em torno dessa 

temática muito se voltam para a inclusão das pessoas que não tem, socialmente, o 

desenvolvimento “adequado”.  
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A literatura entende que a inclusão é dependente de um coquetel de fatores, 

dentre eles, no que tange à escola podemos citar os fatores físicos, materiais, formação 

continuada de professores, e, além disso, outros fatores como familiares e sociais são 

levados em consideração, uma vez que a ignorância desse assunto inviabiliza a inclusão, 

e o motivo por essa inviabilização não está em um único agente.  

No entanto, esse estudo tem como foco uma das principais relações envolventes 

nesse cenário: a relação professor-aluno, mais especificamente, buscando responder a 

problemática “quais as possibilidades dos educadores frente ao desafio de viver a 

inclusão? ” com o objetivo, então, de entender e compreender as práticas, sobretudo 

inclusivas, que os professores fazem uso frente ao desafio de viver a inclusão dos alunos 

autistas. Esse estudo justifica-se então, exaltando o papel do professor como agente de 

mudança para quebra de paradigmas estruturais em busca de práticas inclusivas sólidas, 

e assim como Costa (2017), também não é o foco desse estudo o papel ou conduta do 

professor, mas destaca-se sua atuação para o fortalecimento dos modos inclusivos, 

indicando possibilidades frente ao desafio. 

Dessa forma, não é o aluno que deve se adaptar às expectativas dos moldes 

sólidos e pré-estabelecidos da escola, e sim a escola deve ser pautada no fornecimento de 

condições que viabilizem a aprendizagem para todos os alunos envolvidos - sejam eles 

com limitações neurológicas ou não. É partindo desse princípio que se entende o 

indivíduo autista como uma pessoa com limitações neurológicas e com alguns 

comportamentos diferentes do que se é esperado. Com isso, a inclusão tem um sentido 

que vai além dos moldes tradicionais, ela necessita ser vivenciada para que, de fato, as 

consequências de uma prática inclusiva sejam solidificadas. Para alcançar esse objetivo, 

faz-se necessário ultrapassar os estereótipos que consistem uma educação inclusiva como 

utópica e impossível obter sucesso. Ela deve ser fundamentada essencialmente nas 

possibilidades e potencialidades de forma singular. 

O presente estudo reuniu principais publicações na área da inclusão, autismo e 

educação com o objetivo de propiciar o entendimento das possibilidades dos educadores 

frente ao desafio de práticas genuinamente inclusivas dos educandos com autismo. Para 

tal, é pertinente entender a priori breve histórico sobre a inclusão de pessoas com 
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deficiência em geral, a posteriori mais especificamente o autismo, como suas 

características e demonstrações.  

Dessa forma, constatou-se que as possibilidades de práticas profissionais 

inclusivas mais efetivas (pertinentes a toda equipe pedagógica) são quando realizadas 

com propriedade nos conhecimentos dessa condição neurológica, como condições 

clínicas, comportamentais, de adaptação social, de linguagem entre outros, a fim de 

práticas inclusivas efetivas, e isso se justifica com o fato de que as pessoas que tem 

limitações necessitam de uma atenção personalizada, e os autistas em específico, embora 

tenham características globais que se desenvolve em todos, expressam-se de forma 

diferente e singular. Dessa forma, a inclusão está para desenvolver potencialidades de 

cada indivíduo respeitando suas limitações. 

 

2 BREVE HISTÓRICO SOBRE A INCLUSÃO E SOBRE O AUTISMO 

 

2.1 A INCLUSÃO  

 

O conceito de inclusão como conhecemos hoje é uma construção recente. A 

literatura aponta que nas sociedades antigas, a deficiência, de forma geral, era vista como 

uma serena incapacidade do ser humano, por isso era justificativa para decreto de morte. 

Essa concepção somente foi ultrapassada na Idade Média (séculos V ao XV), mais 

precisamente quando a Igreja Católica e o Cristianismo influenciam fortemente nos 

costumes da sociedade trazendo a concepção que aos Olhos de Deus todos tinham direito 

à vida. No entanto, vale ressaltar que a deficiência deixa de ser motivo para morte, mas 

as pessoas com deficiência eram segregadas do convívio social, uma vez que a família 

contemplada com uma pessoa deficiente era vista como pecadora. Outra opção era o 

exílio para essas pessoas com todos os tipos de deficiência sejam elas físicas ou mentais. 

Ignarra (apud FERREIRA, 2017, p. 22) completa ainda “De uma forma ou de outra, a 

pessoa com deficiência não era educada, formada e não convivia com outras pessoas.” 

Ou seja, não gozavam da vida, como uma espécie de “aberração humana”. 
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Com as revoluções burguesas transformando a conjuntura política e social surge 

uma nova concepção de deficiência. O processo industrial ganha forma nesse período, 

por isso, tratamentos médicos e estímulos às pessoas com deficiência de forma 

assistencialista e filantrópica são conduzidos em instituições como asilos ou escolas 

especiais, onde recebiam subsídios de alimentação, abrigos e informações sobre trabalho, 

uma vez que eram vistos como mão de obra barata. (ARANHA apud FERREIRA 2017) 

Com o passar dos anos, a segurança do direito da pessoa deficiente à educação 

foi se efetivando. Em 1961, com a Lei 4024, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 

Brasil assume a educação especial de forma efetiva e passa a legislar sobre a Educação 

Especial, porém continua o investimento em instituições particulares especializadas. 

(FERREIRA, 2017) 

Conforme os avanços científicos, movimentos sociais pós Guerra Mundial e 

mobilizações em prol dos direitos humanos, o século XX foi marcado por mudanças na 

perspectivas das pessoas com deficiência, agora essas pessoas passam a ter, legalmente, 

seus direitos assegurados sobretudo no contexto escolar, de acordo com a Constituição de 

1988 em seu artigo 208 afirma o “dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 2016). 

No entanto, mesmo com direitos educacionais assegurados em tese e o acesso à 

educação fora facilitado, durante anos as práticas educacionais que tinha o objetivo de 

incluir eram, de fato, estratégias que viabilizaram ainda mais a segregação, uma vez que 

a inclusão era limitada ao uso de salas diferenciadas para “pessoas especiais” (COSTA, 

2017). Alguns vestígios dessa prática exclusiva ainda são recorrentes atualmente, pois, 

embora do ponto de vista teórico da época representasse um grande avanço, a exclusão 

era protagonista à medida em que a educação exigia do estudante alguns pontos de 

competências, e não cumprimento desses pontos resultava na inserção em uma sala 

específica segregada daqueles estudantes que atingiam competências esperadas.  

A partir desse momento, diversos acontecimentos durante a história do Brasil 

foram consolidando o direito à educação de pessoas com deficiência, dessa forma, 

intensificaram-se as discussões sobre as ações inclusivas na sociedade e com isso a 
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criação de políticas que assegurem esses direitos, algumas principais conquistas são 

necessárias destacar, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 60 (LDB, 

2014, p. 35) estima que o poder público adotará, como alternativa preferencial, a 

ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de 

ensino.  

O PNE - Plano Nacional de Educação  que estima metas a serem atingidas pelos 

próximos 10 anos subsequentes em relação à educação adquire a mesma perspectiva da 

LDB quando foi criada a Meta 4 que é destinada a pessoas com deficiência, mas ainda 

acrescenta “A garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados” 

(PNE, 2019).  

A vigência do PNE mais atual, em um relatório de verificação feito em 2018 

aponta que o percentual de alunos que são público-alvo da educação especial em classes 

comuns aumentou consideravelmente de 2009 até 2011 e também aumentou em todas as 

redes, atingindo 97,4% nas estaduais, 96,6% nas municipais, 82,1% nas federais e 47,6% 

nas privadas (BRASIL, 2018). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

– MEC/2008, a qual conceitua a educação especial e define o público alvo também foi 

outra conquista na batalha pelos direitos da pessoa com deficiência. 

A Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2011) trouxe a 

concepção de que a pessoa com deficiência deve ser vista antes de tudo como pessoa e 

depois com alguns limites e restrições, com isso, aponta como principal fator limitante o 

meio que a pessoa está inserida e cabe ao governo equiparação de oportunidades entre 

pessoas com e sem deficiência em todo o território nacional. Como afirma: 

 

Pessoas como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, 

contradições e singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que 

valorizam o respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela 

plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e pela igualdade de 

oportunidades, evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais 
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uma característica da condição humana (CONVENÇÃO SOBRE OS 

DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 2011, p. 15). 

 

Outro significativo marco na batalha das pessoas com deficiência foi a aprovação 

da Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015 que institui a LBI - Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Que (re)pensa os direitos das pessoas com deficiência em apenas agregar aos direitos já 

existentes. “Quanto mais acessos e oportunidades uma pessoa dispõe, menores serão as 

dificuldades consequentes de sua característica” (LBI, 2015, p. 15). 

Uma outra conquista e grande passo nesse caminho pelos direitos das pessoas 

autistas, muitas vezes árduo pelo simples fato de falta de conhecimento sobre, a Lei nº 

12.764/2012 - Lei Berenice Piana, estabeleceu a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, como afirma Castanha e Benini, 

(2016, p. 5): 

 

(...) prevendo o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis de ensino e atendimento por profissionais capacitados a 

desenvolver atividades com vistas à inclusão. De acordo com este novo 

ordenamento, o aluno com autismo tem garantido o seu direito de estar 

na escola e ter atendimento por profissionais preparados como 

preconiza a legislação. 

 

Dessa forma, depois de breves conhecimentos sobre a história e algumas 

principais políticas que foram marcos de conquistas ao longo do tempo, a inclusão escolar 

será debruçada pelas perspectivas atuais, conceitos serão apresentados e suas formas de 

fazer, ou seja, arcabouço teórico-metodológico para a prática da inclusão escolar agora 

com enfoque das pessoas que tem autismo. Mas antes, é necessário entender um pouco 

do universo autista para poder entender seu desafio na inclusão. 

 

2.2 O UNIVERSO AUTISTA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Não sou apenas autista, dona sociedade. Não seja tão cruel. Ensine isso 

aos seus filhos e filhas. Merecemos respeito. Não precisa ter medo de 
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nós. Não seja tão mal, tente ser meu amigo. Tentem ser nossos amigos 

(BARROSO, 2018, p. 33). 

 

Assim como cada pessoa tem o seu jeito de ser no mundo e suas particularidades 

fazem parte da singularidade do sujeito, o autismo tem uma perspectiva de condição de 

vida, ou seja, entender o autismo antes de tudo é entender uma pessoa com limitações 

neurológicas e isso acarreta alguns cuidados especiais. Nessa perspectiva Ferreira (2017) 

afirma a importância de o autismo ser visto não como uma patologia, mas como um modo 

diferente de a pessoa se relacionar com o mundo, de aprender e de se desenvolver o que, 

por sua vez, exigiria estratégias pedagógicas e interações diferenciadas que respeitassem 

essas especificidades. Essa perspectiva pode ser justificada pelo que a mesma autora ainda 

cita que para alguns estudiosos o autismo mantém preservadas as ilhas de inteligência, ou 

seja, não está referente à baixa inteligência pelo fato do QI ser abaixo da média, mas sim 

porque lhe faltam recursos de comunicação e ainda porque muitas vezes os pais e 

educadores deixam de dar-lhe estímulos comunicacionais, a pessoa acaba sendo 

prejudicada no seu desenvolvimento (FERREIRA, 2017, p. 56) 

No entanto, é preciso entender o leque de compreensões que o autismo teve de 

acordo com vários autores até chegar nessa concepção. 

Segundo Orrú apud Flávia (2012), o autismo é uma palavra de origem grega 

(autós), que significa por si mesmo. Este termo é utilizado, no campo da psiquiatria, para 

designar comportamentos humanos que se centralizam em si mesmos, voltados para o 

próprio indivíduo. 

Ainda sob o mesmo referencial teórico, a autora ressalta que as tentativas de 

definição do autismo iniciam-se em 1943, por Leo Kanner com o artigo: “Distúrbios 

autísticos do contato afetivo” (“Autistic Disturbances of Affective Contact”). As crianças 

com autismo apresentam uma inabilidade em relacionar-se normalmente com o outro, 

assim como também um atraso na aquisição da linguagem que, quando se desenvolve, 

não tem valor funcional ligado à comunicação. Possuem a característica de estabilidade, 

constância no ambiente material, bem como memória, frequentemente, notável e 

aparência física normal. 
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No sentido da Psiquiatria, o autismo surge a partir de estudos de pessoas com 

esquizofrenia, como a autora (FLÁVIA, 2017) pontua os estudos Plouller, em 1906. No 

entanto, foi Bleuler, em 1911, o primeiro a difundir o termo autismo, definido por perda 

de contato com a realidade, causada pela impossibilidade ou grande dificuldade na 

comunicação interpessoal.  

A primeira publicação de Kanner, segundo Ferreira (2017) traz o pensamento de 

Leboyer (2002), quando o mesmo define o “isolamento autístico” como a principal 

característica da criança com autismo, uma vez que o ponto central da descrição de 

Kanner é justamente a “inaptidão das crianças em estabelecer relações normais com as 

pessoas e em reagir normalmente a situações desde o início da vida” (p.53), o que revela 

também o termo escolhido pelo autor “autismo”.  

Ferreira (2017) usa o pensamento de (SANTO; COELHO, 2006) quando cita 

ainda que o autismo é encontrado em todo o mundo e em famílias de qualquer classe 

social, étnica e racial. Até o momento não se conseguiu provar nenhuma causa 

psicológica, no meio ambiente dessas crianças, que possa causar a doença. 

Lemos (2012) aponta que as principais características encontradas nas crianças 

estudadas por Kanner foram além da inabilidade no relacionamento interpessoal desde o 

princípio da vida, dificuldade também de adotar uma atitude antecipatória que assinale ao 

adulto a vontade de ser pego no colo, tendência ao isolamento, problemas 

comportamentais, dificuldade na comunicação linguística, assim como motora global, 

ausência de comprometimento físico e insistência obsessiva em rotinas, levando à 

imitação das atividades espontâneas. (KANNER, 1943 apud LEMOS, 2012). 

Lemos (2012) cita, ainda, outro autor que é referência nos estudos sobre o 

autismo, Hans Aspeger realizou estudos em 1944 com crianças semelhantes às estudadas 

por Kanner. Alguns pontos que o autor pode destacar foram fatores orgânicos, dificuldade 

em fixar o olhar durante relações sociais, presença de um olhar periférico breve, 

estereotipias, retraimento social, e a dificuldade em diagnosticar nos primeiros três anos 

de vida.  
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Os dois autores, Kanner (1943) e Aspeger (1944), concordam em suas teorias o 

destaque que as pessoas que tem autismo tem a dificuldade em manter contato com o 

outro de forma espontânea e recíproca.  

Atualmente, chega-se ao consenso de que o autismo é um distúrbio do 

desenvolvimento que tem características precoces perceptíveis, uma vez que a 

comunicação, interação social e aprendizado estão comprometidas devido à disfunção 

neurológica. O transtorno desintegrativo da infância e a síndrome de Asperger foram 

absorvidos por um único diagnóstico, chamado de Transtorno do Espectro Autista - TEA. 

Considera que os sintomas mudam com o desenvolvimento, os critérios diagnósticos 

podem ser preenchidos com base em informações retrospectivas, embora a apresentação 

atual deva causar prejuízo significativo. (CASTANHA; BENINI, 2016)  

 Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) adota um padrão vigorado 

pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quinta edição 

(DSM V), com uma perspectiva semelhante:  São registradas por meio do uso de 

especificadores (com ou sem comprometimento intelectual concomitante; com ou sem 

comprometimento da linguagem concomitante; associado a alguma condição médica ou 

genética conhecida ou a fator ambiental), bem como especificadores que descrevem os 

sintomas autistas (idade da primeira preocupação; com ou sem perda de habilidades 

estabelecidas; gravidade) (2014). 

 

Com isso, é inegável o fato do aumento da incidência de casos em todo o mundo. 

Um estudo feito pelo Ministério da Educação alegou que Estima-se que 70 milhões de 

pessoas no mundo vivam com essa condição, sendo 2 milhões delas no Brasil (MEC, 

2019). A priori, uma mobilização de forma significativa foi feita com o objetivo de busca 

por “cura” da “doença”. Então, os aprofundamentos em estudos levantaram a perspectiva 

de intervenções para a socialização e o diagnóstico precoce para facilitar essas 

intervenções, uma vez que o autismo é considerado como uma condição de vida assim 

como cada pessoa tem a sua - e assim como também cada autista tem o seu jeito ser e se 

expressar no mundo. 
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A inclusão, para ser efetiva, assim como todo processo de ensino aprendizagem 

para ter sucesso, deve ser levado em conta a responsabilização dos agentes envolventes: 

a família, o professor, e o aluno. Esse estudo volta-se para a relação da equipe pedagógica, 

sobretudo a relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem das pessoas 

com autismo. 

 

Não existe um único modo de fazer a inclusão, receitas e manuais não 

cabem no cenário da inclusão. É preciso conhecer cada realidade para 

identificar as possibilidades que cada pessoa com deficiência e/ou 

necessidade educacional especial apresenta para pensar as estratégias 

necessárias. (COSTA, 2017, p. 115). 

 

3 POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS INCLUSIVAS DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO FRENTE À CONDIÇÃO AUTISTA 

 

“Se você tenta conversar com uma pessoa que o idioma dela é diferente 

do seu, o problema não é da pessoa. Você precisa procurar uma maneira 

de entendê-la. Assim também é com as crianças especiais. Não desista 

de aprender outro idioma. Se você não tentar entender, vamos sofrer 

ainda mais (...) somos crianças que nem vocês, que nem os filhos de 

vocês.” Guilherme, 12 anos (BARROSO, 2018 p. 23). 

 

Quando pensamos o entendimento de Barroso (2018) no contexto escolar, pode-

se inferir que não é o aluno que deve se adaptar às expectativas dos moldes sólidos e pré-

estabelecidos da escola, e sim a escola deve ser pautada no fornecimento de condições 

que viabilizem a aprendizagem para todos os alunos envolvidos - sejam eles com 

limitações neurológicas ou não. É partindo do princípio do indivíduo autista como uma 

pessoa com limitações neurológicas e com alguns comportamentos diferentes do que se 

é esperado são estudadas possibilidades dos profissionais da educação frente ao desafio 

da inclusão a partir de agora.  

A inclusão é fundamentada essencialmente nas possibilidades e potencialidades 

de forma singular – ou pelo menos deveria ser. Com isso, a inclusão tem um sentido que 

vai além dos moldes tradicionais, ela necessita ser vivenciada para que, de fato, as 

consequências de uma prática inclusiva sejam solidificadas. Para alcançar esse objetivo, 
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faz-se necessário ultrapassar os estereótipos que consistem uma educação inclusiva como 

utópica e impossível obter sucesso.  

Primeiramente, deve-se sempre ter em mente que embora essa condição 

neurológica se manifeste com algumas características iguais em todos os autistas, sempre 

varia de acordo com o indivíduo autista. Então, para complementar, Lemos (2012) coloca 

fantasticamente como a educação inclusiva envolve atenção personalizada e respeito às 

características individuais de cada educando, fornecendo oportunidades para o seu 

desenvolvimento integral, favorecendo sua integração e sua adaptação ao ambiente 

escolar. Na mesma linha de raciocínio, torna-se pertinente destacar a conexão entre os 

autores, cuja “atenção personalizada” citada acima é intimamente relacionada ao que 

Costa (2017) observou e constatou em sua pesquisa na qual o principal foco da inclusão 

seria a promoção de autonomia, assim como a interação e o envolvimento.  

Com isso, a proposta de incluir todos em um mesmo ambiente de ensino é um 

desafio à inclusão na educação brasileira, visto que embora a frequência dessas pessoas à 

sala de aula tenha aumentado, como citado nos dados acima, não quer dizer, 

necessariamente, a efetivação de práticas inclusivas como Costa (2017, p. 60) sabiamente 

coloca, 

 

Além das barreiras arquitetônicas, falta de acessibilidade, materiais 

inadequados e carência de formação continuada dos docentes, nos 

deparamos com as barreiras atitudinais, por serem invisíveis são 

ignoradas e difíceis de serem superadas. As barreiras não estão 

concentradas nos professores, mas presentes em toda a sociedade, 

refletidas na incompreensão da proposta inclusiva ou no erguimento de 

situações que impossibilitam ou inviabiliza a inclusão. 

  

Dessa forma, é inegável que a inclusão para ser vivenciada necessita de um 

coquetel de fatores que viabilizem sua efetivação, e que a dificuldade não está, pois, 

centralizada em uma única barreira, é necessário levar em consideração a 

responsabilidade que cada figura tem na dinâmica inclusiva, no entanto, dentre esses 

fatores, e assim como Costa (2017), também não é o foco desse estudo o papel ou conduta 
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do professor, mas destaca-se sua atuação para o fortalecimento dos modos inclusivos, 

indicando possibilidades frente ao desafio. 

Ao analisando a relação professor-aluno, contata-se que as pessoas com TEA 

desenvolvem-se melhor quando os professores entendem suas condições clínicas, 

comportamentais, de adaptação social, de linguagem entre outras, assim como Ferreira 

(2017) coloca o pensamento de Filho e Cunha (2010, p. 35),  

 

[...] se permanecermos inflexíveis ante as diferenças de nossos alunos, 

aguardando que eles se adaptem às nossas estratégias em sala de aula, 

pouco faremos para que desenvolvam novas competências. Sendo 

assim, é necessário que percebamos quais as necessidades reais do 

aluno com TEA e suas potencialidades que passamos para estratégias 

de trabalho. 

 

Como entendido, os autistas possuem características gerais de dificuldade na 

comunicação e linguagem, na forma de se expressar adequadamente, na organização e 

planejamento, na compreensão de dados abstratos, assim como se relacionarem 

socialmente e essas inabilidades podem ser agravadas quando, no ambiente escolar, os 

professores não entendem esses comportamentos como peculiares e singulares 

(CASTANHA; BENINI, 2016) e isso pode fazer com que o autista tome um lugar que 

não foi ele quem decidiu tomar de “incapacidade”, prejudicando seu repertório social na 

participação em atividades porque desacreditaram o autista em ser capaz da realização.  

É interessante que os déficits sejam interpretados, sobretudo pelos professores, 

como fontes de novas capacidades e outros caminhos para possibilitar as ausências, ou 

seja, é possível inferir que o autismo não define uma pessoa, nem deve ser limitador de 

seu desenvolvimento, assim como Castanha e Banini (2016) concorda com Cruz (2014) 

quando entende que a escola deve cooperar para viabilização de caminhos e condições 

para o desenvolvimento e apropriação de conceitos, ainda não adquiridos por estes alunos.  

Dessa forma, em sua pesquisa, o mesmo autor (CASTANHA; BANINI 2016)  

pode constatar como os professores ficam inquietos e angustiados, em conjunto a 

preocupação em ajudar ao aluno de alguma maneira, uma vez que, prestar ajudas físicas 

e acolhimento sejam tão importantes, ao longo do tempo mostraram-se insuficientes à 
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inclusão; entende-se, então um dos principais desafios das práticas inclusivas dos 

professores efetivas: a falta de formação para tal – talvez a instituição nunca realmente 

esteja “prontos” diante da complexidade desse conceito (COSTA, 2017).  

No entanto, como Ferreira (2017) entende que o profissional, ao atuar, deve 

conhecer os educandos com os quais trabalha e, com isso, desconstruir estereótipos que 

dificultam e muitas vezes impedem um processo educacional que confia na competência 

e capacidade de cada criança, independentemente de suas características físicas e mentais, 

é interessante, então, segundo a mesma autora, voltar a prática profissional para o 

desenvolvimento integral das crianças, rompendo, portanto com padrões que classificam 

e predeterminam as possibilidades de desenvolvimento das crianças a partir de suas 

supostas limitações. 

Quanto ao quesito social, Costa (2017) em sua pesquisa concorda com Sampaio 

e Sampaio (2009) quando o segundo entende que a aceitação da criança deficiente pelos 

colegas vai depender muito de o professor colocar em prática uma pedagogia inclusiva 

que não pretenda a correção do aluno com deficiência, mas a manifestação do seu 

potencial. Dessa forma, é necessário primeiramente que os professores acolham e 

valorizem o saber do aluno com deficiência e/ou necessidade educacional especial, sem 

censura e rigidez. Para que assim, a inclusão seja vivenciada em seu sentido amplo, 

atendendo as particularidades de cada indivíduo, tornando-a uma cultura, o que é um 

grande objetivo: viver a inclusão. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O estudo ora apresentado refere-se a uma revisão de literatura, a qual foi 

pesquisada principais publicações e autores no tema, dentre elas, monografias, defesas de 

mestrado, artigos científicos entre outros. Não foi delimitado critério de exclusão de ano 

específico para realizar esse estudo, no entanto pesquisas mais recentes tiveram 

prioridade, que foram exploradas em principais acervos de produções acadêmicas como 

“Google acadêmico”, “Scielo”, assim como, para complementar as informações, sites 

com dados quantitativos e documentos de leis promulgadas no país foram buscadas a fim 
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de embasar melhor os temas em questão, que foram “Autismo”; “Educação”; “Práticas 

inclusivas escolares”. A fim de compreender possibilidades dos profissionais da educação 

frente ao desafio da inclusão escolar. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A inclusão é um conceito que necessita superar os moldes tradicionais que 

consiste apenas na inserção das pessoas com alguma limitação, seja neurológica ou física, 

em um mesmo ambiente escolar que as consideradas “típicas” ou apenas no aumento 

quantitativo dessas pessoas nas escolas. É preciso entender a inclusão escolar para além 

da negligência, é preciso práticas inclusivas de forma efetiva, que atenda às 

particularidades de cada indivíduo no ambiente para propiciar a aprendizagem. Ela 

precisa, acima de tudo, ser vivenciada, e não algo imposto. O que não é tarefa fácil, por 

isso, torna-se um grande desafio, principalmente quando avalia-se a formação dos 

profissionais para tal.  

Foi constatado, de acordo com o objetivo do presente trabalho, um estudo sobre 

as possibilidades que se atenta como a inclusão deve ser vivenciada e vivida diariamente, 

sobretudo a escolar, que deve ter foco em possibilitar oportunidade para todos os 

estudantes levando em consideração suas limitações e principalmente suas 

potencialidades, visando sempre a promoção de autonomia e autoconfiança, que faça o 

estudante se perceberem como protagonistas de sua formação, possibilitando a autonomia 

e autoafirmação no ambiente escolar, além de propiciar a aprendizagem. 

Com isso, a escola, quando remete-se a ideia de inclusão, tem o papel 

fundamental para ultrapassar déficits do educando autista, propiciando experiências 

socializadoras, permitindo o desenvolvimento de novos conhecimentos e 

comportamentos e agindo em torno de suas potencialidades, trabalhando suas limitações 

para superar essa ausência. 

Logo, chega-se, com esse estudo, que as práticas profissionais foram melhores 

avaliadas, sejam elas de toda a equipe pedagógica, quando apontadas no objetivo de 

oferecer situações significativas que potencializem a conquista de habilidades cognitivas 
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e sociais e a crescente autonomia no contexto da escola regular podem viabilizar a 

inclusão de forma efetiva, porque responderia, assim, às necessidades de aprendizagem 

dos alunos com TEA, e estaria alinhando estratégias inclusivas em todos os espaços das 

escolas.    

 

6 CONCLUSÕES 

 

A inclusão tem ainda muito o que aprimorar, no entanto, percorreu um longo 

caminho até chegar aos moldes atuais e principalmente no entendimento que cada 

realidade inclusiva tem um delineamento específico, não existe um jeito “certo” ou uma 

“receita”, mas existem estudos que exaltam ações possíveis ao favorecimento da cultura 

inclusiva. Justamente o que esse estudo buscou averiguar, algumas dessas possibilidades 

frente ao desafio da inclusão de pessoas autistas no contexto escolar, levando em 

consideração todos os agentes que são envolvidos, mas com um enfoque maior na relação 

de professor-aluno, por entender que o professor é, não o único, mas um dos agentes para 

a mudança no cenário inclusivo. 

Dessa forma, a prática do profissional, dentre essas possibilidades, deve ser 

pautada na interpretação de potencialidade desses indivíduos, uma vez que são 

concebidos, embora suas condições limitantes, como fontes de novas capacidades e 

outros caminhos para desenvolver habilidades, possibilitando suprir as ausências dessa 

condição. 
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RESUMO 

Atualmente a presença de mulheres em unidades prisionais femininas tem aumentado. 

Nesse cenário pode-se encontrar mulheres presidiárias grávidas ou acompanhadas de seus 

bebês. No entanto, sabe-se que o sistema carcerário brasileiro passa por carências que 

vem se acumulando por longo período, apresentando péssimas condições de higiene, 

alimentação e lotação. Diante disso, o presente estudo objetivou conhecer a percepção de 

mulheres presidiárias sobre a experiência da maternidade. Participaram quatro mulheres, 

entre 31 e 37 anos, em privação de liberdade de um Presídio Regional do Estado da 

Paraíba. Foi utilizada uma entrevista semiestruturada e um questionário 

sociodemográfico. Os dados foram organizadas em categorias temáticas por meio da 

análise de conteúdo de Bardin, tendo os resultados apontado que a vivência no cárcere 

provoca duplos sentimentos nas mães, isto é, a descoberta da gravidez e o nascimento do 

bebê geram boas vibrações, por outro lado, as mães sentem-se responsáveis pelo fato de 

a criança ter de nascer em um ambiente prisional, com pouca estrutura para seu 

desenvolvimento, além da angústia vivenciada no momento da partida da criança da 

prisão. Conclui-se que há pouca assistência psicológica para lidarem com a ruptura do 
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vínculo, causando assim problemas para a aceitação e superação desta situação, tonando-

se mais vulneráveis a um adoecimento subjetivo. 

Palavras-chave: maternidade. vínculo. separação. cárcere. 

 

ABSTRACT 

Currently the presence of women in female prison units has increased.  In this scenario 

women prisoners may be pregnant or accompanied by their babies.  However, it is known 

that the Brazilian prison system suffers from deficiencies that have been accumulating for 

a long period, presenting poor conditions of hygiene, food and stocking.  Therefore, the 

present study aimed to know the perception of inmate women about the experience of 

motherhood.  Four women, between 31 and 37 years old, participated in deprivation of 

liberty of a Regional Prison of the State of Paraíba.  A semi-structured interview and a 

sociodemographic questionnaire were used.  The data were organized into thematic 

categories through the analysis of Bardin content, and the results showed that the 

experience in the jail causes double feelings in the mothers, that is to say, the discovery 

of the pregnancy and the birth of the baby generate good vibrations, on the other hand  , 

mothers feel responsible for the fact that the child has to be born in a prison environment 

with little structure for its development, besides the anguish experienced at the time of 

the child's departure from prison.  We conclude that there is little psychological assistance 

to deal with the rupture of the bond, thus causing problems for the acceptance and 

overcoming of this situation, becoming more vulnerable to a subjective illness. 

Key-words: maternity. bond. separation. prison 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A população carcerária brasileira aumentou nos últimos anos. De 

fato, conforme o último levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN, 2017), houve um crescente número de detentos no país, sinalizando 

até junho de 2016 um total de 726.712 presos. Em se tratando do público carcerário, 

consta-se que as prisões têm sido locais ocupados por maioria do sexo masculino, no 
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entanto, com o decorrer dos anos, a presença de mulheres em unidades prisionais 

femininas tem aumentado. Por exemplo, o número de mulheres presidiárias em 2000, 

totalizava 10.112 presidiárias, o que representava cerca de 4,3% da população carcerária 

Nacional, em 2016, subiu para 45.989. Em se tratando dos delitos cometidos, 62% das 

mulheres foram condenadas por envolvimento com tráfico de drogas no país. 

Somado a esse fato, é sabido que o sistema carcerário brasileiro passa por 

carências que vem se acumulando por longo período, a começar pela deficiência nas 

construções de novos presídios, além de se verificar fatores como péssimas condições de 

higiene, alimentação e lotação (OLIVEIRA, 2011). Outra particularidade no tocante à 

população feminina nos presídios é de que, segundo os dados levantados pela Secretaria 

Especial de República para as mulheres, entre fevereiro e março de 2008, 1,24% das 

mulheres presas encontravam-se grávidas. Neste mesmo período, existiam 0,91% de 

mulheres encarceradas amamentando. Notou-se que 1,04% das presidiárias possuíam 

filhos em sua companhia, e que o tempo de permanência com a mãe na prisão variava 

entre quatro meses e sete anos de idade (BRASIL, 2013). 

Levando em consideração que parte das mulheres presidiárias pode se 

encontrar grávida ou acompanhada de seus bebês, são grandes os requisitos que 

as unidades prisionais devem atender, principalmente, quando se trata de mulheres 

privadas de liberdade, que passam por todo período gestacional e maternidade na prisão, 

que compreende desde os cuidados iniciais com a amamentação até a separação entre 

a mãe e o bebê, obedecendo às normativas da Lei nº 11.942/2009 (ARMELIN, 2010) 

que, em seu artigo 14, § 3º, menciona: “Será assegurado acompanhamento médico à 

mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido”. Nessa 

mesma lei, em seu artigo 83, § 2º, se "preconiza que os estabelecimentos penais 

destinados à mulher serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus 

filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade” (BRASIL, 2009). 

Diante deste cenário, este estudo parte da seguinte questão norteadora: como 

as mães em cárcere de uma unidade prisional feminina na Paraíba percebem a 

experiência da maternidade na prisão e, mais especificamente, como se dá o sistema de 

formação de vínculos mãe-bebê e separação materna no âmbito de uma Unidade Prisional 
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Feminina?  Frente a este questionamento, esta pesquisa teve como objetivo geral 

conhecer as percepções de mães encarceradas sobre a experiência da maternidade na 

prisão e confrontá-las com as prescrições da Lei nº 11.942, de 27 de maio de 2009 (Nova 

Lei da Execução Penal) e da Resolução Nº 04, de 15 de Julho de 2009, do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Este estudo se justifica pela 

escassez de pesquisas no campo da Psicologia, principalmente, no tocante às mulheres 

mães privadas de liberdade, tendo sido mais comumente encontrado na literatura 

pesquisas na área das ciências jurídicas (JESUS, 2014), que buscam a análise das 

instituições, as pessoas encarceradas, em especial, homens que cometem delitos. 

 

2 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE AS PENITENCIÁRIAS FEMININAS NO 

BRASIL 

 

Embora a prisão se apresente, em sua maioria, dominada pelo sexo masculino, a 

inserção da mulher no mundo do crime vem crescendo significativamente. Nos últimos 

anos, tem-se verificado um aumento da população carcerária feminina no Brasil, tal como 

revelam dados do Ministério da Justiça, com estimativas de que entre os anos 2000 e 2014 

passou de 5.601 detentas para 37.380; essas mulheres representariam um crescimento de 

567% em 15 anos (ARAÚJO et al., 2014). 

A população carcerária brasileira está entre a quinta maior do mundo e possui 

cerca de 607 mil detentas, seguida dos Estados Unidos (205.400 detentas), China 

(103.766 detentas), Rússia (53.304 detentas) e Tailândia (44.751), segundo dados do 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (2014). Na Paraíba, registra-se 

cerca de 580 mulheres que cumprem pena em regime fechado, tal como apontam dados 

da Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba (2013). 

Fazendo um resgate histórico, o sistema penitenciário teve como ponto de 

partida o descaso com as políticas públicas na área penal. Na idade média, surgiu o 

conceito de prisão como pena, tendo seu início em mosteiros, com o propósito de punir 

monges e clérigos. Partindo desse modelo, em Londres, entre 1550 e 1552, começou-se 
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a criar a prisão para quem cometia crimes; esses locais receberam o nome de House of 

Corretion (MIRABETE, 2011).  

Anos mais tarde, surgiu em Roma, a primeira instituição penal denominada de 

Hospício de San Michel, com o propósito de encarcerar meninos indisciplináveis, esse 

espaço correspondia a uma casa de correção, onde eles deveriam aprender a se comportar 

na sociedade. No entanto, esses presídios eram destinados, exclusivamente, aos homens, 

de modo que não se pensava em instituições prisionais femininas (MAIA et al., 2009). 

Apenas em 1645 surge a primeira penitenciária feminina, chamada de The 

Spinhuis, em Amsterdã, na Holanda, que se tratava de uma casa de correção, que serviu 

de modelo para muitos países; porém ela não durou muito tempo, por conta de haver 

episódios em que as mulheres precisavam se prostituir e, além disso, eram aprisionadas 

junto a homens na mesma cela, pois não havia um espaço reservado para as mulheres. 

Nessa época, as mulheres que eram presas serviam apenas como prostitutas ou escravas 

(ANDRADE, 2011).   

Foi então que a partir do século XIX foram modificadas as concepções acerca 

dos presídios acomodarem ambos os sexos, e começaram-se as discussões sobre criarem 

instituições específicas, havendo então uma reforma penal, que se deu a partir de 

separação dos sexos nas penitenciárias, passando a buscar resguardar a feminilidade das 

presidiárias. A primeira penitenciária Brasileira surgiu em 1937 no Rio Grande do Sul; 

poucos anos depois, em 1941, foi criado o Presídio de Mulheres de São Paulo e, em 1942, 

a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, em Bangu, sendo esta última criada 

especialmente para mulheres e as duas foram adaptadas para o recebimento de presas do 

sexo feminino. Em 1940, a concepção do Código Penal representou um grande marco 

para o Direito Penal Nacional, pela primeira vez cumpriu com estabelecimento 

específico, abrigando as mulheres separadas dos homens (ANDRADE, 2011). 

Durante a história das mulheres presidiárias, é possível constatar que elas foram 

tratadas com inferioridade em relação ao sexo masculino, sendo que os crimes foram 

tornando-se mais visíveis e começou-se a ter debates acerca da criminalidade e a 

sexualidade da mulher surgindo com isso o preconceito, à medida que as mulheres que 
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cometiam crimes eram julgadas como possuidoras de comportamentos não adequados 

para uma mulher de família (FARIAS, 2010). 

Nesta direção, observa-se que, ao longo da história, as mulheres privadas de 

liberdade não estavam nos planos das políticas públicas do país, sendo que as 

penitenciárias femininas foram criadas somente depois de um século à primeira prisão 

masculina, tendo sido ligadas à ordem religiosa visando à “purificação” das “mulheres 

criminosas”, compatíveis com os estereótipos de gênero difundidos na sociedade. Além 

disso, em sua maior parte, essas detentas são estigmatizadas e, ao ingressarem na prisão, 

levam consigo uma marca de criminosa que perdura ao longo da sua vida mesmo após a 

soltura (ARAÚJO et al., 2014). 

Mesmo que se reconheça que as mulheres foram obtendo direitos no sistema 

prisional, ainda na atualidade se é observada desigualdade no que se refere ao 

encarceramento masculino e feminino, em se tratando da realidade brasileira (FARIAS, 

2010). De fato, o que se constata é que as condições das penitenciárias brasileiras 

encontram-se em situações precárias, com falta de assistências, e, quando se trata de 

crianças dentro desse contexto, são escassas as medidas de proteção, de saúde que 

propiciem desenvolvimento saudável do bebê, dentre outros aspectos, causando assim 

prejuízos por falta de assistência (HELPES, 2013). Logo, pretende-se, neste estudo, dar 

ênfase na formação e separação do vínculo mãe-bebê de mulheres privadas de liberdade 

que têm seus filhos na prisão. 

 

3 EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE NA PENITENCIÁRIA: 

VÍNCULO/SEPARAÇÃO MÃE-BEBÊ 

 

Considerando que parte das presidiárias pode se encontrar grávidas durante o 

seu envolvimento com o crime, ou após já estarem inseridas na penitenciária e, sabendo-

se hoje que o cuidado no pós parto é indispensável para o desenvolvimento saudável da 

mãe e do bebê, cabe sensibilizar a puérpera sobre a necessidade de se certificar dos 

cuidados fundamentais como a higiene pessoal, o aleitamento materno, além de uma 

rotina que inclui atenção às necessidades fisiológicas da criança e outras igualmente 



 

1677 

necessárias ao seu desenvolvimento, especificadamente o banho de sol, o começo do 

esquema vacinal, e a triagem neonatal (BIROLO, 2010). 

De acordo com a Secretaria de Política para as Mulheres encarceradas a maioria 

das presas, incluindo as puérperas, prefere continuar nas cadeias públicas, com ambientes 

superlotados, desde que estejam próximas de suas famílias, pois receiam serem 

transferidas para penitenciárias mais distantes, uma vez que se sentem ameaçadas em 

perder as visitas de seus familiares, tornando assim uma busca constante pela manutenção 

de vínculos (BRASIL, 2013). 

Diante disso, em 15 de Julho de 2009, o DEPEN (Departamento Penitenciário 

Nacional) editou a Resolução n° 4 que dispõe sobre a estada, permanência e 

encaminhamento dos filhos de mulheres presas, baseada em três orientações: a) ambientes 

de encarceramento feminino devem ser adequados e saudáveis; b) continuidade do 

vínculo materno; e c) amamentação como a construção psicológica: 6 meses é um tempo 

relativo (RIBEIRO, 2015). Entretanto, mesmo que o direito à amamentação e a estima ao 

valor do período puerperal seja um método efetivo de promoção da saúde da mãe e do 

bebê, e embora reconhecido em lei, ainda deixa de fora mulheres que se encontram em 

condição de encarceramento.  

Um dos desafios mais enfrentados pelas mulheres no ciclo gravídico puerperal 

dentro do Sistema prisional tem sido o processo de amamentação. É patente que o 

aleitamento materno apresenta benefícios não apenas para o bebê, como igualmente para 

a mãe, fatores que trazem inúmeras vantagens. Além de representar um alimento pleno 

para o bebê, por revigorar o sistema imunológico da criança, desenvolvendo anticorpos, 

protegendo contra afecções, o leite materno promove o vínculo afetivo e estabelece uma 

ligação precoce e muito forte. Desta forma, compreende-se que o bem-estar físico, mental 

e social proporcionado pelo leite materno à mãe e ao bebê, mesmo que em condições 

instáveis, deve ser estimulado na Unidade Penal (ARAÚJO et al., 2014). 

Nesta direção, Oliveira (2011) realizou um estudo com finalidade de avaliar a 

concepção das mães presidiárias sobre a estima de vivenciar a prática do aleitamento 

materno dentro do Complexo Penitenciário Feminino do Amapá. A proposta era 

identificar os distintos significados que envolvem o aleitamento materno para este grupo 
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de mães.  Os resultados apontaram a necessidade de se reavaliar a estrutura dos berçários 

da penitenciária e a assistência dos profissionais de saúde que atuam junto às mesmas a 

fim de proporcionarem o mínimo de condições para amamentar e eliminar dúvidas, 

angústias, mitos e crenças em relação ao aleitamento materno. 

Além de toda a demanda que abarca o período antes e posterior ao parto, é 

relevante salientar que o destino das crianças que nascem e possuem mães internas é 

incerto. Depois do tempo estipulado pela lei para o período de amamentação, o bebê 

precisa ser entregue ao pai, se possuir/for conhecido, avós ou qualquer parente, caso eles 

não aceitem, a criança deve ser encaminhada a um instituto assistencial. Após as mães 

concluírem o cumprimento de sua pena, se possuírem interesse em ter seus filhos de volta, 

elas têm de obter a guarda deles de volta na Justiça (SILVA, 2016). 

Nesse sentido, vale ressaltar que, diante todos os estigmas do sistema 

penitenciário, o processo de ruptura do vínculo mãe-bebê, é o momento mais complexo.  

Conviver com a incerteza de quanto tempo irão permanecer com os seus filhos, tem sido 

uma realidade frequente para as mulheres que chegam grávidas ou as que engravidam no 

cárcere (TORQUATO, 2014). 

Esse momento de ruptura pode ocasionar um grau elevado de sofrimento nas 

mães, tais como angústia e ansiedade. Algumas inquietações podem gerar estresse e 

insegurança, induzindo até mesmo nas interações das mães com seus filhos 

(FIGUEIREDO, 2001). Em alguns casos, pode gerar depressão materna em função da 

separação ou perda do bebê, quando esse é encaminhado à adoção (GIORDANI; 

BUENO, 2001). 

Diante do exposto, este estudo buscou conhecer a percepção de mães sobre sua 

experiência da maternidade na prisão. Especificamente, verificar como as mães percebem 

o apoio social e psicológico recebido da unidade prisional para o exercício da 

maternidade; investigar quais os sentimentos implicados na prática da maternidade dentro 

da prisão; compreender como se deu o processo de ruptura do vínculo no momento 

necessário da separação mãe- bebê; e comparar a percepção das mães em relação ao apoio 

psicossocial que recebe na prisão com o que determina a Nova Lei da Execução Penal e 



 

1679 

a Resolução Nº 04 de 15 de Julho de 2009 do CNPCP relativo ao apoio que deve ser 

dispensado à mãe encarcerada.  

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 DELINEAMENTO 

 

Trata-se de um estudo de campo, com abordagem qualitativa. 

 

4.2 PARTICIPANTES 

 

Participaram quatro mulheres em privação de liberdade do Presídio Regional de 

Patos, no Estado da Paraíba, com idade entre 31 e 37 anos. Foram incluídas mulheres que 

vivenciam ou vivenciaram a maternidade no cárcere; mulheres gestantes e/ou àquelas que 

vivenciaram o momento de separação de seus bebês. 

 

4.3 INSTRUMENTOS 

 

Utilizou-se uma entrevista semiestruturada, com o objetivo de conhecer relatos 

sobre a experiência da maternidade no contexto carcerário, além de um questionário 

sociodemográfico, objetivando caracterizar a amostra. 

 

4.4 PROCEDIMENTO 

 

Após a aprovação deste estudo pelo Comitê de Ética das Faculdades Integradas 

de Patos, sob parecer de número 79198017.4.0000.5181, a pesquisa foi realizada no 

Presídio Feminino da Cidade de Patos- PB. De início, foi entregue o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) junto com os questionários impressos para 

cada participante. Foi esclarecido para as participantes que todas teriam suas identidades 

mantidas em sigilo, de acordo com as Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional 
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de Saúde, sendo que todas as dúvidas foram sanadas e se deixou claro que, a qualquer 

momento, a participante poderia desistir da pesquisa caso desejasse. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo de Bardin (2011), 

que visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. A análise foi 

realizada a partir da avaliação de juízes, que auxiliaram na construção das categorias. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise das informações coletadas será apresentada em categorias temáticas, 

organizadas da seguinte forma: (a) Percepção sobre a gravidez no presídio; (b) Interações 

e cuidados entre mãe-bebê; (c) Percepção sobre uma rede de apoio; (d) Tipo de apoio 

dentro do presídio nos cuidados com seu bebê; (e) Mãe-bebê: experiência da separação; 

(f) Estrutura física do presídio; (g) Procedimento institucional no processo de separação; 

e (h) Auxílio no enfrentamento da separação. Cabe frisar que algumas detentas hesitaram 

falar em alguns momentos, não tendo sido possível descrever suas falas. Além disso, os 

nomes das participantes foram modificados com o objetivo de preservar suas identidades. 

Destaca-se também que, das quatro mulheres entrevistadas duas são gestantes e 

as outras duas já passaram pela experiência da maternidade na prisão. Uma das gestantes 

está prestes a sair da penitenciária com seu bebê, uma vez que a pena será cumprida antes 

do nascimento do seu filho. Em relação ao tempo da pena, não há muita diferença entre 

elas, constatando-se uma média de 34 anos. Quanto à escolaridade, duas possuem Ensino 

Fundamental incompleto e outras duas relatam não terem estudado, além disso, disseram 

que trabalhavam de maneira informal exercendo as funções de faxineira e artesã ou que 

não tinham nenhuma profissão antes de irem para o presídio. 
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Quanto ao número de filhos, a entrevistada Priscila possui 4 filhos que são 

cuidados pela sua mãe e pelo seu filho mais velho; Richelly possui 6 filhos, que se 

encontram com seu esposo; Rosélia está gestante de seu primeiro filho, tendo engravidado 

no presídio; e Vera possui 8 filhos, que estão sob os cuidados de sua mãe e dos avós da 

criança, e se encontra gestante (quando o bebê nascer ela já tem sido liberada da prisão). 

A seguir, procurou-se descrever os relatos das mulheres em categorias temáticas, 

conforme o conteúdo das suas falas. 

a) Percepção sobre a gravidez no presídio. Esta categoria representa como as 

mães descobriram a gravidez e vivenciaram o processo da gestação no presídio, tal como 

se observa os relatos abaixo: 

Rosélia: “Engravidei dentro do presídio, está tudo em paz, mas é um período 

meio complicado, por ter confusão dentro da cela; eu fiquei com muito medo, em choque, 

pela situação que eu vivia, porque dentro de presídio não é lugar de criança” (Sic). 

Richelly: “A gravidez foi bem, não tive complicação de nada, ele nasceu de parto 

normal. Engravidei dentro do presídio” (Sic). 

Vera: “Está tudo normal, estou com sete meses, não sei o sexo ainda, não tem 

disponível no município aí eu não tive direito de fazer ainda. Engravidei dentro do 

presídio aqui nesse lugar ruim, eu chorei muito quando soube, fiquei tão desesperada” 

(Sic). 

A partir das falas supracitadas, percebe-se uma preocupação das mulheres com 

seus bebês, diante da condição em que se encontram, sendo que a gestação no cárcere 

pode ser considerada como fator emotivo de medo e incerteza na vida das detentas, 

sobretudo, por quanto tempo vão permanecer com a criança e se terão assistência que lhe 

é assegurada por lei (BRASIL, 2009). 

A maioria das mães percebe que o fato de estarem no presídio provoca certa 

privação para a criança, no entanto, essas mulheres alegam que, para seu 

desenvolvimento, é necessário nos primeiros meses o contato direto com elas. Conforme 

aponta Bowlby (1988), a criança ao lado da mãe cria uma relação de intimidade, 

possibilitando maior bem-estar psicológico para o desenvolvimento do vínculo afetivo. 

Por outro lado, quando a criança é privada do contato com a mãe biológica pode haver 
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um comprometimento do vínculo. Ainda de acordo com o autor, a gestação causa 

mudanças na vida biopsicossocial destas mulheres, e que o vínculo entre mãe e bebê é 

iniciado ainda na descoberta da gestação. 

b) Interações e cuidados entre mãe-bebê. Esta categoria expressa como se 

dão(deram) os momentos de contato entre mãe-bebê na prisão. 

Rosélia: “Hoje eu passo óleo na barriga e converso com ele, canto para ele, eu 

não quero que ele sinta sozinho como eu me sentia aqui antes dele surgi na minha vida” 

(Sic). 

Priscila: “Quando eu estava com meu filho, eu cantava músicas de criança para 

ele, tem umas bonecas feito de pano, aí nós brinca com essas coisas mesmo, às vezes nós 

improvisamos” (Sic). 

Richelly: “Eu passei o máximo de tempo que eu podia com ele, aproveitando 

porque eu sabia que ele ia embora para longe de mim” (Sic). 

Pode-se perceber que esses momentos são(foram) importantes para elas, à 

medida que oportuniza o desenvolvendo dos laços de afeto entre mãe-bebê. É nesse 

período em que há o surgimento do cuidado e do sentimento de proteção, sendo que a 

criação do vínculo surge desde o primeiro momento da gestação.  

O desenvolvimento da criança pode ser afetado de acordo com o ambiente que é 

impróprio para o recebimento deste bebê, podendo influenciá-lo, por exemplo, o fato de 

não possuir espaços para sua locomoção e também não possuir brinquedos para ajudar 

nas atividades entre mães e bebês (STELLA, 2006). Ainda de acordo com a autora, um 

ambiente inapropriado causa estresses para as mães e para os bebês. Além do mais, 

quando não se tem estímulos para a criança pode ocorrer de o desenvolvimento ser lento 

ou até mesmo se privado da liberdade nos primeiros meses pode causar algum dano para 

a criança.  

c) Percepção sobre uma rede de apoio. O objetivo desta categoria foi o de 

conhecer a rede de apoio dessas mulheres, uma vez que é considerada como importante 

fator de proteção para minimizar sua condição de vulnerabilidade. Os relatos revelaram 

os seguintes aspectos: 
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Rosélia: “Eu fui abandonada pelo meu marido, a minha mãe é que me ajuda aqui, 

vem me ver no domingo e traz as coisinhas para meu bebê” (Sic). 

Priscila: “De fora eu tenho o apoio da minha família; tipo, o leite, fraudas e 

produto de higiene do bebê são os familiares que traz para mim, aqui eles só têm quando 

alguém faz doação, aí é dado a nós. Aqui elas oferecem apoio de saúde, como médico, 

exame; até o parto elas nos leva para a maternidade, espera três dias e nós volta” (Sic). 

Vera: “Ninguém me apoiou quando eu estava grávida do primeiro aqui dentro, 

já desse eu fui apoiada pelo meu esposo e pela minha mãe” (Sic). 

É perceptível que o apoio familiar causa fortificação nestas mulheres, tornando-

as menos vulneráveis à reincidência (ARMELIN, 2010). Parece razoável afirmar que o 

Estado às vezes não supre as necessidades das detentas, dificultando a assistência quanto 

ao serviço prestado a essas mulheres encarceradas. Algumas das entrevistadas não se 

sentem abandonadas, mas algumas expressam sentir a falta da família. 

De acordo com Rapoport e Piccinini (2006), o apoio familiar contribui para o 

estado psicológico destas mulheres, ajudando seu desempenho no cumprimento de sua 

pena, trazendo positivamente sentimentos bons. Quando grávida, a rede de apoio familiar 

é essencial, e ajuda a superar algumas caraterísticas como as condições ambientais, a falta 

de abrigo especifico, uma falta de atendimento médico, entre outras situações que mostra 

os descasos com as presidiárias (MONTEIRO, 2011). 

Os pais tendem atualmente a participar mais das questões gestacionais de suas 

esposas (RAPOPORT; PICCININI, 2006). Pela fala da entrevistada Vera, é percebível 

que seu marido se faz presente na vida dela, que nunca a abandou e que presta todos os 

cuidados para sua família, porém as demais não possuíam o suporte do companheiro ao 

lado delas. 

O que mais causa o sofrimento a essas mulheres é a distância de seus familiares 

e, principalmente de seu bebê, o recebimento das notícias, causa uma culpa por não 

estarem presentes na vida de seus familiares, no desenvolvimento de seus bebês, causando 

angústia e medo de não serem lembradas pelos filhos quando saírem do cárcere 

(BUCKERIDGE, 2011). 
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d) Tipo de apoio dentro do presídio nos cuidados com seu bebê. Este tópico 

revela o tipo de apoio disponibilizado às mulheres gestantes ou com filhos bebês, em se 

tratando do sistema carcerário em que se encontram. 

Rosélia: “Aqui dentro elas tratam nos bem, na medida que dá, elas levam para 

bater ultrassom quando o município tem disponível no frei Damião, quando não tem vaga 

nós não bate, nós faz os exames, se tiver doente leva nos no médico” (Sic). 

Priscilla “Aqui elas oferecem apoio de saúde, como médico, exame, até o parto 

elas nos leva para a maternidade, espera três dias e nos volta” (Sic). 

Richelly: “Eles sempre apoiavam, se meu filho adoecesse eles levavam para 

médico, fazia exames” (Sic). 

Vera: “Recebo alguns cuidados aqui como médico quando estamos doentes” 

(Sic). 

Diante dos relatos, as mulheres comentam que geralmente são assistidas sempre 

que dá, considerando que nem sempre é possível. No entanto, sabe-se que estas mulheres 

tem o direito de assistência à saúde, em especial, na gravidez com o pré-natal, 

conservando os direitos a sua cidadania, porém, o Estado necessita melhorar as condições 

de assistência, sobretudo para esse público. De acordo com Viafore (2005), as mulheres 

ficam sem alternativas de ajuda, o que possibilita poucas condições a assistência, e vêem 

que se tornam impossibilitadas de usar de seus direitos. 

e) Mãe-bebê: experiência da separação. Este tópico procura descrever o 

sentimento das mulheres no momento da separação de seus bebês e/ou sobre a expectativa 

sobre a chegada do dia do desligamento. Os relatos obtidos podem ser lidos abaixo: 

Rosélia: “Vai ter a separação. Já me sinto mal só em pensar; que por mais que 

eu saiba que ele vai ter que sair eu não queria me acostumar com isso” (Sic). 

Priscilla: “Não vai ocorrer não, eu vou sair mais ele, hoje estou completando 9 

meses, é um menino. Aqui na cadeia eu separei de dois. Com meu primeiro teve a 

separação, mandei ele para casa com 5 meses. Esse eu estou aliviada que eu vou ter ele e 

ficar com ele, já dos demais foi um sofrimento grande, eu os vendo saindo, eu era tão 

apegada a eles” (Sic). 
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Richelly: “Já ocorreu, como eu tive uma desavença com outra presidiária eu 

mandei meu filho para casa aos 5 meses. Sentia-me muito mal, eu não comia, não dormia, 

e assim foi por muitos dias, até eu ir me acostumando sem ele, foi pior que a minha 

sentença, é um sentimento de morte, é como se fosse tirado um pedaço de mim, como um 

braço, uma perna” (Sic). 

O momento mais difícil relatado pelas entrevistadas é o da separação, 

provocando um sentimento de perda que causa fragilidade para estas mulheres. A saída 

do filho causa modificações tanto no cotidiano destas mulheres como também no 

psicológico delas. A retirada desse bebê causa nestas mães a interrogação de como o filho 

vai estar sem a presença materna. 

O medo das mães é se a pessoa que vai passar a exercer o papel de cuidadora vai 

se tornar para o bebê a mãe; elas se sentem inseguras, e têm medo que os filhos esqueçam 

delas, sentem desamparadas no processo de superação deste momento, devido ao fato de 

não terem ajuda neste momento. 

f) Estrutura física do presídio. Aqui pretendeu-se discorrer sobre o espaço 

geográfico ocupado pelas mães e bebês dentro da instituição. Os relatos sugerem que as 

penitenciárias são apenas improvisadas para o recebimento das crianças e dessas 

mulheres; as entrevistadas relatam que, apesar de reconhecerem que se trata de ambiente 

inadequado, sentem-se bem na presença de seus filhos, e comentam sobre a necessidade 

de ser ter um lugar específico para esse bebê brincar ou desenvolver, tal como se pode 

constatar nos relatos a seguir: 

Rosélia: “Aqui somos em quatro, umas já tem menino e outras estão grávidas, aí 

é pequeno, mas nós se ajeita; não tem um lugar para a criança brincar, não tem muito 

brinquedo para eles; as estruturas das paredes são ruins, aqui é quente, ainda bem que nós 

têm uns ventiladores” (Sic). 

Richelly: “O ambiente não é apropriado para uma criança, mais que nos faz bem 

eles aqui; aqui é pequeno e quente, não tem brinquedos, não tem nada que ajude uma 

criança a se desenvolver” (Sic). 

Mostra-se que as penitenciárias encontram-se em condições precárias e, de 

acordo com a Lei de Execução Penal, consta que “os ambientes penais destinados para 
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estas mulheres deverão ser dotados de berçários apropriados para que estas detentas 

possam exercer o papel de mãe, cuidando se seus filhos”, portanto neste ambiente 

observou-se apenas uma adaptação para o recebimento desses bebês com falta de 

estrutura que é garantida por lei (BRASIL, 1984). 

As condições do ambiente acabam exercendo influência no vínculo e na 

separação, apresenta uma cela improvisada como berçário, mas que não apresenta 

adequação para o bebê, o lugar é pequeno para o desenvolvimento, não tem espaço para 

engatinhar e por lei é obrigatório um lugar apropriado. 

g) Procedimento institucional para o processo de separação. Esta categoria 

visou conhecer se as detentas têm conhecimento sobre o momento de desligamento de 

seus filhos; se são instruídas por quanto tempo devem ficar com seus bebês e se há 

preparação para essa ruptura de vínculo. 

As falas convergem para uma carência no tocante à uma preparação do processo 

da separação, algo que não se tem uma preparação psicológica e institucional. Como pode 

ser visto na seguinte fala: “Depois que ele nascer vou ficar 6 meses com ele. Não é 

explicado não porque nós já sabemos, aí nós mesmo comunica a família para vim pegar, 

às vezes é preciso do conselho e às vezes não” (Sic). Destaca-se que esses aspectos podem 

gerar sentimentos de angústia e ansiedade nas detentas (mães), que podem refletir nas 

suas relações com seus filhos. 

O presídio não apresenta uma falha na parte da separação, sendo que o 

psicológico destas mães não é levado em consideração. Devido à maioria dos presídio 

não possuir um psicólogo, ainda são escassas estratégias para melhorar essa estrutura. 

h) Auxílio no enfrentamento da separação. Por fim, pretendeu-se entender 

como se deu o momento da entrega do bebê. Foram obtidos os seguintes relatos: 

Priscila: “Chegou minha mãe e pegou ele; eu mandei avisar o dia dela vim; de 

noite nem dormi pensando, e passei todo tempo olhando no rostinho dele; quando ela 

chegou, me desesperei; quando vi praticamente ele sendo arrancado dos meus braços e 

eu sem poder fazer nada, me vi sem chão. Quem nos auxilia é Deus, e as que ficam aqui 

comigo, porque o restante das pessoas não ajuda em nada não” (Sic). 
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Richelly: “Meu marido levou meu filho para casa, quando eu vi ele saindo para 

mim foi o dia mais difícil, mesmo eu sabendo que ele ia cuidar, mais não é o mesmo 

cuidado que eu dou, quando saiu que eu me vi sozinha, entrei em desespero” (Sic). 

O assunto mãe-bebê e separação em cárcere perpassa reflexões, é de grande 

relevância, tanto para compreensão da viabilidade e também das impossibilidades de 

convivência nessas instituições. A falta de apoio psicológico para esta situação pode 

trazer danos à saúde mental destas mulheres, pois não tem nenhum tipo de ajuda 

psicológica para ajudar a estas mulheres na fase de separação.  

Os resultados também mostram que a experiência da separação é um dos pontos 

negativos para a vida destas mulheres, não havendo uma preparação para a ruptura deste 

vínculo, assim elas sentem-se como uma falta de papel desempenhadas por elas, como se 

perdessem o significado de ser mãe. Portanto, quando estas mulheres passam pelo 

processo de separação ou até mesmo do aprisionamento, causa uma perda da identidade 

como mãe, como o desenvolvimento do bebê nesta, como o cuidado e carinho exercidos 

por elas na face inicial da a vida de seu bebê (SANTA RITA, 2006). 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como objetivo conhecer as percepções de mães encarceradas 

sobre a experiência da maternidade na prisão, sendo assim, levando em consideração os 

resultados apresentados acima, conclui-se que o mesmo foi alcançado. Foi possível 

observar que a vivência no cárcere causa nas mães sentimentos duplos, ou seja, na 

descoberta da gravidez e o nascimento causam boas vibrações, esperança e sentimento de 

segurança, já a partir de alguns meses a mãe passa a se sentir angustiada pelo fato de a 

separação estar se aproximando; 

 Evidenciou-se também que, nos últimos meses as mães passam a conviver mais 

intensamente com seus filhos, buscando aproveitar cada momento ao lado de seu bebê. 

Além disso, demostram cuidados e afeto pelos seus filhos, tornando visível que o laço 

maternal é forte. Todavia, sentem-se responsáveis pela situação em que se encontram com 

seus filhos, pela perda que a criança tem por nascer em um ambiente prisional, com pouca 
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estrutura para o desenvolvimento destes bebês, pela falta de terem um lugar apropriado 

para eles se desenvolverem. 

Com as entrevistas foi observado que o apoio familiar traz para essas mulheres 

um conforto e uma motivação para o enfrentamento desta situação prisional, e em relação 

ao apoio da instituição relatam que há um companheirismo entre eles, ou seja, com os que 

estão trabalhando no sistema. Apesar disso, as mães percebem que de certa forma ficar 

com seus filhos na cadeia prejudica o desenvolvimento deles, mas que mesmo assim para 

elas é algo que as transformam e que ajudam a superar a ausência da família. Porém, foi 

perceptível que não há ajuda psicológica para a ruptura do vínculo, causando assim 

problemas para a aceitação e superação desta situação, tonando assim mais vulneráveis a 

um adoecimento psicológico. 

Quando se fala em mães e filhos em cárcere ainda falta muita reflexão acerca de 

questões voltadas para esta situação, embora os dados apontem que a todo tempo o 

número de mulheres vem aumentando e que os presídios ainda falta estrutura para o 

acolhimento destas mulheres e das crianças, são poucos os estabelecimentos que possuem 

espaço adequada para alojar mãe/filho, tornando uma ameaça aos seus direitos, ou até 

mesmo violando os direitos que é garantido por lei. 

A lei nº 11.942/ 2009 assegura direitos às mulheres e os bebês como uma 

estrutura física adequada para o recebimento destes bebês, o apoio tanto da instituição 

como também apoio parentais, cuidado com a saúde mãe/ bebê, mas o sistema prisional 

é esquecido pelo Estado e pela sociedade que não cobra dos seus direitos, sendo que o 

presídio só é visualizado quando há rebeliões, ou seja, são lembrados por fatos ruins, 

portanto, é perceptível que as condições são precárias, mas que é passado por 

despercebido, há falta de interesse da sociedade, tendo sido encontrada incompatibilidade 

com as diretrizes da legislação. 

Portanto, falar da separação de mãe/filho em situação de aprisionamento ainda é 

complexo e necessita de mais pesquisas e estudos acerca do vínculo, separação, e de 

ambientes apropriados para que haja um desenvolvimento da criança e para melhor 

receber estas mulheres. Em suma, na atualidade, a população carcerária vem se 

modificando, e com crescimento constante, os presídios vem mostrando inseguranças, 
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falta de investimentos e de desenvolvimento, onde o poder público mostra o descaso e a 

desumanidade com esses indivíduos. Desse modo, torna-se bastante difícil tratar de 

ressocialização dos(as) presidiários(as).  
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RESUMO 

Após o Decreto-Lei n.º 5.452 de 1943, a possibilidade de aposentar-se surge no Brasil, 

mas apenas com as melhorias na qualidade de vida esta possibilidade tornou-se real. Deste 

modo, buscou-se analisar o estado da arte de publicações referentes a práticas e 

intervenções psicológicas realizadas com pessoas aposentadas ou em processo de 

aposentadoria. De 149 artigos encontrados na primeira busca, apenas 2 foram elegíveis 

para análise completa e traziam intervenções que tiveram como resultado melhorias em 

aspectos cognitivos, comportamentais e sociais aos participantes.  Concluiu-se que as 

práticas desenvolvidas por profissionais de psicologia contribuem positivamente neste 

processo, no entanto que se faz necessária a ampliação de publicações de estudos neste 

sentido para que tenhamos melhor entendimento sobre as mesmas. 

Palavras-chave: aposentadoria. intervenção. psicologia. 

 

ABSTRACT 

The Decree-Law No. 5,452 of 1943 brings the possibility of retirement in Brazil, but only 

with improvements in quality of life this possibility becomes reality. In this way, we 

sought to analyze the publications regarding psychological practices and interventions 
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1694 

performed with retired people, or in the process of retirement. From 149 articles found in 

the first search, only 2 were eligible for full analysis by bringing interventions that 

resulted in improvements in cognitive, behavioral, and social aspects. It is concluded that 

Psychologists’ practices provide positive contributions to retirement-related processes, 

although it is necessary to expand publications concerning such practices in order to 

enlighten them with better understanding. 

Key-words: retirement. intervention. psychology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o modo como as práticas e intervenções 

são realizadas em Programas de Preparação para a Aposentadoria (PPA) no Brasil, visto 

que práticas que já deram resultados positivos possuem o potencial de replicação em 

outras realidades sociais semelhantes. Por isso, a busca restringiu-se apenas a 

intervenções realizadas no Brasil, visto que todos os estados são regidos pela mesma 

legislação trabalhista, oferecendo a todos os trabalhadores e trabalhadoras a oportunidade 

de entrar com o pedido de aposentadoria em fases da vida semelhantes, desde que 

cumpridos os requisitos previstos na lei. 

O conhecimento dos fenômenos psicológicos, das intervenções aplicadas no 

país, bem como da legislação que rege o processo de aposentadoria são temas atuais e 

diretamente ligados à vivência do grupo de extensão que realizou esta revisão. A extensão 

“Viver Melhor - Psicologia” surgiu de uma parceria do Instituto Municipal de Previdência 

Social dos Servidores de Mossoró (PREVI), com a Faculdade Católica do Rio Grande do 

Norte (FCRN), que tem como objetivo proporcionar melhorias na qualidade de vida de 

aposentados e aposentadas do município em questão.  

O Projeto Viver Melhor PREVI Mossoró já existe desde 2015, iniciando com o 

suporte aos servidores já aposentados, mas logo percebeu-se a necessidade de iniciar uma 

preparação para aqueles que ainda iriam se aposentar. Deste modo, no ano de 2018 os 

servidores ativos na iminência de se aposentar, 12 meses antes da aposentadoria, foram 

incluídos como público alvo do projeto, iniciando assim uma série de intervenções 
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voltadas a preparação para a aposentadoria. No ano de 2018, formalizou-se a parceria 

com a FCRN, em busca de auxílio profissional para diversas áreas, incluindo a Psicologia. 

Ao fim do ano, alunas do curso de Psicologia da FCRN iniciaram na extensão, 

percebendo-se assim, a necessidade de realizar um aprofundamento acerca do que já vem 

sendo realizado no Brasil em termos de intervenções nos PPA, para que elas pudessem 

trazer as melhores práticas para o público alvo. Esta revisão, surgiu então, de uma 

necessidade real de busca de referência de práticas que se mostrem efetivas para que 

possamos apresentar contribuições positivas da Psicologia aos servidores de Mossoró. 

Deste modo, temos como objetivo analisar o estado da arte de publicações 

referentes a práticas e intervenções psicológicas realizadas com pessoas aposentadas ou 

em processo de aposentadoria. 

 

2 APOSENTADORIA NO BRASIL 

 

No Brasil, o Decreto-Lei n.º 5.452 de 1943 (BRASIL, 1943), conhecido apenas 

por CLT, proporcionou à população a oportunidade de entrar em processo de 

aposentadoria, caso alcançasse os requisitos básicos. De acordo com as novas regras 

vigente atualmente em nosso País, para aposentadoria a lei 13.183/2015 em vigor, exige 

que o tempo mínimo de contribuição exigido é, de 30 anos para mulher e 35 anos para 

homem, não podendo ser inferior ao exigido em lei para contribuição. O cálculo dá-se da 

seguinte forma, soma-se a idade do colaborador(a) com o tempo de contribuição, a 

contribuinte ou contribuinte que atingir 86 mulher e 96 anos/pontos homem terá o seu 

direito a aposentadoria integral, sem descontos. A Lei segue uma sequência lógica que se 

limita ao ano de 2026 quando a soma dos pontos chegará a 90 para mulher e 100 para o 

homem. Já para aqueles segurados que tenham concluído o tempo de colaboração exigido, 

mas que na soma não contemple a pontuação, poderá requerer aposentadoria, porém terá 

seu salário reduzido. Na aposentadoria por idade permanece o previsto na lei 8.203 onde 

tempo mínimo de contribuição é de 15 anos, somados mais as idades de 60 anos para 

mulher e 65 anos para homem. 
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No entanto, a perspectiva de vida no país era de 46 anos, na época em que a CLT 

foi decretada, tornando a aposentadoria mais um sonho do que uma realidade. Hoje, o 

envelhecimento populacional é uma realidade mundial, e no Brasil ocorreu de modo 

acelerado nas últimas décadas, colocando-nos em um novo perfil demográfico e 

requerendo adequações dos recursos de infraestrutura humana e material (GUARIENTO; 

NERI, 2014). 

É por este motivo que faz-se necessário discutir sobre as vivências e os vários 

aspectos do envelhecimento, visando formas de viver melhor, relacionando a este 

processo à aposentadoria, que geralmente ocorrem concomitantemente. Na 

contemporaneidade, o trabalho tem uma função significativa no que diz respeito à 

idealização da identidade do indivíduo, pois, além de ser um meio de obtenção de renda, 

é também um meio de inclusão social (SILVA; CARVALHO, 2019 apud BAESSO; 

SOUZA, 2015). Devido distinção no conflito dos sujeitos de acordo com a situação, sendo 

vista por alguns, como uma forma especial para um momento de transformação pessoal 

e lazer, já para outros, é entendido como fase de crise e perda de identidade.   

Sendo assim, é de suma importância o empenho aprofundado neste tema, 

considerando que compromete também aspectos psicológicos e sociais, buscando 

melhoria de estratégias de desligamento e novos recursos de preparar essa transição 

(SILVA; ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2018). 

 

2.1 IMPACTOS DA APOSENTADORIA NA SAÚDE DO APOSENTADO 

 

No Brasil, existem muitos pesquisadores dedicados a compreender questões 

relacionadas a saúde e qualidade de vida das pessoas em processo de aposentadoria, e 

durante nossa revisão bibliográfica encontramos dois trabalhos de revisão com objetivos 

semelhantes, que ajudaram a nortear este estudo.  

Panozzo e Monteiro (2013) realizaram revisão sobre aposentadoria e observaram 

que a maioria dos estudos é quantitativo. Buscando publicações sobre a relação 

aposentadoria e saúde mental, indicaram que o “tema consequências da aposentadoria” 

foi o mais prevalente na literatura internacional. As autoras apontaram ainda que os focos 
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dos trabalhos publicados circulam entre qualidade de vida e satisfação com a 

aposentadoria, preparação para aposentadoria, expectativas e perspectivas frente à 

aposentadoria, envelhecimento e consequências da aposentadoria na saúde. 

Numa revisão de literatura, Boehs et al. (2017) realizaram uma busca por 

trabalhos com os termos “aposentadoria” e “trabalho” publicados na América Latina, sem 

período de início, mas com o período de fim em junho de 2016. Encontrou-se muitos 

estudos empíricos, como relatos de pesquisa, o que confirma o interesse dos 

pesquisadores acerca deste tema e também encontraram maioria de estudos quantitativos. 

Um outro dado relevante à nossa revisão é que a autora apontou que até 2005 as 

publicações com este tema eram escassas, tendo um aumento entre 2006 e 2011, mas 

apenas a partir de 2011 que estes trabalhos tornaram-se mais expressivos.  

Esses dados reforçam a ideia de que a aposentadoria vem se tornando uma 

realidade social apenas nas últimas décadas e por isso, só agora passou a ser um fenômeno 

estudado. A tendência a estudos quantitativas mostra ainda que estamos em uma fase de 

busca por correlações entre esta população e possíveis variáveis que possam nos mostrar 

como caracterizá-los. Assim, faz-se necessário que outros trabalhos sejam desenvolvidos 

para corroborar com o mapeamento de dados acerca do público alvo, trazendo 

compreensões que nos permitam atuar com práticas assertivas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho deu-se por meio de revisão bibliográfica de artigos recentes, 

considerando publicações a partir de 01 de janeiro de 2015 até o dia 23 de março de 2019 

(início da revisão), nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. As palavras chave 

utilizadas foram “aposentadoria” e “intervenção”, considerando apenas artigos que 

contivessem ambas as palavras nos resultados para título, palavras-chave e conteúdo em 

geral. Os periódicos selecionados para esta revisão foram Periódicos CAPES, Scielo e 

Bireme, por tratarem de bases de dados com acesso amplo a publicações da área da saúde 

e específicas da Psicologia.  



 

1698 

Como critério de inclusão, definiu-se que analisaria-se apenas artigos, incluindo 

os que fazem parte de capítulo de livro, que tivessem teor prático e que a prática tenha se 

realizado no Brasil. Para os critérios de exclusão, definiu-se que excluiria-se da busca 

artigos que fossem publicados em outras línguas senão português, inglês e espanhol, visto 

que haveria limitações na compreensão do conteúdo pelo grupo.  

Para análise dos dados coletados, realizou-se uma revisão sistemática, técnica de 

revisão bibliográfica que tem por objetivo reunir evidências através de estudos primários 

que respondem a uma questão específica (BRASIL, 2012). Como técnica, este tipo de 

revisão é facilmente replicável por seu caráter abrangente e imparcial que busca, analisar 

e por fim, sintetiza os resultados com objetivo de oferecer um quadro geral de como as 

intervenções propostas apresentam evidências científicas sobre o fenômeno estudado. Por 

fim, analisamos o que os trabalhos selecionados apresentavam como proposta de práticas 

para auxiliar os aposentados a adaptar-se a este momento de transição.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira busca, encontrou-se 145 resultados, sendo 2 no Scielo, 14 no Bireme 

e 129 no Periódicos CAPES. Os 2 artigos do Scielo foram excluídos na primeira triagem 

pois em ambos o trabalho interventivo foi realizado em Portugal. No Bireme foram 

encontrados 14 artigos, que foram excluídos pelos seguintes critérios: 3 por serem 

duplicados, 2 não eram artigos e outros 9 não utilizavam prática ou intervenção com 

aposentados. No Periódico CAPES foram encontrados 129 resultados, e na etapa de 

triagem por leitura de títulos e resumos, 127 foram excluídos pelos seguintes motivos: 

116 abordaram outros temas e o termo aposentadoria surgiu como caracterização de perfil 

dos participantes, 7 eram revisões bibliográficas, 2 não eram artigos, 1 não se referia a 

realidade brasileira, 1 não aplicava práticas, apesar de avaliar os efeitos de práticas nas 

vidas das pessoas. Deste modo, apenas 02 (dois) artigos foram eleitos para leitura 

completa. 

No primeiro trabalho analisado, intitulado “Intervenção breve como estratégia 

de planejamento para aposentadoria”, vê-se que o foco principal é investigar as mudanças 
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nos comportamentos dos participantes com uma intervenção sobre o planejamento para a 

aposentadoria, com dez servidoras públicas entre 47 e 60 anos. O trabalho caracterizou-

se por uma abordagem motivacional. Segundo Bien et al. (1993) para ser considerado 

uma Intervenção Breve (IB), inicialmente, deve envolver  a motivação, a preparação para 

a adesão ao tratamento de longa duração, além da economia nos custos de implementação 

por ser uma técnica de curta duração. Bien et al. (1993, apud MILLER; SANCHEZ, 1993) 

enumeraram seis elementos incluídos em intervenções breves que mostram eficácia, 

utilizando a metodologia FRAMES: Feedback, Responsabilidade, Conselhos, Menu, 

Empatia e Autoeficácia. Inicialmente, os participantes falam seus nomes e as expectativas 

para a aposentadoria. Logo depois, contam histórias sobre aposentadoria explorando a 

responsabilidade, relatando assim, casos bem ou mal sucedidos de conhecidos. Para o 

feedback foi usando uma escala de mudança de comportamentos para aposentadoria e os 

resultados foram discutidos enfatizando comportamentos de autocuidado, relativos ao 

planejamento para aposentadoria que cada um deles já realizava. O elemento autoeficácia 

objetivou promover a confiança nas potencialidades dos indivíduos. Foi integrado 

também o menu de opções um guia de preparação para aposentadoria que havia 

informações tais como: saúde, finanças, apoio social e direitos do idoso. Na parte 

aconselhamento foi pedido que os participantes falassem o que continuariam a fazer, o 

que iriam parar e o que iam praticar para terem uma aposentadoria bem sucedida. Por 

último, os facilitadores tiveram uma postura com empatia, escutando reflexivamente com 

intuito de proporcionar motivação e um ambiente agradável. 

Tais encontros foram divididos em três monitoramentos, o primeiro foi realizado 

em grupo, dois meses depois do término da IB, e durou cerca de 2h. Compareceram 19 

pessoas, eles relataram o que mudou nas suas vidas, considerando o planejamento para 

aposentadoria, após essa análise, eles preencheram e discutiram os seus resultados da 

escala de evolução e elaboraram um plano de ação semelhante ao realizado na IB. O 

segundo monitoramento, foi em grupo, quatro meses após a IB, durando 2 duas horas e  

teve orientações para as evoluções continuarem, e não cair, além de haver um quadro que 

seria preenchido pelos participantes. Participaram 14 pessoas das 19 que compareceram 

ao primeiro monitoramento. No quadro continha itens como: (a) conhecer hábitos 
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adquiridos relacionados à adaptação à aposentadoria; (b) identificar armadilhas que 

aumentam o risco à recaída desses hábitos; (c) construir alternativas para lidar com 

obstáculos. Já no último monitoramento, onze meses após a IB, realizaram-se entrevistas 

individuais com dez pessoas dentre as 14 que foram ao segundo monitoramento. As 

entrevistas foram realizadas onde os participantes trabalhavam e durou 40 minutos. Na 

entrevista foram investigadas as vivências de permanência ou transição entre os estágios 

de mudanças. Algumas pessoas não compareceram, e as razões para isso foram em 

decorrência da aposentadoria, muito trabalho, mudança de endereço, licença, problemas 

de saúde, férias e não compatibilidade com o horário da entrevista.  Nos resultados foram 

observadas mudanças nos comportamentos dos participantes com relação à saúde, rede 

social e finanças. Os participantes ficaram engajados em ações que cuidassem da saúde, 

como: atividade física, cuidados com a alimentação e executar exames médicos. 

Demonstraram interesse em desenvolver amizades, fortalecer laços, começaram a ter 

intenção de fazer investimento financeiro, pensar em controlar gastos. Porém, duas 

limitações foram identificadas no estudo: à ausência de grupo controle e à amostra 

totalmente feminina. Com isso, não é possível observar os resultados com tanta clareza e 

impede que os resultados observados possam ser generalizados para grupos de homens e 

mulheres. 

Já no segundo artigo, intitulado “Retirement preparation program: evaluation 

of results”, foi realizado um programa interventivo de preparação para aposentadoria e 

avaliada a sua eficácia (PAZZIM, 2017). O Programa de Preparação para Aposentadoria 

(PPA) realizou-se em uma instituição pública municipal, com 82 trabalhadores que 

estavam perto da aposentadoria (nos próximos 5 anos). Os participantes passaram por um 

programa de 9 encontros de 4h cada, em que eram acompanhados por uma equipe 

multidisciplinar, que contou com a presença de profissionais da Psicologia, Filosofia, 

Serviço social, Contabilidade, Medicina, Nutrição, Educação física, Administração e 

Jornalismo. Orientados pela autora, os profissionais desenvolveram atividades, exposição 

e discussão de conceitos, e diversas intervenções em grupo com o intuito de abordar temas 

como sentimentos relacionados à aposentadoria e a preparação financeira, emocional, 

social, incluindo também temas relativos aos cuidados pessoais.  
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Para avaliar a eficácia do PPA, foram utilizados: questionário sócio demográfico 

e de dados ocupacionais, escala de mudança de comportamento no planejamento da 

aposentadoria, escala de significado do trabalho e o instrumento de avaliação da qualidade 

de vida da Organização Mundial da Saúde. Ao final do programa e 2 meses depois, os 

resultados do grupo de servidores públicos que participaram do PPA foram comparados 

aos de um grupo que não participou. Em relação à mudança de resultado nos 

comportamentos de planejamento de aposentadoria no grupo experimental (GE), houve 

uma diferença no investimento social ocupacional. Comparando com o grupo controle 

(GC), a mesma dimensão também foi maior para o GE 2 meses após o fim da intervenção, 

indicando que o programa incentivou seus participantes a se envolverem em atividades 

além do trabalho. Houve aumento no interesse de participação em grupos comunitários e 

investimentos em outros projetos que podem ser adaptados após a aposentadoria. Com 

relação à autonomia e ao bem-estar, não foram observadas mudanças entre os 

participantes do programa. Em relação às mudanças no significado do trabalho, ele parece 

ser grande, tanto para o GE quanto para o GC. Porém, todos percebiam o respeito pela 

dignidade humana e igualdade. Na melhoria da qualidade de vida, a diferença maior 

aconteceu no domínio ambiental, principalmente na coleta realizada ao fim do 

experimento. No perfil sociodemográfico, o gênero feminino e a diversidade de posições 

se destacam. Já no investimento ocupacional, coerência e expressividade no trabalho e 

qualidade relacionada ao ambiente, o GE apresentou ganhos significativos. Houve 

também melhora na percepção de satisfação com a saúde. Os resultados mostrados nesta 

pesquisa reforçam a necessidade de uma avaliação sistemática e contínua das RPPs para 

investir em ações que promovam a qualidade de vida dos cidadãos, uma vez que reduz as 

possibilidades de adoecimento, propicia economia para os serviços de saúde públicos e 

privados (PAZIM; MARIN, 2017 apud FRANÇA; SOARES, 2009). 

Em ambos os estudos foi possível observar mudanças positivas relacionadas a 

comportamentos e motivação, ambos relacionados aos cuidados com a saúde, com a 

socialização e uma participação mais efetiva em outras atividades, além de melhorias 

relacionadas à própria atividade laboral. O primeiro estudo apresenta ainda ganhos 

cognitivos naqueles sujeitos que participaram das intervenções e melhor planejamento de 
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ações futuras, o que entendemos como uma habilidade fundamental para enfrentar as 

mudanças provenientes do processo de aposentadoria. De acordo com Boens (2017, apud 

LEANDRO-FRANÇA; MURTA, 2014), o planejamento prévio elaborado durante o 

período de atividade é importante, pois pode melhorar a auto-estima, bem como, a 

sensação de liberdade, e dessa forma, fortalecer e estimular o bem-estar físico e emocional 

durante a aposentadoria.  

Como pôde-se perceber, o público de ambos os estudos se compunha 

majoritariamente de mulheres, o que poderia caracterizar os resultados como relacionados 

ao gênero, mas é necessário que mais estudos sejam realizados para que possamos afirmar 

algo neste sentido. De acordo com Papalia e Feldman (2013), tanto na meia-idade quanto 

na vida adulta mais avançada, a busca por cuidado pessoais e com a saúde parecem ser 

uma característica mais comum ao gênero feminino. Estes dados são reforçados pelas 

mesmas autoras com o indicativo de que mulheres também são um público prevalente 

nestas duas faixas etárias, visto que se envolvem menos em situações de risco e buscam 

mais cuidados médicos preventivos, tendo assim, uma perspectiva de vida maior. Deste 

modo, podemos apenas levantar a hipótese de que, por uma característica de gênero, mais 

mulheres buscaram os PPA.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os programas de preparação para a aposentadoria surgem como uma 

possibilidade proposta por algumas empresas e/ou instituições que têm a intenção de 

reduzir os danos associados ao trabalho e ajudar na transição para a aposentadoria 

(BOENS, 2017). De acordo com o objetivo estabelecido para este trabalho, pudemos 

averiguar que são poucas as publicações referentes a práticas e intervenções preparatórias 

para a aposentadoria e que, apesar do termo aposentadoria surgir em dezenas de 

resultados, ele surge apenas como dado de levantamento sociodemográfico.  

Ambas as publicações tiveram impactos positivos nas vidas de seus participantes 

e possuem um grande potencial de replicação, tanto pelos resultados relacionados ao bem-

estar social, físico e emocional, como pela metodologia bem elaborada e detalhada, 
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permitindo que outras instituições compartilhem dos mesmos benefícios. A problemática 

do público alvo de ambas surge como uma questão a refletir, visto que as intervenções 

foram positivas para um público majoritariamente feminino, mas não sabemos ainda se 

seria efetivo para um público masculino. Sendo assim, faz-se necessário o aumento de 

estudos que tenha um público masculino mais amplo, para que possamos compreender 

como tratar de intervenções efetivas para este público. 

Em geral, podemos afirmar que faz-se necessária a ampliação de publicações de 

estudos que abordem intervenções tendo em vista os resultados das Intervenções Breves, 

isso é necessário tanto para instituições analisarem e aplicarem essas intervenções, 

beneficiando os participantes e facilitando a preparação para a aposentadoria, tanto pela 

quantidade escassa de publicações recentes encontradas, como pela necessidade de 

conhecimento do público em geral. É importante reforçar também que o crescente 

envelhecimento populacional e as melhorias na qualidade de vida em geral, tornarão o 

público aposentado cada vez maior, e que tanto a sociedade quanto os profissionais de 

saúde devem estar preparados para acompanhar e apresentar propostas interventivas 

eficientes a esta população. 
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RESUMO 

Este artigo refere-se a um conteúdo teórico acerca do processo de sono e vigília em 

adolescentes, abordando desde conteúdos neuropsicológicos do desenvolvimento até a 

influência da insuficiência de sono. Indica-se que é por meio de uma boa qualidade de 

sono que o corpo processa seus funcionamentos de manutenção tanto física quanto 

psicológicas, entendendo que as duas áreas estão interligados e fazem parte do conceito 

de saúde. Aponta-se as consequências físicas da restrição do sono nos adolescentes e 

como isso pode influenciar nos processos psicológicos e sociais do indivíduo, tendo como 

causador o uso abusivo de aparelhos tecnológicos, principalmente, nas horas precedentes 

o estado de sono. Considerando a vulnerabilidade do adolescente, reconhecendo-os como 

seres biopsicossociais, compreende-se que ele necessita de uma atenção cuidadosa e 

orientação para que o uso de tecnologias não venha a promover problemas em sua saúde. 

Dessa forma, o objetivo do artigo é apontar como a tecnologia pode influenciar no ciclo 

circadiano e as consequências para a vida do sujeito, tanto física quanto psicológica e 

social.  

Palavras-chave: adolescência. qualidade do sono. efeitos da tecnologia. 

 

ABSTRACT 
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This article refers to a teoric content about the sleep in teenagers, approaching since 

neuropsychological content of the development until the influence of insufficient sleep. 

It is indicated that is through a good sleeping quality that the body process both physical 

and psychological, understanding that both area are interconnected and they are part of 

the health concept. It is pointed out the physical consequences from the restriction of sleep 

in the teenagers and how it can influence in the psychological and social process of this 

person, beeing the abusive uses of the electronics devices as the main cause, mainly, in 

the hours previous the sleep state. Considering the vulnerability of the teenager, 

recognizing them as biopsychosocial beings, it is understood that he needs a careful 

attention and guidance for the use of technologies that will not promote health problems. 

This way, the objective of this article is to point how the technology can influence in the 

circadian cycle and the consequences to the subject's life, both physical, psychological 

and social. 

Key-words: adolescence. sleep quality. use of technology. health. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Papalia, Olds e Feldman (2013), a adolescência é uma construção 

social. Até o século XX esse conceito ainda não era usado, cada cultura demarcava a fase 

de transição entre crianças e adultos de formas diferentes. Os rituais que demarcam o 

início da adolescência variam muito de uma cultura para outras. Algumas delas são 

marcadas pela menstruação ou pelo aprendizado profissional. Entretanto, geralmente, 

considera-se que adolescência começa na puberdade, ou seja, com a maturidade sexual 

ou a capacidade de reprodução. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (1994), 

a idade considerada para os adolescentes é entre 12 e 18 anos. Essa transição compreende 

não só desenvolvimento físico, mas, também, cognitivo e psicossocial.   

Discorrendo sobre a teoria de Erik Erikson em relação às crises para o 

desenvolvimento humano, classifica a adolescência como uma fase de identidade versus 

confusão, haja vista que o adolescente estará em modificação física, psicológica e social, 

ele busca respostas sobre si mesmo e sobre seus papéis sociais, além de aprender a lidar 
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com as variações do seu corpo. Dessa forma, sabendo que a qualidade de vida e saúde 

estão ligadas aos comportamentos e hábitos saudáveis, a boa qualidade de sono é 

essencial para esses hábitos e contribui para o desenvolvimento físico e cognitivo do 

adolescente (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2013). 

Devido ao alto grau de complexidade dos humanos, é necessário um trabalho 

com uma diversificação disciplinar. Como seres biopsicossociais, para descrever, explicar 

ou modificar o sujeito, compreende-se a importância do estudo interdisciplinar entre 

campos psicológicos, fisiológicos e sociais. O crescimento do corpo e do cérebro, a 

motricidade ou capacidades sensoriais fazem parte do desenvolvimento físico além do 

seu meio social que influenciam a construção psicológica do adolescente. Portanto, notar-

se-á relevância de expor as condições neurológicas tanto quanto seu desenvolvimento 

psicológico e o contexto tecnológico da contemporaneidade para explicar como eles se 

interferem e apontar algumas consequências de como a desregulação do sono pode afetar 

a vida social, fisiológica e psicológica do adolescente (MÜLLER; GUIMARÃES, 2017).  

O sono é uma condição fisiológica importante com capacidade de modificar a 

consciência e os movimentos de estímulo e resposta tanto internos quanto externos. O 

ritmo circadiano é um relógio de 24 horas que funciona no interior do cérebro regulando 

ciclos de sono e vigília. Esse ritmo é influenciado por fatores externos tais como o período 

alternado de luz e sombra. Dependendo do horário e da iluminação, o corpo libera 

hormônios, como melatonina e cortisol (SOUSA NETO; CASTRO, 2008).  

O adolescente é biologicamente programado para o sono e o despertar tendo 

como o processo de sono um importante fator para manutenção do desenvolvimento físico 

e psicológico do indivíduo (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2013). Haja vista que 

durante o sono o corpo regula a respiração, frequência cardíaca, temperatura corporal, 

atividades do sistema digestivo e urinário, consolidação da memória e hormônios são 

secretados ou liberados para a restauração do metabolismo energético cerebral (JANSEN 

et al., 2007). 

Tendo em vista a necessidade do sono para a saúde dos adolescentes, hoje, nota-

se que o sono é prejudicado devido ao uso irregular de aparelhos eletrônicos, 

principalmente, antes de dormir. Dessa forma, o objetivo do trabalho é apontar como a 
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tecnologia pode influenciar no ciclo circadiano e as consequências para a vida do sujeito, 

tanto física quanto psicológica e social.  

 

2 DESENVOLVIMENTO PSICOBIOLÓGICO DA ADOLESCÊNCIA 

 

As mudanças biológicas devido a puberdade englobam diferenças internas e 

externas. Essas alterações físicas fazem parte de um processo de maturação desde a 

fecundação do óvulo e suas interferências psicológicas decorrem até a vida adulta. A 

puberdade é consequência da interação do eixo córtex cerebral, hipotálamo, hipófise e 

gónodas. Ela acontece em dois estágios, adrenarca e gonadarca (PAPALIA; OLDS; 

FELDMAN, 2013).  

Ainda referenciando a Papalia, Olds e Feldman (2013), em seu livro sobre 

desenvolvimento humano, eles expõem que a adrenarca se inicia, ainda, na infância entre 

6 e 8 anos de idade óssea, transparece com a maturação das glândulas adrenais localizadas 

sobre os rins e são constituídas por tecidos secretores. A sua parte mais interna, medula 

adrenal, que é responsável por produzir adrenalina e noradrenalina, e a parte externa, o 

córtex, que produz esteróides e corticosteróides, como o cortisol. Além disso, entre os 6 

e 8 anos, período da adrenarca, as glândulas adrenais produzem altos níveis de andrógenos 

adrenais, especialmente o dehidroepiandrosterona (DHEA), que é um hormônio esteróide 

produzido por meio do colesterol e desempenha a função de manifestar o crescimento 

estrutural pré-púbere, aparecimento dos pêlos púbicos e axilares, acnes e odores do corpo.  

A gonadarca acontece com a segunda ativação da produção de DHEA, em que 

os órgãos sexuais femininos e masculinos são desenvolvidos, os ovários aumentam o 

nível de estrogênio, o que viabiliza o crescimento dos genitais femininos e os seios, e nos 

meninos o testículo aumenta a produção de testosterona, que estimula o crescimento dos 

genitais masculinos, pêlos e massa muscular. Haja vista que fatores externos e internos 

influenciam no desenvolvimento humano, a quantidade de peso é um fator que atinge o 

fluxo de atividade hormonal (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2013).  

Estudos apontam que o início da puberdade tem a ver com uma proteína cerebral, 

a leptina, que é produzida pelo tecido adiposo (NEGRÃO; LICINIO, 2000). Quando essa 
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proteína está em alto nível na corrente sanguínea, pode estimular o hipotálamo a produzir 

mais hormônios, dificultando ainda mais o controle hormonal e, consequentemente, físico 

e psicológico dos adolescentes.   

Concernente ao desenvolvimento neuronal dos adolescentes, uma das mudanças 

mais perceptíveis é a diminuição da massa cinzenta, corpos celulares dos neurônios, 

quanto mais a idade do indivíduo avança, mais a neuroplasticidade e a regulação das 

funções celulares neurais diminuem. A substância cinzenta vai diminuindo à medida que 

o padrão de massa branca, conjunto de axônios responsáveis pela transmissão de 

informações, e o excesso de conexões neuronais vai sendo ordenado e estabelecendo 

funções específicas, o que deixa o cérebro mais eficiente. Mello (2016), fala que no 

começo dessa fase, há um maior número de sinapses, mas quando se inicia o processo de 

passagem para a fase adulta, há morte programada de sinapses que refinam as conexões. 

O crescimento da matéria cinzenta segue da parte posterior para anterior, por 

isso, os lobos frontais, responsáveis pela regulação emocional, impulsos, raciocínio, 

controle, comportamento, personalidade e planejamento não amadurecem totalmente até 

a idade adulta (BROCKINGTON, 2011). Com o processo de maturação e diminuição dos 

corpos neuronais, as conexões não utilizadas são inibidas e aquelas que permanecem e 

são estimuladas, são fortalecidas. Dessa forma, os adolescentes processam informações 

sobre emoção e comportamento diferente dos adultos, haja vista que não podem recorrer, 

ainda, ao córtex pré-frontal para nortear suas atitudes e emoções.   

Os jovens tendem a usar as amígdalas para tomada de decisões. As amígdalas 

estão localizadas no lobo temporal e faz parte do sistema límbico, ou seja, está 

relacionado às reações emocionais e instintuais, como amor, afeto, nas exteriorizações do 

humor e, principalmente, nos estados de medo, ira e na agressividade.  Os sistemas 

corticais frontais ainda não desenvolvidos associados à motivação, impulsividade e 

adicção podem explicar por que os adolescentes buscam excitações e novidades e por que 

muitos deles têm dificuldade para se concentrar em metas de longo prazo (PAPALIA; 

OLDS; FELDMAN, 2013). 

Para a manutenção física e cognitiva, estudos feitos por Crowley; Carskadon 

(2007), foi apresentado que os adolescentes precisam de 9 a 10 horas de sono para 
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estabelecer essa manutenção, pois a baixa regularidade desse processo está associada a 

inúmeros desfechos na saúde, incluindo problemas metabólicos e cognitivos. A regulação 

do sono ocorre devido a três principais fatores, o homeostático, o circadiano e o 

comportamental. O homeostático é referente ao metabolismo e a interação com neurônios 

colinérgicos, ou seja, mecanismos biológicos. O circadiano é concernente ao horário que 

se dorme relacionado com a iluminação do ambiente. E o comportamental, que pode 

sobressair até mais que aos outros fatores, diz respeito a hábitos que influenciam no sono, 

podendo fomentar diversos distúrbios do sono. 

Uma criança que dormia cerca de 9 a 10 horas por dia quando se torna 

adolescente passa a dormir menos de 8 horas, entretanto, um adolescente precisa de os 

adolescentes necessitam tanto ou mais sono do que quando eram menores (PAPALIA; 

OLDS; FELDMAN, 2013). A privação de sono é decorrente de diversos fatores, um deles 

é o uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Algumas consequências são: diminuição a 

motivação, causar irritabilidade e prejuízo na concentração e no desempenho escolar.  

 

3 COMO A TECNOLOGIA INTERFERE NO CICLO CIRCADIANO (VIGÍLIA 

E SONO) 

 

As evoluções tecnológicas influenciam a vida humana desde os primeiros 

homens até a atualidade. A globalização foi um grande marco para o mundo digital, uma 

vez que aumentou a comodidade, praticidade e a capacidade de comunicação em qualquer 

parte do planeta a qualquer momento (KOHN; MORAES, 2007). Entretanto, o fato de 

estar acessível a todo instante também trouxe problemas para a sociedade mundial, como 

o uso abusivo dos aparelhos digitais, principalmente, antecedendo a hora do sono. 

Equipamentos eletrônicos emitem radiação e ondas eletromagnéticas. Nesses 

aparelhos, em especial os celulares e tablets, há um armazenamento de cargas elétricas 

que geram correntes elétricas codificadas para serem transformadas em sinais analógicos 

no formato de ondas eletromagnéticas. Barbosa (2017), diz que um smartphone é capaz 

de gerar um campo magnético amplo e forte o suficiente para interferir no processo de 

descanso do cérebro.  
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Ao dormir com um celular perto do indivíduo, o campo magnético do celular 

pode sincronizar com o campo magnético do aparelho cerebral, tornando, assim, um sono 

superficial ou até mesmo fazer com que as pessoas acordem diversas vezes, de maneira 

consciente ou não, para checar suas redes sociais ou se atualizar de informações. Logo, o 

cérebro não irá descansar, repor energias, nem desempenhar funções necessárias para o 

corpo, como a liberação ou inibição de alguns hormônios e neurotransmissores 

(BARBOSA, 2017). 

Além disso, a tela de led dos aparelhos tecnológicos também é um meio de 

interferência do sono. A luz artificial que atinge a retina exerce efeitos fisiológicos por 

meio da visão. Inibe substâncias necessárias para promover o sono, a melatonina, ativa 

neurônios e cria uma excitação que suprime o lançamento noturno desse hormônio que é 

responsável por produzir o sono (MEIRA, 2016). 

Ao entrar em contato com a luz emitida pelos aparelhos eletrônicos, nosso 

cérebro entende que ainda não é hora de dormir, haja vista que o fator circadiano é 

proposto de acordo com a iluminação do ambiente, fazendo com que a melatonina, 

hormônio que é liberado pela glândula pineal responsável pela regulação do sono, não 

seja liberada. Os gadgets luminosos produz uma luz rica em radiação azul, de menor 

comprimento de onda, elas interferem muito mais no ritmo circadiano comparado a 

radiação vermelha ou laranja, de maior comprimento de onda, encontradas em lâmpadas 

incandescentes e na luz natural do entardecer, que, inclusive, promove a liberação de 

melatonina (SOUSA NETO; CASTRO, 2008).  

 

4 CONSEQUÊNCIAS PARA A VIDA DOS ADOLESCENTES 

 

A cronobiologia mostra a importância de relacionar o tempo com os ritmos 

biológicos, haja vista que o relógio biológico endógeno, mais precisamente, o ciclo 

circadiano, de sono-vigília, é responsável pelo controle de funções fisiológicas e mentais. 

Estudos feitos pela Distúrbios do sono e psiquiátricos: direções futuras (2006), traz uma 

relação bidirecional entre os distúrbios do sono e transtornos psiquiátricos, retirando o 



 

1713 

sono como uma sintomatologia e começando identificar a privação do sono como um 

risco independente e que pode prejudicar a saúde mental.  

Cada vez mais os adolescentes diminuem a quantidade de sono em detrimento 

de jogos e aparelhos eletrônicos. Segundo Silveira (2017), em nos continentes da América 

do Norte, Europa, Ásia e Oceania, há uma tendência de redução de sono na adolescência. 

Adolescentes mais velhos deitam-se mais tardes e dormem menos tempo.  

Concernente a endocrinologia, indivíduos que foram expostos a poucas horas de 

sono por dia podem produzir mais cortisol, hormônio produzido pela glândula supra-renal 

envolvido nas respostas de estresse e, também, com o aumento de peso, que o esperado, 

e grelina, que é um péptideo estimulador de apetite. Com isso, aumentam, 

consideravelmente, os riscos de doenças metabólicas, como obesidade (SILVEIRA, 

2017). 

Um estudo realizado no Instituto do Sono, um Centro de Pesquisa, Inovação e 

Difusão apoiado pela FAPESP (2012), teve como objetivo investigar a relação da 

privação do sono com as alterações do sistema imunológico. Feito um levantamento da 

quantidade de leucócitos antes e depois da pesquisa, foi notado que a desregulamentação 

do sono afeta a produção das células de defesa, consequentemente, enfraquecendo a 

imunidade. Ocorre a hipo ou hiperatividade imunológica, o que pode provocar a 

imunização ineficiente e suscetibilidade aumentada a doenças infeciosas. Além de 

influenciar na metabolização de radicais livres. 

Como consequências da má qualidade de sono é baixo desempenho no dia 

seguinte, alterações rápidas do humor, haja vista que está relacionada com a ansiedade, 

depressão e até suicídio (CERTO, 2016). Os estímulos recebidos por meio das tecnologias 

impedem o descanso, podendo desencadear a ansiedade. Reduz a quantidade de 

hormônios GH (do inglês Human Growth Hormone, ou seja, Somatropina), o chamado 

hormônio do crescimento. Esse hormônio é sintetizado pela hipófise tendo maiores picos, 

principalmente, durante o sono profundo, logo, a quantidade de hormônio produzido pode 

ser pouca ou até inexistente, afetando até a produção de GH durante o dia.  

Adolescentes com insuficiência de sono reportam mais irritabilidade, raciocínio 

lento, declínio no rendimento escolar ou profissional, problemas de comportamento, 
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fadiga, falta de energia, abuso de substâncias (para se manter alerta nas horas devidas) e 

influencia na temperatura corporal. Além disso, apresentam problemas em seu 

desenvolvimento cognitivo, pois interfere na sua atenção, concentração e memória 

(SILVEIRA, 2017). 

 

5 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado como método a revisão 

bibliográfica, em que consiste em utilizar um material já organizado e preparado 

constituído geralmente de livros, publicações periódicas e sites oficiais. As principais 

publicações periódicas são revistas e jornais e sua principal vantagem é possibilitar ao 

investigador uma cobertura de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente. Ainda assim, os livros constituem a fonte bibliográfica mais 

segura.  O embasamento bibliográfico é de total relevância para o conhecimento dos fatos, 

pois, muitas das vezes, é a principal fonte de informação para o pesquisador, haja vista 

que a pesquisa bibliográfica é uma das tarefas que mais impulsionam nosso aprendizado 

e amadurecimento na área de estudo, pois irá apresentar dados e conceitos já testados e 

descoberto, permitindo que o estudante apreenda o conteúdo e compare com suas ideias 

e metodologias. Logo, a pesquisa bibliográfica precisa estar presente no desenvolvimento 

do estudante e pesquisador (GIL, 2002). 

A presente pesquisa foi embasada em pesquisas bibliográficas, onde através de 

diversas literaturas relacionadas ao assunto em livros, estudos e artigos publicados na 

internet procurou-se compreender quais os impactos físicos e psicológicos que a redução 

da quantidade de sono causa na vida de adolescentes e quais os impactos do usa da 

tecnologia nesta problemática.  

A pesquisa foi realizada em livros e revistas cientificas. As bases de dados 

utilizadas foram: Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde, Portal de Periódicos Eletrônicos 

em Psicologia. Para a realização da pesquisa foram utilizadas as seguintes palavras 

chaves: adolescente, sono; tecnologia e saúde. Tendo em vista o início da propagação da 
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internet nos anos 2000, considerou artigos científicos de livre acesso publicados, em 

língua portuguesa, nos últimos 15 anos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destarte, notar-se-á a relevância que uma boa qualidade de sono tem para a vida 

humana, em especial, do público adolescente. Partindo da percepção de sujeitos 

biopsicossociais, entende-se que a falta de sono pode influenciar nas psicopatologias, 

disfunções fisiológicas e dificuldades sociais, haja vista que os sistemas corporais estão 

interconectados. Apesar disso, muitos adolescentes apontam uma crescente restrição de 

sono que, muitas vezes, pode ser explicado pelo uso excessivo de aparelhos digitais.  

Diante do exposto, percebe-se como o sistema biológico e psicológico são 

prejudicados por esse uso exacerbado de tecnologia, trazendo danos a nível cognitivo e 

social do sujeito, além de aumentar a probabilidade do aparecimento de patologias 

psiquiátricas e fisiológicas, como, ansiedade, déficit de atenção, dificuldades de memória, 

doenças metabólicas ou disfunções imunológicas. Haja vista que o adolescente fica em 

estado de alerta, mesmo durante o sono, aumentando o tempo de vigília, e, impedindo um 

descanso tanto físico quanto psicológico. Concernente a mudanças de humor, o próprio 

desenvolvimento do adolescente já vem trazendo algumas modificações para sua vida, 

caso ainda haja a privação de sono, estabeleceu-se uma relação entre a redução nas horas 

de sono e saúde mental, podendo dar origem ao aparecimento de sintomas depressivos, 

irritabilidade e ideação suicida.  

Sabendo e compreendendo que a pós modernidade impõe a tecnologização de, 

praticamente, todas as atividades cotidianas, inclusive, dos processos estudantis e 

profissionais, é necessário a conscientização e equilíbrio dos mesmos para estabelecer um 

uso tecnológico saudável e suficiente. Assim, apreender a relação essencial que o sono 

tem com a saúde e a manutenção das funções cognitivas é de grande validade.  

Isto posto, esse estudo pode possibilitar uma maior discussão da temática, sendo 

importante que o estudo sobre a problemática do excesso de tecnologia em relação ao 

ciclo circadiano dos adolescentes seja de conhecimento de todos, principalmente, dos 
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cuidadores desses adolescentes, uma vez que exercem o papel de conduzir e estimular 

para um desenvolvimento saudável. Com isso, propõe-se que mais pesquisas possam ser 

realizadas em torno dessa temática a fim de tornar essa discussão algo mais cotidiano, 

buscando-se minimizar os efeitos maléficos da redução de sono na qualidade de vida dos 

adolescentes.  
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar a representação de família de uma 

criança cujos pais são divorciados. Contou-se com uma amostra não probabilística e com 

a participação de uma criança de oito anos, filha de um casal divorciado. Os instrumentos 

utilizados foram: a) roteiro de entrevista semiestruturada para os pais; e b) Teste da 

Família para a criança. Para analisar os dados, utilizou-se a análise de conteúdo. 

Conforme as análises realizadas, conclui-se que a criança projeta nos seus desenhos as 

percepções sobre a sua família e expressa seus sentimentos através das suas falas, assim 

como foi possível verificar os relacionamentos afetivos com cada pessoa desenhada e 

compreender o significado de pertencer àquela família.  Conclui-se que há sofrimento por 

parte da criança que vivencia o processo de separação dos pais. Sendo assim, é 

fundamental a ajuda das redes de apoio bem como do psicólogo na reorganização de 

sentimentos, cognições e comportamentos da criança.  

Palavras-chave: divórcio. representação familiar. desenvolvimento infantil. 
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This research aimed to analyze the family representation of a child whose parents are 

divorced. The sample was for convenience (non-probabilistic) of an eight years old child, 

with parents divorced. As instruments was used a) script semi structured interview to the 

parents; and b) Family Test to child. To analyze the data, it was used the content analysis. 

Thus, it was perceived that the child project in her drawings the perceptions about her 

family, and expresses her feelings in her speeches, also it was possible to verify the 

affective relationships with each person in her draw and to understand the meaning in 

belonging to that family. It was concluded that there is suffering on the part of the child, 

who experiences the separation process of her parents. It is fundamental the help of the 

support networks as well as the psychologist in the reorganization of the child's feelings, 

cognitions and behaviors. 

Key-words: divorce. representation family. child development. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, o divórcio tem sido visto como o acontecimento que provoca 

mudanças na rotina e nas relações da família, de modo a impactar, sobretudo, na vida dos 

filhos. Este fato pode gerar incertezas na criança, especialmente com relação ao 

relacionamento parental após o divórcio (BRITO et al., 2010). A propósito, em 

decorrência deste novo contexto social, ocorrem mudanças no horário dos genitores 

estarem com as crianças e o convívio, que antes era constante, passa a ser estipulado por 

visitas periódicas (MARINHO, 2018). 

O que se percebe é que, por vezes, os relacionamentos conjugais terminam de 

forma insatisfatória, o que gera divergências entre os genitores quanto à guarda dos filhos 

e problemas financeiros, acarretando assim diversas sequelas na formação das crianças e 

do adolescente (BRITO; SILVA, 2017). Aos impactos mais graves e que pode gerar 

transtornos de maior amplitude é o que a literatura denomina de Síndrome de Alienação 

Parental (SAP) (SILVA; GONÇALVES, 2016). 

Então, compreende-se a SAP como um jogo de discórdia para com o outro 

genitor, depositando na criança sentimentos de repulsa, ódio, desavença e desamor para 
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com outro genitor, ocasionando mudanças em sua vida social, no seu desenvolvimento 

afetivo, na sua vida escolar e na sua saúde emocional (CAMINI; MELLO, 2014). Além 

disso, dentre os comportamentos e sintomas observados em crianças e adolescentes, 

destacam-se sentimentos de desamparo, comportamento antissocial, distúrbios da 

aprendizagem, medo de ser abandonada, insônia e ansiedade, sendo que tais impactos 

patológicos produzidos em seu desenvolvimento correspondem à Síndrome de Alienação 

Parental (LUZ et al., 2014). 

Perante isto, percebe-se a necessidade de um olhar voltado para esta 

criança/adolescente, pois é no seio familiar que serão estabelecidos seus laços afetivos 

(SOBRAL et al., 2014), a construção de sua personalidade, sua forma subjetiva de olhar 

o mundo a sua volta e a construção de sua singularidade, ou melhor, como esta criança 

irá edificar sua representatividade de família (DIAS, 2015).  

Percebe-se, então, a importância de trazer à tona uma temática que, apesar de ser 

debatida e ter certo número de artigos publicados (MOURA; MATOS, 2008; 

GRZYBOWSKI; WAGNER, 2010), os estudos que são encontrados, em sua maioria, 

estão voltados para as vivências dos pais, para os questionamentos na área de Direito e as 

leis que regem o divórcio (FELIPE; FRANCO, 2018), tendo poucas pesquisas 

preocupadas em dar espaço para a criança e adolescente explanar suas próprias vivências 

subjetivas, de modo que se amplie o foco para pesquisas posteriores para esta temática. 

Nesta direção, o presente estudo tem por objetivo geral analisar a representação 

de família de uma criança cujos pais estão divorciados. Como objetivos específicos, 

pretendeu-se: descrever o contexto de situações socio-afetivas que acontecem no meio 

familiar desta criança; comparar os significados que esta criança dá a separação de seus 

pais; verificar as atribuições de papéis que esta criança dá para cada membro familiar de 

sua convivência e conhecer o significado de família para a criança. 

 

2 FAMÍLIA: CONCEITOS E UM BREVE HISTÓRICO 

 

A origem da palavra família deriva do termo latino famulus e se refere a um 

grupo de pessoas dependentes financeiramente e emocionalmente de uma 
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autoridade/chefe. A estrutura familiar está baseada no modelo patriarcal, de modo que a 

figura paterna detinha o controle total de seu patrimônio e sobre seus membros, enquanto 

a mulher era vista como a cuidadora do lar e dos filhos (NUNES; ABREU, 2018).  

As mudanças que ocorreram na sociedade do século XX resultam direta e 

internamente na organização familiar, contribuindo assim para novos arranjos familiares. 

Nesta perspectiva, no que tange às reflexões atuais sobre a temática de família não se 

pode entender somente pelo modelo tradicional, pois a sociedade está em constante 

mudança e a família vem se modificando para se adaptar as demandas atuais 

(MEIRELES; TEIXEIRA, 2014). 

Na sociedade atual, observa-se um número crescente de composições familiares 

de diferentes formas e estrutura e a consanguinidade deixa de ser uma condição necessária 

para o parentesco e cede espaço aos laços afetivos. O modelo nuclear deixa de ser a única 

modalidade de família, trazendo entendimento de outras modalidades e constituição 

familiar existentes, a exemplo das famílias monoparentais, famílias reconstituídas e 

famílias homoafetivas (PEREIRA et al., 2013). 

As estruturas familiares mais progressivas nos dias atuais são as famílias 

monoparentais, formadas apenas por um dos genitores, pelo pai ou pela mãe, que irão 

assumir responsabilidades e deveres perante seus filhos, exercendo funções que 

normalmente seriam assumidas por ambos os genitores (MARTINS-SUAREZ; FARIAS, 

2016). Perante isto, vale ressaltar que esta dinâmica familiar sempre existiu na sociedade 

por decorrência de casos de viuvez e por um número crescente de divórcio, mas adquiriu 

novos espaços de debate após um número crescente desta conjectura familiar. 

Outra ótica de conjectura familiar são as “Famílias Mosaicos”, este tipo de 

arranjo familiar é conhecido pelo Direito como as famílias reconstituídas, ou seja, são 

pessoas advindas de outro casamento ou união estável, que se unem novamente com outro 

parceiro levando consigo seus filhos do casamento anterior, caso exista filhos; por isso, 

este tipo de modelo familiar é conhecido como pluriparental por sua composição ser 

diversa e livre (RODRIGUES; VIANA, 2010). 

Segundo os autores supracitados, o principal alicerce deste tipo de arranjo é o 

afeto, pois sem a existência deste componente não há meio de reconstruir uma família 
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que veio despedaçada e desgastada advinda de um divórcio, separação ou outro causador 

que alavancou o rompimento. É perceptível diante desta explicação que todos os dias 

surge mais famílias nesta ótica, pois muitos têm a aspiração em refazer sua vida ao lado 

de outra pessoa e criar seus filhos em um ambiente que exprime amor, paz e a integração 

de todos. 

Diante destas novas configurações familiares, é de suma importância mencionar 

que o divórcio ainda permeia por qualquer configuração familiar, pois percebe-se que este 

assunto está arraigado e presente nos meios familiares e é notório o número crescente de 

divórcio no Brasil (DENARDI; BOTTOLI, 2014). A separação conjugal não irá afetar 

somente estes pais que estão envolvidos neste processo, percebe-se de maneira intrínseca 

o envolvimento dos filhos, afetando esta criança em vários âmbitos: seja no seu 

desempenho escolar, na sua vida social ou no seu psicológico (GORIN, 2015). Nesse 

sentido, o tópico a seguir apresentará uma breve reflexão sobre o impacto da separação 

conjugal. 

 

3 O IMPACTO DA SEPARAÇÃO CONJUGAL PARA AS CRIANÇAS 

 

O divórcio se caracteriza pelo rompimento do casamento, de modo que ambos 

os cônjuges se desvinculam do outro perante a lei (SANTOS, 2013). Todavia, este ato 

tem sido caracterizado como um evento estressor no âmbito familiar (OLIVEIRA; 

CREPALDI, 2017) e crescido nas últimas décadas. 

 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), 

houve um aumento significativo de divórcio no Brasil, chegando 344,5 mil no ano de 

2016 em casos de 1° instância ou por escritura extraconjugais, significando um aumento 

de 4,7% frente aos dados do ano de 2015 onde foi registrado 328,9. Perante a avaliação 

feita pelo IBGE em relação a este fenômeno, o aumento se deu em virtude de a sociedade 

brasileira aceitar o divórcio com naturalidade. 

Diante disto, o rompimento conjugal acarreta mudanças significativas no âmbito 

familiar e, principalmente, se esses cônjuges têm filhos, pois os mesmos estão envolvidos 

emocionalmente e entrelaçados neste meio hostil e gerador de dúvidas. Estas mudanças 
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envolvem tanto o psicológico, quanto as dificuldades de aprendizagem, o sofrimento pela 

ausência de um dos pais e a perda do outro genitor (SILVA; GONÇALVES, 2016). 

Grande parte dos divórcios ocorrem de forma traumática tanto para os pais como 

para os filhos que estão entrelaçados nesta rede e, consequentemente, serão os mais 

afetados. Percebe-se as dificuldades desses pais em dar atenção, carinho e afeto aos filhos 

após a separação, dificultando o convívio sadio e enriquecedor no ambiente familiar 

(BOAMORTE, 2014). 

Segundo Carter e McGoldrick (1995), o casal que vivencia o processo de 

divórcio passa por cinco fases, sendo elas: Cognição Individual (Considerando a 

separação e início do processo de separação emocional) Metacognição Familiar (Pré-

divórcio, fase que causa sofrimento e desequilíbrio), Separação do Sistema (Ocorre à 

separação concreta), Reorganização do Sistema (envolve o processo de delimitar as 

fronteiras) e Redefinição do Sistema (Quando ocorre uma elaboração das fases anteriores 

e a família atinge uma autodefinição), por esta razão que a não elaboração de cada fase 

atinge de forma macro os filhos que estão neste processo. 

Corroborando com isto, a autora Souza (2017) discorre que quando ocorre a 

separação, percebe-se um desequilíbrio emocional dos pais aflorando assim sentimentos 

hostis, como raiva e desejo de se vingar do outro. Todos esses sentimentos são desloca-

se para os filhos que passam evidenciar reações das mais diversas possíveis, tais como a 

depressão e a agressividade, no entanto, outros indícios entrelaçados sejam a dificuldade 

de aprendizagem durante o período escolar. 

As crianças vivenciam sensações de abandono por parte desses pais. Nos casos 

mais graves da ruptura conjugal, a não aceitação por parte de um dos cônjuges gera 

sentimentos negativos que o fazem utilizar o filho como instrumento de vingança, 

caracterizando-se como abuso psicológico para com a criança (JURAS; COSTA, 2011; 

NÜSKE; GRIGORIEFF, 2015). 

A Alienação Parental (AP) compreende-se como uma maneira de denegrir a 

imagem do genitor (a) alienado para com os filhos (as), limitar seu convívio e romper 

qualquer forma de vínculo (UTIDA; SANTOS, 2016). O praticante da alienação 
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posiciona o filho numa realidade não verdadeira, em que o mesmo não sabe o que é 

verdadeiro ou qual sentimento sente pelo genitor alienado (LEITE; NETA, 2016). 

Na maioria dos casos de Alienação Parental, as crianças são colocadas e 

entendidas como objetos nesta disputa de imaturidade por parte dos pais, e é por meio 

disto que elas se sentem culpadas pela separação e começam a vivenciar sentimentos de 

desvinculação (COSTA et al., 2015). Devido a estes jogos de discórdia que se dá na AP, 

a criança começa a desconfiar do seu relacionamento com ambos os pais e se sente 

dividida em qual dos dois depositar seu amor e confiança (CARVALHO; CÂMARA, 

2014). 

Partindo da suposição de que é no seio familiar que a criança irá aprender as 

atribuições de papéis: mãe e pai, esposo e esposa, avó e avô, dentro outros, é neste mesmo 

contexto que a criança irá atribuir seus modelos de identificação (COSTA et al., 2016) e 

construir seus sentimentos de pertencimento, o lugar que está ocupando neste mundo, sua 

rede de apoio e compreender o significado de família (CANO et al., 2009). Este estudo 

procurou analisar a representatividade de uma criança cujos pais são divorciados de modo 

que se possa entender como a criança elabora os significados desta vivência. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 DELINEAMENTO  

 

O presente estudo trata-se de natureza qualitativa, não-probabilística, a partir do 

estudo de caso de uma criança que vivenciou o processo de divórcio dos pais. 

 

4.2 PARTICIPANTES 

 

O estudo foi realizado através da escolha de uma criança, cujos pais estão 

divorciados. A amostra foi obtida por conveniência, a partir do conhecimento da 

pesquisadora sobre o caso. Teve como critérios de inclusão: ter mais de cinco anos de 

idade e vivenciado o divórcio dos pais. 
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4.3 INSTRUMENTOS 

 

Foi utilizada uma entrevista semiestruturada com os pais. Com a criança, adotou-

se o lúdico para estabelecer um rapport, e a aplicação do desenho da família (CORMAN, 

2003), cujo objetivo é o de verificar o estado afetivo da criança, a estruturação da 

personalidade, vivência do contexto familiar, dinâmica familiar – sua representação, 

maturidade psicomotora e a formação do esquema corporal. Em se tratando da vivência 

lúdica, foram utilizados brinquedos, lápis de cor, lápis comum, borracha, folhas de papel 

A4 e giz de cera, e, por meio do “brincar”, foram obtidas informações que auxiliaram na 

interpretação dos resultados do teste. 

 

4.4 PROCEDIMENTO 

 

Inicialmente, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética das Faculdades 

Integrada de Patos, sob o parecer de número 00846618.0.0000.5181, pois tinha por base 

a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde que trata de pesquisas com seres 

humanos. Em seguida, na aplicação, foi apresentado o objetivo da pesquisa para os pais 

e colhido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de modo semelhante 

com a criança que assinou o Termo de Assentimento (TA). Após a entrega dos termos e 

as assinaturas dos pais e da criança, foi dado início a aplicação. Com os pais, foi realizada 

uma entrevista semiestruturada para obter informações sobre como se caracterizou o 

divórcio e entender a dinâmica sócioafetiva familiar. Já a criança foi conduzida para um 

ambiente apropriado para coleta, no qual se dispunha de brinquedos, lápis de cor, giz de 

cera e folhas A4, de modo que antes da aplicação do desenho da família. A pesquisadora 

fez um momento lúdico com a criança para obter informações sobre o brincar e 

estabelecer um rapport, com a finalidade de “quebrar o gelo” e não gerar ansiedade. 

Adiante, por meio do brincar, a pesquisadora inseriu o desenho da família e, ao término, 

foram feitas algumas perguntas que constavam nas instruções do teste (e.g. Qual é melhor 
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de todos em sua família; Qual é a pessoa mais feliz). O tempo estimado para coleta de 

cada caso foi de uma hora. 

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram analisados qualitativamente por intermédio da análise de 

conteúdo segundo Bardin (2011) que busca trazer para pesquisa científica um concreto e 

operacional método de investigação. A análise foi realizada a partir da entrevista realizada 

com os pais, que auxiliaram na construção das categorias. Além disso, foi utilizado o teste 

do desenho da família que, segundo Corman (2003), visa fazer com que o sujeito traga 

importantes informações do seu inconsciente e projete em seu desenho sua 

representatividade de família, além de sua percepção do ambiente em que circunda, para 

dar mais aporte nas entrevistas realizadas. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, serão expostas as informações coletadas nas entrevistas com os 

pais, tendo o objetivo de descrever as falas mais significativas para compreender a 

verbalização da criança. Posteriormente, será exposto o resultado do desenho realizado 

pela criança (ANEXO 1). Vale ressaltar que o nome da participante foi modificado para 

preservar seu anonimato. 

 

2.1 CASO GABRIELA 

 

A criança Gabriela tem 8 anos e é filha de Fernanda, 53 anos, divorciada há oito 

anos, devido a traição cometida pelo esposo. A separação foi resolvida de modo 

consensual. 

Segundo relatos obtidos por meio da entrevista realizada com mãe de Gabriela, 

Fernanda, esta expõe que durante sua gestação fez uso de medicamentos abortivos, pois 

sua gravidez não foi planejada e seu relacionamento com marido não estava tão bem: 
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“Durante a minha gestação eu fiz uso de medicamento abortivo porque eu não queria a 

gravidez dela e esta gestação não foi planejada” (Sic), mas mesmo sentindo-se desta 

forma levou sua gravidez em frente, sendo que no dia que foi dar à luz sua filha Gabriela, 

a mesma relata que seu marido a abandonou na maternidade e foi beber com seus amigos 

deixando-a sozinha e sem ninguém para lhe ajudar nas primeiras horas com sua filha 

pequena. No dia seguinte, seu marido foi visitá-la na maternidade, porém não quis pegar 

sua filha nos braços para acalentar, tornando-se segundo ela, uma decepção, como relata: 

“Foi minha maior decepção” (Sic). Conta ainda que quando a Gabriela estava com um 

ano de idade Fernanda se separou do seu marido. 

A mãe relata que o pai de Gabriela nunca foi presente na vida de sua filha e 

quando Fernanda chega dos finais de semanas na casa dos pai e das tias alega existir 

preferência do pai com a sua irmã mais velha e a mãe percebe que Gabriela não se sente 

à vontade neste ambiente: “Eu percebo que o pai da minha filha não tem muito contato 

com minha filha e que nunca quis ter este contato, pois nos finais de semana quando ela 

vai para casa das suas tias e de seu pai existe uma preferência com a irmã mais velha dela 

e não se sente bem lá” (Sic). 

Mesmo existindo certa “aproximação” do pai de Gabriela, a mãe relata que a 

criança não gosta tanto de seu pai, mas que percebe esta carência da criança para com a 

figura masculina, pois, durante sua infância, chamava um vizinho de Pai: “Eu percebo 

que ela é uma criança muito carente, porque quando ela tinha 6 anos eu tinha um vizinho 

que ela chamava ele de pai e passou até seus 7 anos chamando ele de pai” (Sic). 

Fernanda menciona que Gabriela na escola é uma aluna aplicada, porém já foi 

chamada pelas professoras relatando uma agressividade por parte da criança para com 

seus amigos: “As professoras me diz que ela é muito agressiva com seus coleguinhas e 

bate muito para tentar se defender”(Sic), e a criança em datas comemorativas, por 

exemplo: dia dos pais, a criança se esquiva da situação de desenhar ou escrever alguma 

mensagem pro pai: “Quando pedem para desenhar em datas especiais (dias dos pais) ela 

se esquiva da situação e não quer desenhar.” (Sic). Fernanda ao relatar essas vivências de 

sua filha fica emocionada e diz que a criança é muito apegada e carinhosa: “Ela sempre 

diz que me ama e faz as coisas pra mim” (Sic). 
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Na tentativa de atender aos objetivos do estudo e para uma melhor compreensão 

do leitor, nesta serão mostrados os resultados obtidos por meio do inquérito do desenho 

e, posteriormente, a interpretação do teste.  

  

5.2 CONHECENDO O SIGNIFICADO DE FAMÍLIA PARA GABRIELA 

 

Verbalização da criança no inquérito: “(Quem são eles? O que estão fazendo?) 

Minha mãe, está muito feliz e está me abraçando e estou muito feliz porque estou com 

mainha e Pai está com minha irmã e eles estão muito feliz juntos. (Qual é o melhor de 

todos em sua família?) Mãe, porque ela é a pessoa mais feliz do mundo e mesmo que 

você brigue com ela ou ela brigue com você, ela não se intriga com a pessoa. (Qual é o 

pior de todos?) Pai, porque ele não gosta de mim prefere minha irmã e ele nunca quis ter 

contato comigo. (Qual é o mais feliz?) Fabrícia, sempre saberá que meu pai gosta mais 

dela e que a família toda gosta dela e não de mim. (Qual é o menos feliz?) Eu, porque eu 

sei que nunca minha família será reunida e eu nunca vou ter o amor do meu pai e preferia 

que meu padrasto fosse meu pai do que meu próprio pai. (E você, nesta família quem 

prefere?) Mãe, porque ela sempre esteve perto de mim, me ajudou muito e ela me ama de 

verdade. (Como é o relacionamento dessas duas irmãs?) É muito bom, a gente nunca briga 

e a gente se ama muito mas de vez em quando tem umas brigas, mas mesmo assim a gente 

gosta uma da outra. 

Intepretação do teste da família: Nos relatados trazidos por Gabriela no inquérito 

realizado e, posteriormente, ao desenho, a mesma se percebe como a pessoa menos feliz 

dentro do contexto desenhado, corroborando com sua verbalização de que nunca teria sua 

família reunida como projetado em seu desenho. Ao desenhar uma família, verbaliza “É 

pra desenhar meu pai?” (Sic), demostrando assim, o seu relacionamento com pai e a 

percepção que ela tem sobre sua família, porém insere seu pai em seu desenho não 

correspondendo com sua realidade, mas projeta seu desejo em ter uma figura paterna para 

lhe dar carinho e atenção: “Porque eu sei que nunca minha família será reunida” (Sic), é 

perceptível que a família desenhada não condiz com sua realidade, mas sim o seu desejo 

em pertencer a família neste esboço. Em seu desenho, Gabriela coloca sua mãe como 
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figura valorativa, assim como sua irmã mais velha, demostrando, assim, a valorização 

desses personagens e a construção dos detalhes com uma riqueza e minuciosidade, 

corroborando com as falas trazidas pela criança, onde a mesma coloca essas duas 

personagens como a pessoa mais feliz e a pessoa que ela queria ser. No desenho, é 

perceptível observar as preferências que a criança traz em seu discurso, em que este pai 

tem uma aproximação com sua irmã mais velha e Gabriela têm uma aproximação com 

sua mãe, e vale ressaltar, que todos os personagens estão olhando de lado, retratando que 

todos os olhares de sua família está voltados para esta irmã mais velha que no discurso 

de Gabriela esta irmã é a “predileta” do seu pai. Em relação as cores utilizadas, no pai e 

a na sua irmã faz uso de cores vermelha, amarela, verde e laranja optando por cores 

vibrantes, e com relação as cores utilizadas na mãe e na própria criança são na mesma 

tonalidade: rosa e vinho. 

Diante do conteúdo expressado pela criança e os relatos expostos por sua mãe 

durante suas entrevistas, foi perceptível constatar uma carência afetiva pela representação 

da figura paterna na vida da criança. Segundo Gomes e Resende (2004), a figura paterna 

representa para criança uma possibilidade de equilíbrio entre seu mundo interno com seu 

mundo externo, para poder assim investigar seus potenciais possibilitando seu 

desenvolvimento nas várias fases de sua vida. Tal resultado corrobora com a afirmação 

de Santos; Angonese (2016), os quais relataram que a ausência da figura paterna na vida 

das crianças pode prejudicar o desenvolvimento da personalidade e gerar alto índice de 

depressão. 

Para além disso, o desenho expressado pela criança mostra o seu desejo 

inconsciente em pertencer à família imaginária projetada por ela. Segundo Corman (2003) 

cada membro desenhado pela criança seja em qualquer grau de significância, será o 

suporte das tendências do sujeito, ou seja, o objeto de desejo e identificação. Quanto mais 

próximo à família projetada for da sua família real, mais funciona seu mecanismo de 

projeção, funcionando assim com a família imaginária. Confirmando esta ideia, Rosário; 

Kobayashi (2016) expressa que a criança em seu desenho projeta conteúdos latentes que 

perpassa para a folha entregue a ela, ou seja, a projeção do desenho é livre, significando 
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assim a maneira da personalidade expressar livremente os seus conteúdos inconscientes, 

ou seja, expressa seus desejos e identificações livremente. 

Corroborando com este resultado, Santos et al. (2017) em seu artigo discorre que 

as crianças que vivenciam o processo de separação percebem aquele evento como algo 

negativo para sua vida, modificando assim seu conceito de família, perdendo sua própria 

identidade por sentirem abandonados por um dos seus genitores, ou seja, não se identifica 

mais pertencente aquela família. As autoras salientam, diante do processo de separação, 

que a criança poderá perceber e internalizar a sua representação de família negativamente. 

Diante do exposto dos autores citados anteriormente, percebe-se o quão é 

importante ter uma rede de apoio para que os efeitos negativos advindos da separação 

sejam menos salientados na vida da criança, para sua construção familiar e as atribuições 

positivas de cada papel desempenhado dos membros familiares. No estudo realizado por 

Straube, Gonçalves e Centa (2003) eles constataram a importância de uma rede apoio no 

pós-divorcio, principalmente advindo de avós, tios e irmãos onde os pesquisados 

relataram que foi de suma importância o papel da família neste processo para sentir-se 

aparado e seguro. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados encontrados no estudo permitiram observar os prejuízos 

entrelaçados no divórcio, assim como compreender que no processo de separação não 

existe somente os pais envolvidos, mas uma criança que absorverá esta separação e levará 

com ela a marca deste processo doloroso. 

Desta forma, é de suma importância o papel do psicólogo neste processo de 

separação, pois através deste profissional haverá intervenções para o crescimento e 

fortalecimento daquela família, como também trará uma ajuda qualificada para o futuro 

desta criança envolvida neste processo. Oliveira e Crepaldi (2018) ressaltam a 

importância de intervenções pró e pré-divórcio para prevenção de risco no 

desenvolvimento do filho e da família, para que não ocorra o afastamento com avós, pai, 

mãe, tios e tias. 
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Porém, mesmo os resultados tendo sido alcançados, o estudo teve suas 

limitações e restrições em que a entrevista realizada foi feita somente com um dos pais, 

gerando assim dados não generalistas a população, pois, como foi mencionado, a criança 

irá vivenciar e internalizar o divórcio de forma diferente, então diante desta limitação é 

compreensível que estudos futuros use ambas as partes dos genitores para um 

entendimento melhor sobre a temática. E outro fator desencadeante a quantidade da 

população estabelecida neste estudo, e percebe-se que é necessário aumentar os 

participantes para poder assim compreender de forma macro. 

Para futuras pesquisas nesta temática, sugere-se além das considerações expostas 

acima, fazer um estudo longitudinal com essas crianças envolvidas, para poder então 

compreender de forma ampla as instâncias entrelaçadas no divórcio e entender quais serão 

seus prejuízos futuros nos contextos sociais, afetivos, no relacionamento com outro, no 

relacionamento com futuro filho. 
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo investigar na literatura como os exercícios físicos podem 

contribuir no tratamento da depressão, especificamente, em idosos.  Para tanto, foi 

realizado um levantamento bibliográfico, em plataformas como SciELO e Periódicos 

CAPES envolvendo três eixos: depressão, atividades físicas e idosos. A depressão é uma 

enfermidade que tem crescido em meio aos idosos, diminuindo a qualidade de vida dos 

mesmos além de acelerar os processos de demência. Nos vinte e nove artigos utilizados, 

os estudos apontaram que indivíduos sedentários são mais propensos a doenças crônicas 

e degenerativas e, em contrapartida, os que praticam exercícios físicos corriqueiramente 

apresentam diminuição nos graus de ansiedade, depressão e raiva. Por isso, os exercícios 

vêm sendo empregado como método terapêutico. O presente estudo contribuiu para com 

a discussão sobre métodos a serem agregados com a psicoterapia, de forma a potencializar 

seus efeitos, além de mostrar resultados práticos da junção de exercícios físicos e o 

tratamento convencional da depressão. Visto o êxito dessa associação das variáveis, 

sugere-se estudos que investiguem se os resultados também seriam satisfatórios quando 

executados em outras faixas etárias, a relação que existe entre depressão e atletas 

profissionais, e estudos de casos de pessoas que utilizaram o esporte como aliado no 

tratamento desse transtorno de humor. 
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ABSTRACT 

This research aimed to investigate in the literature how physical exercises may contribute 

to the treatment of depression, specifically, in the elderly. Therefore, a bibliographic 

survey was carried out on platforms such as SciELO and periodicals CAPES involving 

three axes: depression, physical activities and the elderly. Depression is a disease that has 

grown among the elderly, decreasing their quality of life and accelerating the processes 

of dementia. In the twenty-nine articles used, the studies pointed out that sedentary 

individuals are more prone to chronic and degenerative diseases and, on the other hand, 

those who exercise routinely present decrease in the degrees of anxiety, depression and 

anger. Therefore, the exercises have been used as a therapeutic method. The present study 

contributed to the discussion about methods to be aggregated with psychotherapy in order 

to maximize its effects, as well as to show practical results of the combination of physical 

exercises and the conventional treatment of depression. Considering the success of this 

association of variables, we suggest studies that investigate whether the results would also 

be satisfactory when performed in other age groups, the relationship between depression 

and professional athletes, and studies of cases of people who used sport as an ally in the 

treatment of this mood disorder. 

Key-words: Depression. Sedentary lifestyle. Third Age. Activity. Psychotherapy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na velhice, os indivíduos passam por mudanças significativas em todos os 

campos de suas vidas, o que contribui para uma diminuição na qualidade de vida do 

indivíduo. A repercussão dessas alterações varia dependendo da sua história, suporte 

familiar, estilo de vida, entre outros. Porém, tem se tornado cada vez mais comum a 

manifestação de transtornos depressivos nessa fase da vida e isto possui alta relevância 
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clínica, visto que, em sua maioria, os idosos se sentem excluídos, incapazes e não 

participantes da sociedade, acabando por não interagirem socialmente. 

Schramm et al (2004) chamaram atenção para a ocorrência da presença da 

depressão como quarta causa no Disability-Adjusted Life Year, o DALY, que propicia a 

identificação de prioridades em função do perfil epidemiológico, facilitando a tomada de 

decisões por parte dos gestores. Nesse contexto, as doenças mentais englobam 10,8% do 

total de DALY em ambos os sexos e, embora as doenças mentais não estejam relacionadas 

a taxas altas de mortalidade, acumulam um grande peso de incapacidade com longa 

duração, diminuindo a qualidade de vida dos indivíduos que são vítimas desse transtorno 

de humor. Costa, Soares e Teixeira (2007), que utilizaram a metodologia da Carga Global 

da Doença, proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para o ano de 2020, 

encontraram que a doença isquêmica do coração e a depressão serão as duas maiores 

causas não só de incapacidade, mas também de mortalidade da população.  

Devido toda a problemática com o tratamento para a depressão, a procura por 

complementos ao tratamento farmacológico, levando em conta que apenas 30 a 35% dos 

pacientes respondem ao medicamento, se torna necessária (BLUMENTHAL et al., 1999). 

Diante disso, Frazer; Christensen; Griffiths (2005) propuseram, em um artigo de revisão, 

que a atividade/exercício físico se torna eficiente para o tratamento depressivo. Atividade 

física é todo e qualquer movimento corporal que cause gasto de energia maior do que 

quando se está em repouso (CASPERSEN; CHRISTENSON; POWELL, 1985). 

O objetivo deste trabalho foi identificar, a partir de resultados disponíveis na 

literatura, como as atividades físicas podem contribuir para o tratamento convencional da 

depressão, e mostrar estudos que apresentam o desempenho de pessoas que se utilizaram 

deste método na prática. Espera-se que o presente trabalho possa enriquecer a discussão 

sobre esse tema, conscientizar os leitores sobre a importância do conhecimento e 

tratamento da depressão, visto que esse transtorno tem se tornado cada vez mais comum 

na sociedade atual, sem falar na apresentação de meios que ajudem os indivíduos a 

atravessar situações como esta, pois pesquisas mostraram que, com as atividades físicas, 

é possível somar inúmeras melhorias, como: melhor condicionamento, maior força, 
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equilíbrio e coordenação, melhoria na capacidade funcional, nas doenças físicas e na 

negatividade, e mudanças positivas no humor (FOUNTOULAKIS et al., 2003). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Sob a ótica de Gil (1991), o presente trabalho trata-se de uma pesquisa 

exploratória, pois tem como objetivo aprimorar ideias ou descobertas de intuições. Para 

tanto, foi feito um planejamento bastante flexível de forma a considerar os mais variados 

aspectos relativos ao fato estudado. Esse tipo de pesquisa é caracterizado, segundo o 

autor, por possuir levantamento bibliográfico e análises de exemplos que possam facilitar 

a compreensão do leitor. Ambos os aspectos estão presentes no trabalho em questão.  

Quanto ao procedimento técnico, a pesquisa é bibliográfica, pois foi concebida 

a partir de materiais que já haviam sido publicados anteriormente. A abordagem pode ser 

dividida em qualitativa e quantitativa. Num primeiro momento, houve-se uma 

interpretação de fenômenos psico e biológicos sobre a depressão de modo geral, seu 

tratamento convencional, e como as atividades físicas poderiam somar nesse panorama. 

Em seguida, foram apresentados dados numéricos gerados por outros pesquisadores que 

pudessem mostrar na prática a influência positiva dessa variável no tratamento da 

depressão (PRODANOV, 2013). 

A investigação elaborada nesse estudo levantou dados que contemplam o 

período que se inicia em 1985 e vai até 2014, relacionando as variáveis que envolvem o 

processo em questão. Foram utilizados vinte e nove trabalhos que incluem artigos 

científicos, tanto nacionais quanto internacionais, e livros. Todos estão disponíveis online 

em plataformas como SciELO e Periódicos CAPES, e a busca foi baseada em três eixos: 

depressão, atividades físicas e idosos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos últimos anos, a depressão tem recebido bastante destaque por ser 

frequentemente levada ao grande público através da mídia. Com isso, inúmeras pesquisas 
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destinam-se a tratar desse assunto e desenvolver conhecimentos significativos na área, 

além do alto investimento da indústria farmacológica na medicação antidepressiva, que 

vendem junto ao seu marketing a ideia de que os psicofármacos poderiam modificar a 

personalidade e comportamento de seus usuários, de forma a deixá-los compatíveis (se 

assim pode-se dizer) com as exigências da sociedade moderna (RODRIGUES, 2000). 

Aqui serão abordados os resultados encontrados a partir da revisão de literatura, 

envolvendo o conceito de depressão, as principais causas que a comunidade científica 

aponta, como tem sido seu tratamento convencional e os outros pontos. 

 

3.1 DEPRESSÃO 

 

Acredita-se que o conceito de depressão surgiu a partir do termo melancolia 

usado por Hipócrates que, para ele, se tratava de um estado excessivamente melancólico 

devido uma alteração e/ou excesso nos humores básicos do indivíduo – algo que ele 

nomeou bílis negra (TELLES-CORREIA; BARBOSA, 2009). Ao longo do tempo, 

diversas definições para esse tema foram desenvolvidas, porém a mais aceita hoje em dia 

considera a depressão como um transtorno de humor porque, do ponto de vista patológico, 

a alteração do humor ou do afeto é o principal sintoma depressivo. Mas esta apresenta 

também componentes cognitivos, comportamentais, motivacionais e fisiológicos 

(WHITE, 1989 apud TELLES-CORREIA; BARBOSA, 2009). Um exemplo da 

existência desses componentes secundários, é a forma como surgem problemas de 

comportamento e problemas escolares em crianças que possuem sintomas depressivos 

(COLE, 1990). 

A psiquiatria diagnostica esse transtorno de humor a partir de diversos sintomas 

que aparecem durante um certo período, com uma determinada frequência e intensidade. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV, 1995) reserva um 

espaço para  designar o que costuma se chamar de “depressão” ou “doenças depressivas”, 

e são caracterizadas pela manifestação de fenômenos, entre outros, como alterações no 

apetite e no sono, agitação ou retardo motor, fadiga, sentimento de culpa excessiva e 

pensamentos de morte e ideação suicida . A respeito disso, existem críticas quanto ao 
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conceito da “doença” alegando que nas descrições dos sintomas existe um enfoque bem 

maior a alterações fisiológicas e não as alterações afetivas (RODRIGUES, 2000). É nesse 

cenário que a psicologia se insere. Na busca pelos fatores psíquicos que levam o indivíduo 

a apresentar os sintomas depressivos, numa investigação abstrata, mas eficaz, do 

tratamento da depressão. 

 

3.2 CAUSAS E TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 

 

Esse humor depressivo pode aparecer como resposta a situações vivenciadas 

pelo indivíduo, como por exemplo frustrações, perdas e estresse excessivo, e nesses casos 

trata-se de uma resposta a conflitos íntimos determinado por fatores vivenciais (COSTA; 

SOARES; TEIXEIRA, 2007). Estudos mais recentes apontam que a aquisição da 

depressão também é associada a alterações de neurotransmissores como dopamina, 

serotonina, norepinefrina, entre outros, devido seus papéis no sentimento de bem-estar 

porque afeta humor, emoção, apetite e sono (GUPTA et al., 2013). A respeito desse 

último, algumas pesquisam incluem insônia e despertar precoce fazendo parte do 

algoritmo de diagnóstico da doença, pois 80% dos pacientes com depressão queixam-se 

de mudanças nos padrões do sono (LUCCHESI et al., 2005). 

Diversos estudos vêm buscando relacionar a manifestação da depressão com 

fatores genéticos, isso porque algumas regiões cromossômicas relacionadas ao transtorno 

depressivo já foram descritas. Porém existe uma certa dificuldade na consistência dos 

resultados disponíveis na literatura, segundo Cohen-Woods (2013), devido aos diferentes 

métodos de diagnósticos utilizados, ao uso de amostras pequenas, aos fenômenos 

epigenéticos (que ajudam ou inibem determinados genes), entre outros. Ainda é um 

desafio encontrar quais são os genes responsáveis pela modificação dos processos 

epigenéticos que pode gerar doenças devido sua ação no sistema límbico, cuja principal 

função é interpretar emoções (SUN; KENNEDY; NESTLER, 2013).  

Para o tratamento farmacológico da doença, existem cerca de oito classes de 

antidepressivos e vinte e duas substâncias ativas no mercado mundial, mas eram poucos 

os pacientes depressivos que respondiam ao tratamento com psicofármacos, segundo 
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Blumenthal et al. (1999), no ano da sua pesquisa. Assim, diversos estudiosos do assunto 

procuraram desenvolver métodos que pudessem potencializar o efeito do tratamento 

farmacológico em indivíduos diagnosticados com depressão. Nesse cenário Frazer; 

Christensen; Griffiths (2005), em um artigo de revisão, sugeriram que, dentre outros 

métodos, a atividade física pode ser eficaz para o tratamento do transtorno de humor em 

questão. Isso porque existem inúmeros benefícios dessa prática, segundo Fountoulakis et 

al. (2003), como por exemplo a melhoria no condicionamento físico, o aumento da força, 

coordenação e equilíbrio, a redução da incapacidade funcional, da intensidade dos 

pensamentos negativos e das doenças físicas, e promoção da melhoria do bem-estar e do 

humor. 

Existem vertentes que tentam explicar como as atividades físicas influenciam na 

depressão e estas serão aprofundadas mais à frente. Apenas para introdução do assunto, 

serão citadas algumas: uma delas nos sugere que a prática de atividades físicas aumenta 

a produção de endorfinas, um hormônio produzido na glândula hipófise com potente ação 

analgésica que, naturalmente, causam um estado de conforto, melhor humor, alegria e, 

por isso, alivia os sintomas depressivos. Outras teorias, entretanto, sugerem que acontece 

uma regulação na produção de neurotransmissores e, devido esse fato, há um alívio para 

o indivíduo que sofre com o transtorno depressivo. Há ainda os pesquisadores que 

acreditam na hipótese cognitiva. Estes veem as atividades físicas como uma porta para o 

aumento da autoestima do sujeito, pois melhora a imagem de si mesmo, o conhecimento 

do próprio corpo, o que ajuda a combater uns dos principais sintomas depressivos que é 

a baixa autoestima (COSTA; SOARES; TEIXEIRA, 2007). 

3.3 CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS NO TRATAMENTO DA 

DEPRESSÃO 

O exercício físico é uma atividade programada, estruturada com repetições, que 

possui o intuito de aumentar ou manter tanto o físico quanto a saúde corporal das pessoas 

que o praticam (CASPERSEN; CHRISTENSON; POWELL, 1985). Além de benefícios 

corporais, a prática de tais atividades se torna aliada ao combate de diversas doenças. 

Estudos científicos mostraram que indivíduos inativos, devido a facilidade que a 
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tecnologia proporcionou a sociedade com a correria do dia-a-dia, sofrem mais com 

doenças crônicas e degenerativas que impedem a realização de algumas atividades pelos 

homens, podendo levar a morte precipitada (COSTA et al., 2003). 

Os estudos também apontaram que os exercícios físicos praticados 

corriqueiramente não têm favorecido apenas a inibição das doenças degenerativas, mas 

também age na diminuição no grau de ansiedade, depressão e raiva, sendo esses sintomas 

de estresse, reduzindo também, os estressores psicossociais (SAMULSKI; NOCE, 2000). 

Assim, a utilização dos exercícios físicos como elemento no tratamento para depressão, 

se tornou cada vez mais recorrente. Sendo indicado para todas as idades, os exercícios 

empregados como método terapêutico vem sendo, cada vez mais, aplicados nos casos de 

depressão em idosos. 

Já foi comprovado que a depressão, na terceira idade, prejudica suas atividades 

rotineiras, como: banho, comer, se vestir, e no próprio caminhar. Essa ausência de 

autonomia nas atividades citadas pode ser em decorrência a dores crônicas e a inatividade 

física (MEANS; O’SULLIVAN; RODELL, 2003; ERSEK; KEMP; TURNER, 2005). Os 

dados que foram alcançados em pesquisas feitas nessa área, mostraram níveis maiores de 

depressão em idosos inativos e sedentários, em comparação aos que são ativos, sendo 

assim, o grau baixa de acordo com a recorrência de exercícios que são praticados (CHEIK 

et al., 2003). 

A utilização de exercícios/atividades físicas como tratamento para a depressão 

não se dá sozinha, vale ressaltar que os exercícios atuam como um complemento para o 

tratamento com psicoterapia e prescrição medicamentosa, com vigilância médica. A 

aplicação de exercícios como intervenção terapêutica na depressão, mostraram em 

estudos que as consequências podem ser divididas em fatores psicológicos e/ou 

fisiológicos (BASTONE; JACOB FILHO, 2004; ANTUNES et al., 2005). Para avaliar a 

parte fisiológica, pesquisas compararam o grau de depressão em idosos divididos em três 

agrupamentos: medicamentos, exercícios e ambos (BLUMENTHAL et al., 1999; 

OLIVEIRA, 2005). Foi perceptível a diminuição dos níveis de depressão em todos os 

grupos com pouca diferença entre eles. Após 6 meses da análise, foi realizada uma 

segunda da mesma amostra, tendo a finalidade de mostrar que quanto maior o tempo 
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praticando exercícios menor o grau de depressão (BLUMENTHAL et al., 1999; 

BABYAK et al., 2000). Contudo, foi percebido pelos autores das pesquisas, que o grupo 

com exercícios apresentou uma melhor recuperação e uma menor taxa de recaídas, além 

da junção de medicamentos e as atividades programadas mostrar um diferente resultado 

por não gerarem o mesmo sentimento de autoconfiança nos indivíduos, que classificam 

as melhorias aos remédios. 

A diminuição dos índices de ansiedade e depressão através da prática de 

exercícios físicos, é explicada por meio do aumento da liberação de hormônios como 

endorfina, dopamina, vasopressina, serotonina, ACTH, catecolaminas e a ativação de 

receptores característicos, a viscosidade sanguínea diminui provocando um relaxamento 

após o esforço realizado (CHEIK et al., 2003; FRAZER; CHRISTENSEN; GRIFFITHS, 

2005). Além de tudo, como disse Cardoso (1992), os exercícios acabam por ajudar na 

interação social o que resulta em uma elevação no nível de bem-estar psicofísico, 

colaborando para o aumento da qualidade de vida. Nesse contexto, algumas pesquisas 

disponíveis na literatura podem ilustrar o avanço de pacientes que têm a atividade física 

como forte aliado no tratamento da depressão. 

 

3.4 QUADRO CLÍNICO DE PACIENTES ATIVOS E SEDENTÁRIOS  

 

Em um estudo feito por Gabriel; Pozzoban (2013), 40 indivíduos (29 mulheres 

e 11 homens) com idade acima de 60 anos (considerados idosos), foram separadas duas 

equipes: 20 praticantes de atividade física (G1) e 20 sedentários (G2). Os instrumentos 

de coleta de dados foram questionários validados e tinha por finalidade avaliar aspectos 

como tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, falta de satisfação, sentimento de culpa, 

sentimento de punição, autoestima e distorção da imagem corporal, ideias suicidas, crises 

de choro/pranto, irritabilidade, retração social, inibição para o trabalho, distúrbio do sono, 

perda de apetite, perda de peso e diminuição da libido. Os resultados mostraram que com 

relação à qualidade de vida houve diferença, onde o grupo praticante teve melhores 

índices do que o grupo de sedentários. Nos domínios psicológicos e meio ambiente a 

diferença foi significativa. Em um contexto geral, no grupo sedentário 92,1% dos idosos 
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apresentaram níveis de depressão, enquanto no grupo ativo apenas 23,5% apresentaram. 

Os autores concluíram, diante disso, que a prática de atividades físicas regulares provoca 

melhorias na qualidade de vida e na redução de sintomas depressivos em idosos. 

Outro estudo, aplicado por Gordia et al. (2007), analisou diretamente a qualidade 

de vida dos pacientes do experimento, 60 mulheres acima de 60 anos (onde 30 são 

praticantes de atividade física a mais de um ano, e a outra metade não são praticantes de 

atividade regular ou monitorada por um educador físico). Houve um certo esclarecimento 

antes de ser realizado qualquer método de estudo e, após o consentimento das envolvidas, 

foi realizado um questionário desenvolvido pela Qualidade de Vida Mundial da Saúde 

em 1995. Os resultados apontaram que o G1 (grupo de praticantes de exercício físico) 

apresentou as melhores médias de todos os domínios e qualidade de vida (QV) em relação 

ao G2 (grupo de não praticantes de exercício físico). Este último apresentou resultado 

menos satisfatório, principalmente em relação ao domínio ambiental. Com base nos 

resultados obtidos, compreende-se que quem pratica exercícios físicos apresenta 

melhores resultados referente a qualidade de vida do que o grupo que não pratica em 

todos os domínios. 

No estudo disponibilizado por Costa; Soares; Teixeira (2007), a metodologia 

utilizada para se tratava de uma pesquisa bibliográfica no meio. Ao ser elaborado o 

método de estudo com artigos, livros e acervos eletrônicos, foram localizados os seguintes 

resultados: a saúde mental depende diretamente da condição física, onde alguns tipos de 

depressão como a moderada-grave, grave e severa pode exigir do paciente um 

acompanhamento psicoterapêutico ou até mesmo a introdução de medicamentos, e, 

nesses casos, a atividade física entraria como um complemento no plano clínico. O 

tratamento padrão para depressão é eficiente, porém a prática de exercícios regulares 

beneficia o paciente em vários sentidos, a sensação de bem-estar, humor, autoestima, 

redução de ansiedade, tensão e depressão. 

O trabalho de Ferreira (2013), fez uma nova abordagem em separação de grupos. 

Dividiu 116 indivíduos, de ambos os sexos e com mais de 60 anos de idade, em várias 

áreas das atividades físicas da seguinte maneira: G1 - 23 praticantes de musculação; G2 

- 22 praticantes de hidroginástica; G3 - 25 praticantes de ginástica aeróbica; G4 - 22 
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praticantes de pilates; G5 - 24 não praticantes de exercícios físicos. Foram aplicados nos 

voluntários dois questionários com a finalidade de fazer anamnese e levantamento de 

dados com base no questionário denominado GDS - Geriatric Depression Scale, que é 

um dos principais instrumentos para rastreio de depressão em idosos. Em relação aos 

resultados obtidos com os experimentos, não foi identificado valores superiores a 11 

pontos, estipulado pelo questionário como indicativo para depressão. No entanto, na 

comparação entre os grupos o que mais se destacou foi o G5 que apresentou pontuação 

significativamente maior quando comparado aos demais grupos que praticavam atividade 

regularmente. Também foi identificado que o G3 teve uma pontuação na escala da 

depressão menor que os outros quatro grupos analisados. Mesmo não sendo evidenciados 

valores de depressão em nenhum dos cinco grupos do estudo, o G5 foi o que apresentou 

os níveis mais próximos aos níveis mínimos de depressão (9,91±2,65). Com os resultados 

desse estudo, conclui-se que a prática de exercícios físicos regular contribui para a 

prevenção da depressão. A ginástica foi a atividade que apresentou menor escore para 

essa condição sendo também indicado o aeróbico que levem em conta a socialização e 

que dure mais em seu programa. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A partir dessa revisão de literatura, foi possível encontrar uma possível definição 

para a depressão, como esse transtorno afeta os indivíduos, como se dá o seu tratamento 

convencional, entender mais sobre as diferenças que existem entre as atividades físicas e 

os exercícios físicos programados, e, a partir daí, unir essas áreas de conhecimento de 

forma a mostrar como elas podem se relacionar. 

Os autores destacados neste trabalho caracterizam a depressão como um 

transtorno psicológico, mas que não possui sintomas apenas na esfera psíquica e 

comportamental do indivíduo. Visto que existem componentes secundários nessa 

psicopatologia, faz-se necessário a elaboração de tratamentos que venham a abranger 

todos os sintomas, pois a psicoterapia atrelada aos psicofármacos, apesar de muito 

influentes, precisam de meios que potencializam sua ação terapêutica, principalmente em 
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idosos. Com o avanço da incidência desse transtorno de humor na terceira idade, os 

estudiosos começaram a observar a influência que os exercícios físicos poderiam ter no 

tratamento desses indivíduos, já que estes na maioria dos casos tornam-se sedentários 

com o avanço da depressão. 

A partir de investigações, os estudiosos do assunto concluíram que o exercício 

físico atrelado ao tratamento convencional da depressão pode ter efeitos muito 

satisfatórios aumentando assim a qualidade de vida desses indivíduos, pois causa uma 

regularização na liberação de neurotransmissores como endorfina, dopamina, 

vasopressina, serotonina, ACTH, catecolaminas, além da ativação de receptores 

característicos. A viscosidade sanguínea diminui provocando um relaxamento após o 

esforço realizado, sem falar na influência psicossocial, visto que há um aumento nas 

relações e interações sociais, no sentimento de autonomia e bem-estar, elevação da 

autoestima, trocas de conhecimentos, entre outros benefícios. Ou seja, só tem a somar, 

tanto para a saúde física quanto mental. 

O presente estudo contribuiu para com a discussão sobre métodos a serem agregados com 

a psicoterapia, de forma a potencializar seus efeitos, além de mostrar resultados práticos 

da junção de exercícios físicos e o tratamento convencional da depressão. Visto o êxito 

dessa associação das variáveis, sugere-se estudos que investiguem se os resultados 

também seriam satisfatórios quando executados em outras faixas etárias, a relação que 

existe entre depressão e atletas profissionais, e estudos de casos de pessoas que utilizaram 

o esporte como aliado no tratamento desse transtorno de humor. 
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RESUMO 

O autismo se caracteriza por um problema psiquiátrico que costuma ser identificado na 

infância, no período de 1 ano e meio a três anos de idade, muito embora que as vezes os 

sinais iniciais apareçam já nos primeiros meses de vida. É conhecido também, como 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) e definido como uma síndrome comportamental 

que compromete o desenvolvimento motor e psiconeurológico dificultando a cognição, a 

linguagem e a interação social da criança. A família é convocada a se mobilizar e se 

adaptar às necessidades emergentes. A presente pesquisa, trata-se de um estudo de caso, 

de caráter descritivo e de abordagem qualitativa, tendo como objetivo de refletir sobre o 

Transtorno do Espectro Autista - TEA no contexto familiar, meditando como esta, afronta 

essa realidade que vai além da negação a aceitação, tendo em vista o enfrentamento. Para 

dá sustentação a essa tese, buscou-se como referência, o pensamento de alguns teóricos, 

bem assim como: Kanner (2014), Gauderer (1985) e Klin (2006), dentre outros, além do 

mais, entrevistamos a mãe de uma criança autista. Os resultados demonstram que a 

criança autista, necessita de um apoio interdisciplinar e que as mães dessas crianças 

precisam se readaptarem diante sua realidade, que muitas vezes são mal entendidas 

perante a sociedade, e que o luto não acontece uma vez, quando elas recebem o 

diagnóstico, porém, todas as vezes que são postas a um novo desafio.  

https://www.google.com/search?q=TEA+%E2%80%93+TRANSTORNO+DO+ESPECTRO+AUTISTA+E+A+FAMILIA+:+DA+ACEITA%C3%87%C3%83O+A+NEGA%C3%87%C3%83O.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjPz-H-9J3iAhUbGrkGHdM9DdIQkeECCCkoAA
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Palavras-chaves: autismo. família. negação. aceitação. enfrentamento. 

 

ABSTRACT 

Autism is characterized by a psychiatric problem that is usually identified in childhood, 

from 1 year and a half to three years of age, although sometimes the initial signs appear 

in the first months of life. It is also known as Autism Spectrum Disorder (ASD) and 

defined as a behavioral syndrome that compromises motor and psychoneurological 

development, hindering cognition, language and social interaction of the child. Now, the 

family is called upon to mobilize and adapt to emerging needs. Thus, the present research 

is a descriptive and qualitative case study, with the objective of reflecting on the Autism 

Spectrum Disorder - TEA in the family context, meditating like this, facing this reality 

that goes besides the denial of acceptance, in view of the confrontation. To support this 

thesis, we sought as a reference, the thinking of some theorists, as well as: Kanner (2014), 

Gauderer (1985) and Klin (2006), among others, besides, we interviewed the mother of 

an autistic child. The results demonstrate that the autistic child needs interdisciplinary 

support and that the mothers of these children need to be readapted in the face of their 

reality, which is often misunderstood before society, and that mourning does not happen 

once when they are diagnosed, however, every time they are put on a new challenge. 

Key-words: autism. family. denial. acceptance. confrontation. 

 

1 INTRODUÇÃO  

             O termo autismo é compreendido como um transtorno global do desenvolvimento 

(TGD), visto ser uma alteração que afeta diversas habilidades no indivíduo, bem assim 

como: a comunicação, a socialização, e o comportamento. É conhecido por (TEA) - 

Transtorno do Espectro Autista. Segundo Gomes (2014), significa literalmente, “viver 

em função de si mesmo”. 

  De acordo com Klin (2006), o autismo faz parte de um conjunto de 

comportamentos, onde sua etiologia pode ter múltiplos fatores e influências, tais como: 

genética, social, cultura ou vírus, porém sua origem ainda é desconhecida, fato que dar-
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se-á justificativa para este trabalho, por parte dos alunos do Curso de Psicologia da 

Faculdade Diocesana de Mossoró-RN. Dessa forma: 

Não podemos nos afastar da recomendação de Leo Kanner em relação 

à adoção de uma postura de humildade, cautela diante do tema, já que 

compreender o Autismo exige uma constante aprendizagem, uma 

revisão contínua das nossas crenças, valores e dos nossos 

conhecimentos sobre o mundo e, sobretudo nós mesmos (CAVACO, 

2014, p. 45). 

              

             Pensando assim, para se ter um conhecimento mais intenso e reflexivo do que é 

o autismo, são necessários pesquisas e estudos contínuos, considerando a intensidade 

literária sobre o assunto e a relevância da busca por novas formas de aprendizagem, bem 

como ainda, a capacidade de compreender que se têm sempre coisas novas a aprender. 

             Apesar de não encontrar trabalhos aprofundados que nos possibilite um número 

exato sobre essa tese, é notório se perceber que o aumento de crianças diagnosticadas 

com autismo tem crescido consideravelmente nesses últimos tempos, em todos os Estados 

e principalmente no Brasil. Todavia, ao se pensar em localidade e número de indivíduos 

autistas, “os Estados Unidos possuem o maior número de crianças com este diagnóstico, 

seguindo-se o Brasil, mais propriamente São Paulo, e depois São Luís do Maranhão” 

(CAVACO, 2014, p.41). 

              Nesse contexto, o presente artigo tem como finalidade, de refletir sobre o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) e analisar o luto do idealizado, uma vez que ao 

esperar o nascimento de uma criança, a família é envolvida por sonhos e inúmeras 

perspectivas, sem falar que os sentimentos de amor, medo e carinho também fazem parte 

disso.  

              Diante essas expectativas, nem todos os pais estão preparados para terem filhos 

especiais, e nessa conjuntura, podem ocasionar comprometimento e mudanças em relação 

aos aspectos afetivo-emocionais dos casais e como consequência ocorrer prejuízos na 

psicodinâmica familiar. 

              Mediante essa reflexão, destacamos alguns objetivos específicos, dentre os quais 

elencamos: Entrevistar uma mãe de criança com autismo, analisar o luto idealizado, 
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meditar como é a rotina da família de criança com autismo e mostrar a importância da 

rede de apoio, as famílias de crianças com autismo.    

  Contudo, na tentativa de que o leitor possa compreender melhor, o referido 

artigo, está dividido em cinco capítulos assim, distribuídos: convém lembrar, que o 

primeiro faz referência a introdução, onde deixa-se explícitos o tema em questão, objetivo 

e justificativa. 

             No segundo, intitulamos de referencial teórico, onde buscamos discorrer sobre o 

autismo e suas etiologias, a família - da aceitação/negação/enfrentamento e a importância 

da rede de apoio social para as famílias e as crianças autistas. 

             No tocante, apresentamos o método da pesquisa tendo como foco, de revelar o 

caminho a ser percorrido pelo pesquisador na tentativa de relacionar a teoria com a 

vivência. 

             Já no quarto capitulo, temos a finalidade de exibir os resultados e análise dos 

dados, fonte de sustentação para a pesquisa e por último, evidenciamos a conclusão, 

levando em estima, a relevância do trabalho, abrangência e as considerações finais. 

 

2 DISCORRENDO SOBRE O AUTISMO E SUAS ETIOLOGIAS 

               

Ultimamente, muitos são os estudiosos que buscam explicações para as causas e 

consequências do autismo. Porém, os avanços são raros, pois entender essa síndrome para 

muitos pesquisadores, continua sendo um desafio, visto que muitas respostas, apesar de 

serem discutidas há décadas, ainda não foram encontradas. Obviamente, algumas 

características são marcantes e bem definidas como por exemplo:  

 

Tendência ao isolamento, ausência de movimento antecipatório, 

dificuldades na comunicação, alterações na linguagem, com ecolalia e 

inversão pronominal, problemas comportamentais com atividades e 

movimentos repetitivos, resistência à mudanças e limitação de 

atividade espontânea. Bom potencial cognitivo, embora não 

demonstrassem. Capacidade de memorizar grande quantidade de 

material sem sentido ou efeito prático. Dificuldade motora global e 

problemas com a alimentação. (KANNER, apud MENEZES, 2012, p. 

37).  
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Nesse contexto, percebe-se que o autista precisa ser compreendido em sua 

essência e aceito como pessoa capaz de desenvolver competências e habilidades 

mediantes estratégias adequadas.Com base nessa vertente, a política Nacional de 

Educação Especial Inclusiva (BRASIL, 2008) e a legislação educacional vigente no país, 

garantem à pessoa com autismo o direito à educação e a inclusão escolar. 

              Nessa perspectiva, para compreendermos essa dimensão, buscamos uma 

reflexão acerca do tema em questão, e constatamos que as primeiras publicações a 

respeito da síndrome do autismo foram de autoria do psiquiatra austríaco Leo Kanner em 

1943, denominado inicialmente, de distúrbio autístico do contato afetivo. Mais tarde, por 

volta de 1944, esse mesmo autor, desenvolveu um estudo com 11 crianças, que 

apresentavam quadro raro, no qual o comportamento era a incapacidade interpessoais de 

relacionamentos e substitui o termo, por autismo infantil precoce. Sua conclusão foi de 

que o autismo origina-se de uma incapacidade inata de estabelecer o contato afetivo 

habitual e biologicamente previsto com as pessoas, sem contudo, excluir a importância 

dos aspectos ambientais no desenvolvimento. 

              Para os estudiosos da área, é um assunto desafiador, pela falta de conhecimentos 

mais aprofundados sobre suas características e como trabalhar esta clientela. Segundo 

Kanner (2010) o denominador comum desses pacientes é sua impossibilidade de 

estabelecer desde o começo da vida, interações esperadas com pessoas e situações. 

              Por conseguinte, tivemos a contribuição de Klin (2006) que classificou pessoas 

com autismo conforme suas características, com algumas alterações como por exemplo, 

relacionando o autismo a um déficit cognitivo, considerando-o não uma psicose e sim um 

distúrbio do desenvolvimento. Essa ideia do déficit cognitivo vem sendo reforçada por 

muitos estudiosos até os dias atuais. Dessa forma, como vivem em mundo confuso: 

É compreensível que crianças autistas tentem se apegar às poucas 
coisas que conseguem entender. Elas gostam de manter as mesmas 
rotinas, uma leve mudança pode provocar gritos e acessos de raiva. 
Também se tornam bastante apegadas a objetos, que podem ser 
brinquedos comuns ou coisas aparentemente sem atrativos 
(GAUDERER, 1985, p. 119).  
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              Diante essas particularidades, e embora exista lei que garanta essa 

perplexibilidade, essas crianças ainda sofrem preconceito, os alunos autistas são 

frequentemente deixados de lado, sem atenção dos professores e o isolamento destes 

muitas vezes, é visto como descaso, ou como algo sem jeito. 

              No entanto, ao longo dos anos e com base em pesquisas cientificas, o conceito 

de autismo foi se modificando, a partir das diferentes etiologias, graus de severidade e 

características específicas ou não usuais, deixando então de ser considerado um quadro 

único e passando a ser visto como uma síndrome. Nessa visão, a tendência nas definições 

atuais de autismo é a de conceituá-lo como uma síndrome comportamental, de etiologias 

múltiplas, que compromete o processo do desenvolvimento infantil GILBERG, 1990; 

RUTTER; TAYLOR;  HERSOV, 1996. 

              Atualmente, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais - DSM-IV-TR (2002), os Transtornos Globais do Desenvolvimento 

caracterizam-se pelo comprometimento severo e invasivo em três áreas do 

desenvolvimento: Habilidades de interação social recíproca - caracterizada por alterações 

qualitativas, podendo apresentar dificuldades na espontaneidade, imitação e jogos sociais, 

bem como uma inabilidade em desenvolver amizade com companheiros da mesma idade, 

comprometimento acentuado no uso de comportamentos verbais e não verbais além da 

falta de reciprocidade social e emocional ASSUMPÇÃO JÚNIOR., 1997; BOSA 2002; 

TANGUAY, 2000, RUTTER; COLS, 1996).  

              Refletindo sobre isso, habilidades de comunicação - relatado pelo atraso na 

aquisição da fala, uso estereotipado e repetitivo da linguagem e uma inabilidade em iniciar 

e manter uma conversação. (Acrescentam-se ainda outras características como a inversão 

pronominal (falar sobre si na terceira pessoa), a ecolalia imediata e a ecolalia diferida 

(ASSUMPÇÃO JÚNIOR, 1997; BAPTISTA; BOSA, 2002; RUTTER; COLS, 1996). 

presença de comportamentos, interesses e atividades estereotipadas - estes podem ser 

manifestados através da adesão inflexível a rotinas e rituais específicos, não funcionais, e 

pela preocupação persistente com partes de objetos, em detrimento do objeto como um 
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todo. Além destes sintomas, observa-se insistência na mesmice, bem como a manifestação 

de sofrimento e resistência frente a mudanças (DSM-IV-TR, 2002). 

              É importante ressaltar, que nessa classificação estão incluídas cinco categorias 

diagnósticas: Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da 

Infância, Transtorno de Asperger e Transtorno Global do Desenvolvimento, sem outra 

especificação, sendo o autismo o prototípico desta categoria. 

              De acordo ainda com o DSM-IV-TR (2002), os sintomas do autismo se fazem 

presentes antes dos 36 meses de idade e não existe em geral, um período de 

desenvolvimento inequivocamente normal, embora em 20% dos casos os pais não tenham 

relatado comprometimentos durante os dois primeiros anos de vida da criança. Esse 

quadro é associado à deficiência mental em cerca de 75% dos casos, e poucos indivíduos 

apresentam QI acima de 80 (MARINHO; RABELO, 2002).  

              Dessa forma, é louvável acreditar que a maioria dos casos, que apresentam a 

tríade em grau severo, mostram os primeiros sintomas logo no início da vida. Portanto, é 

provável crer que essas características exerçam um impacto no cotidiano das famílias e 

nas relações entre seus membros. 

 

3 A FAMÍLIA: DA NEGAÇÃO A ACEITAÇÃO E ENFRENTAMENTO 

               

Geralmente, quando o casal realiza o seu matrimonio, nasce então o desejo de 

possuir o seu próprio lar e o sonho de formar uma bela família. Queremos filhos 

saudáveis, lindos e perfeitos, já que imaginamos para eles, o futuro que não tivemos. 

Porém, muitas vezes, não estamos preparados para tal realidade e acontece justamente o 

contrário. A chegada de uma criança com deficiência transforma o clima familiar e com 

isso os integrantes precisam modificar seus papéis, que até então estavam seguros e 

necessitam se adaptar as mudanças. 

              Muitos pais se culpam, e questionam suas capacidades, sentem-se frustrados por 

algo que deveria ter evitado durante a gestação, não querem aceitar o obvio e preferem 

esperar o diagnóstico, mesmo sabendo que será difícil, preferem negar. Mas infelizmente, 
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o diagnostico aparece (o filho é autista) e com ele surge o luto idealizado. A confrontação 

do filho real com o imaginário pode provocar sentimentos de estranheza (SOULÉ, 1985). 

Por isso, a mãe tem de fazer o luto, isto é, aceitar a perda de um objeto de afeição, 

desapegando-se dele progressivamente (LAPLANCHE; PONTALIS, 1990). Perante o 

anúncio de uma deficiência, a mãe e o pai têm de se confrontar não só com o bebé real, 

como também com o bebé deficiente. 

              As famílias podem passar por uma variedade de emoções quando ficam sabendo 

que o filho tem autismo. Isso varia muito entre famílias, e cada membro da família tem 

que se preparar para sua jornada emocional. De acordo com Prato (2004), “o impacto é 

grande diante da descoberta e, a aceitação do fato depende da história de cada família, de 

suas crenças, preconceitos e valores”.  

              Corroborando com o autor, cada família tem sua crença sobre a origem do 

autismo e com certeza, isso pode causar grande impacto sobre as emoções e a aceitação 

da situação. Refletindo, a partir do momento em que um elemento do grupo familiar 

apresenta uma doença, as relações familiares são naturalmente afetadas. 

             Segundo Assumpção Júnior (2009), convém lembrar que a síndrome autística 

compromete o grupo familiar quando vivencia a situação. Neste contexto familiar, surgem 

rupturas devido ao autismo, as atividades sociais normais são interrompidas, 

transformando assim o clima emocional da família. Desta forma, a família, no período de 

adaptação une-se a disfunção da criança. Aí vem o chamado enfrentamento. Se faz 

necessário frisar que esse enfrentamento, se dá com a consciência dos pais, e 

principalmente da família, haja vistas, que o caminho é longo e agora surge um novo 

desafio. Desafio de buscar maiores informações, experiências e ajuda de outros 

profissionais. De quebrar barreiras e enfrentar o preconceito com relação a deficiência do 

seu filho. Desafio para fazer o mundo entender, que diferença não é deficiência. 

Obviamente, que para os pais essa realidade não é fácil, e por isso, será de extrema 

necessidade, a família buscar a rede de apoio social. 

4 REDE DE APOIO SOCIAL 

https://psicologado.com.br/psicologia-geral/introducao/as-emocoes
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              Conforme Fonseca; Moura (2008), a rede de apoio social, pode ser considerado 

a partir de uma relação interpessoal, onde os indivíduos demonstram disponibilidade, 

preocupação e interesse pelo outro, valorizando-o e assistindo-o com os recursos próprios 

disponíveis. 

              Já para Guadalupe (2001), a rede social é formada pelo indivíduo e por todas as 

outras pessoas com quem ele interage, sendo que cada membro desta rede cumpre 

determinada função. Ressalta a importância de que sejam feitos investimentos no 

cuidador primário através do apoio efetivo, possibilitando a ele a aquisição de 

competências, a fim de que consiga lidar com os seus problemas cotidianos. 

               É importante destacar, que a qualidade na rede de suporte social pode servir 

como forma de sustentação para as mães (PENNA, 2006) e os suportes sociais são fatores 

importantes para a adequação dos comportamentos maternos em relação ao filho 

(DRESSEN; BRÁZ, 2000). Aliás, o sentimento de pertencimento a uma rede de apoio 

social passa da comunicação à compreensão mútua.  

               Os profissionais que trabalham com essas famílias, além de auxiliá-las nas 

situações de enfrentamento do estresse, devem auxiliá-las a buscar recursos para a 

solução dos problemas que surgem. Além disso, rever os papéis sociais, as formas de 

interação e buscar uma maior resiliência familiar são pontos positivos no atendimento a 

essas famílias (BOSA, 2006). Dessa forma, todos os profissionais são importantes nessa 

busca e por sinal, a escola tem um papel fundamental, Já que o autista: 

Sente dificuldade em se relacionar ou se comunicar com outras pessoas, 
uma vez que ele não usa a fala como um meio de comunicação. Não se 
comunicando com outras pessoas acaba passando a impressão de que a 
pessoa autista vive sempre em um mundo próprio, criado por ele e que 
não interage fora dele (MENEZES, 2012, p. 25).   

 

   Nesse sentido, cabe à escola promover a interação social entre o aluno autista e 

os   demais alunos considerados “normais”, para que assim, o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas a linguagem sejam desenvolvidas. O professor deve desafiar o 

aluno autista a participar de atividades interativas, favorecendo a comunicação entre 

todos os alunos, pois quando a criança autista frequenta a escola e, é atendida por pessoas 
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preparadas, ela recebe grandes benefícios. Para isso, as instituições escolares precisam 

estarem preparadas estruturalmente e profissionalmente. Teoricamente: 

Compete à escola adaptar-se para atender às capacidades e 
necessidades do estudante na classe comum, mobilizando ações 
e práticas diversificadas que, além do acesso, propicie condições 
de permanência exitosa no contexto escolar (KELMAN et al., 
2010, p. 226). 

 

   Portanto, a escola deve se adequar para atender todos os alunos independente de 

suas diferenças. E como diz Montoan (2006), precisamos pensar numa escola inclusiva, 

“sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças” 

 

5 METODOLOGIA 

 

              Partindo do princípio de que um método é uma configuração escolhida para se 

chegar a um determinado resultado, a pesquisa atual, foi desenvolvida através de um 

estudo de caso, visto que, conforme Yin (2001), é uma estratégia de pesquisa que 

compreende um método que abrange tudo em enfoques especificas de coletas e análise 

de dados. Além do mais, é um estudo empírico que busca determinar ou testar uma teoria, 

e tem como uma das fontes de informações mais importantes, as entrevistas. Através delas 

o entrevistado vai expressar sua opinião sobre determinado assunto, utilizando suas 

próprias interpretações. 

              No que diz respeito ao caráter ela é descritiva, cujo objetivo é descrever o estudo 

de caso, ou seja, a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar e pretende descrever os fatos e fenômenos de uma 

determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

             Com relação à abordagem, temos uma pesquisa qualitativa, sendo que sua 

finalidade é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou 

grande o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações (FONSECA, 

2002). O entanto, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 



 

1766 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis (MINAYO, 2001).  

              Nesse seguimento, aplicamos uma entrevista estruturada, com a mãe de uma 

criança autista, com o objetivo de estabelecer maiores informações sobre o tema em 

questão. A mesma, se apossou do roteiro da entrevista e respondeu todas as perguntas 

através de um áudio, que durou cerca de 50min. Para isso, houve uma conversa formal e 

um termo de consentimento assinado pela responsável da criança e os pesquisadores. 

Todo o material, foi colhido por um grupo de discentes do curso de Psicologia do 4° 

período da Faculdade Diocesana de Mossoró-RN, e encontram-se em anexos, pois estes 

serviram de base e contribuíram de forma significativa, para o sucesso da pesquisa.  

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

              Nesta sessão, apresentamos de forma descritiva, a análise de dados, referente a 

entrevista realizada com a mãe de uma criança diagnosticada com autismo. Para facilitar 

a interpretação, iremos usar nomes fictícios e seguiremos o roteiro da entrevista conforme 

anexo. 

              A princípio, lhe perguntamos como gostaria que chamássemos ela e a filha. Por 

um instante pensou e nos respondeu que chamássemos ela de Maria e a filha de Júlia.  

              Assim, Maria tem 35 anos, é policial, está concluindo o curso de nutrição e, é 

mãe da pequena Júlia, portadora do TEA (Transtorno de Expecto Autista), com apenas 

três anos e três meses de idade. Em sua fala, ela afirma que teve uma gravidez planejada 

e desejada, um bom acompanhamento e uma gestação bem tranquila, porém, jamais 

esperava ter uma filha ou um filho com problemas de saúde. Segundo Penna (2006), o 

nascimento de um filho com algum tipo de transtorno altera os sonhos e as expectativas 

dos pais e da família. Estas expectativas quando não satisfeitas, as limitações e as 

imperfeições do filho acabam gerando ansiedade nos pais, levando-os a atravessarem um 

período de luto. 

              Entretanto nasceu Júlia, e com idade de aproximadamente, um ano e oito meses, 

Júlia, começou a perder as habilidades, inclusive na fala. Palavras que ela dizia com 
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dificuldade, no caso mamãe(mama), foi se reservando e parando de falar. E por isso, o 

primeiro profissional a buscar ajuda foi a fonoaudióloga, não pensando em autismo e sim, 

acreditando ser algum distúrbio relacionado à fala e que a mesma pudesse lhe ajudar 

nesse atraso na linguagem. Nesse contexto, Bossa (2002), destaca que há realmente um 

comprometimento das modalidades de comunicação, e atraso na aquisição da fala da 

criança com autismo. 

              Colaborando com essa tese, Launay; Maissony (2002), nos confirma que, os 

autistas realmente apresentam distúrbios na fala e geralmente, as repetições de palavras, 

estereotipias verbais, feitas de esboços de palavras sem significação aparente, repetidas 

sem conteúdo vivenciado, são da mesma natureza. E essas repetições apresentam uma 

natureza ecolálica assim, completa Kanner (1943/1997), quando nos afirma que o autista, 

de forma imediata ou diferida, reproduz como um papagaio, tudo aquilo que é dito. 

              No tocante, a mãe enfatiza ainda, que não tinha certeza qual era o problema da 

filha, mas que esses atrasos, precisavam urgentemente serem investigados e tratados e 

por isso, em momento algum, negligenciou a necessidade de buscar ajuda profissional. 

Diz que Júlia frequenta a pré-escola, tem apoio dos professores e coleguinhas e conta 

com uma rede de apoio social, de vários profissionais, da área, dentre eles podemos 

destacar: Pediatras, fonoaudiólogos e psicóloga especialista em autismo, que segundo a 

Maria fez toda a diferença, pois a psicóloga anterior não era especialista e a assistência 

não estava satisfatória para ela. 

              No que diz respeito ao diagnóstico, ela diz que não esperava ao receber, e a 

princípio conta que foi difícil se convencer desse fato, pois não tinha nenhum 

conhecimento sobre o assunto, levava uma rotina de trabalho e estudos normal, na família 

não tinha nenhum problema desse tipo e não estava preparada para tal realidade, porém 

a ficha caiu e ela percebeu que deveria além da ajuda dos profissionais, conhecer um 

pouco mais sobre esse transtorno. 

              Conforme análise, foi um período difícil para a família, pois buscaram na 

negação uma estratégia de fuga, apesar da confirmação do diagnóstico. De acordo com 

autores, o impacto de um diagnóstico de uma doença pode propiciar à família a vivenciar 

as mesmas fases do luto, inclusive a negação, sendo estas uma adaptação pelas quais 
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perpassam as pessoas quando perdem algo almejado ou significativo. Além de que, o 

sentimento de culpa também pode se fazer presente entre os familiares, especificamente 

entre os pais, o que isso, é percebido evidentemente nesta família. 

              Contudo, lhe perguntamos ainda, como é ser mãe da Júlia, ela destacou todo o 

amor e significado que a filha tem na sua vida, mas que se pudesse “tiraria o autismo dela 

com a mão”, no tocante dessa expressão, sentimos o quão delicado é para a família lidar 

com os preconceitos que precisam ser enfrentados na sociedade. Foi o momento mais 

emocionante da entrevista, pois quando se trata de um filho, a mãe assume o posto de 

super protetora. Percebemos no seu olhar e emoção, o quanto dói ver a filha ser tratada 

com um olhar diferenciado pelas pessoas, muitas vezes de pena ou ignorância (por não 

saber como tratá-la). E no final conclui dizendo, que ser mãe da Júlia, é ser uma mãe 

diferente: compreensiva, presente, amorosa etc.  

              Por conseguinte, lhe perguntamos se já tinha passado por alguma situação 

desconfortável ou constrangimentos, a mesma falou que sim. Muitas vezes as pessoas 

falam com a criança e pelo fato dela não retribuir, elas acham estranho, outros não 

entendem. Ela contou que sempre usava atendimentos especiais, mas o pai da criança não 

gostava. Até que um dia, ele foi votar e não pegou a fila preferencial, ela acabou entrando 

em crise e ele quase que não conseguia votar. Pois pra ela se acalmar precisa sair da 

agitação. Foi quando ele entrou em contato com ela, orientando-o a passar na frente dos 

demais e explicar a situação. Aqui ela fala, que enquanto o pai se restringe em usar a fila 

preferencial, ela faz questão de usar, até porque, quando ela começa a chorar, só se acalma 

quando ela a pega nos braços, leva pra o carro, e a ampara. 

              Com relação ao seu dia-a-dia, houve uma mudança brusca, sem falar da parte 

social afetada, como momentos de lazer que é bem limitado. Ela conta que para garantir 

a filha cuidados e atenção até pelo menos seus cinco anos de idade, precisou fazer uma 

redução de carga horária, e os plantões, só faz nos finais de semana, porque o pai fica em 

casa e faz companhia a ela. Além de participar da associação de mães e pais que também 

são engajados na causa, sempre buscando informações e amparo. Na sua área, na 

nutrição, pudemos perceber que é bem informada sobre a seletividade das crianças com 

autismo e também está se especializando em ABA (Análise Comportamental Aplicada).  
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              E para concluir, ela deixa uma mensagem para as mães das crianças com 

autismo: Que devem procurar um conhecimento prévio, buscar ajuda de profissionais 

preparados nas respectivas áreas, enfatizando a urgência. Enfatizou que é pouco o tempo 

de terapia, e que, se faz necessário a família se dedicar mais ao filho. Não é só deixar seu 

filho (a) na porta do terapeuta e ir embora, sendo fundamental procurar saber como está 

o quadro clínico, se está progredindo e como ela pode ajudar em casa. Portanto, para que 

a terapia seja intensiva, a família tem que apoiar buscando conhecimento e oferecer à 

criança tempo, e tempo de qualidade.  

             Segundo ela, o autismo realmente é transtorno que afeta não só a criança, como 

toda a estrutura familiar e que o luto do idealizado não acontece só na fase da descoberta 

e com o diagnóstico da criança. Para ela, cada desafio que vai surgindo lhe proporciona 

uma nova fase de luto.   

 

7 CONCLUSÕES 

  

              Constatamos que a realização do referido trabalho, foi de suma importância para 

nós, enquanto discentes do curso de psicologia. O estudo teórico, nos possibilitou 

compreender que o autismo é um transtorno com sintomas e graus de manifestações 

extremamente variados e, até o presente momento, pouco se sabe com exatidão, quais 

são as suas causas, sendo o conhecimento fundamentado, principalmente, em teorias 

cognitivas.   Além do mais, o relato da mãe também, muito contribuiu com a nossa 

pesquisa, pois nos levou a compreender a importância do respeito com o outro, enquanto 

seres humanos. Afinal, todos temos as nossas limitações e precisamos buscar superá-las. 

E como futuros psicólogos, a nossa responsabilidade social aumenta significativamente. 

              Constatamos que pesquisas nesta área trouxeram novas maneiras de tratar o 

assunto, diante de novas hipóteses sobre o funcionamento cerebral. 

              Verificamos ainda, que o contexto familiar sofre rupturas imediatas, na medida 

em que há interrupção de suas atividades rotineiras e transformação do clima emocional 

no qual se vive. As dificuldades apresentadas pela criança tornam muitas vezes inviável 
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a reprodução das normas e dos valores sociais na família e, consequentemente, a 

manutenção do convívio social. 

              Evidenciamos também, que todos os pais sonham em ter filhos perfeitos, porém, 

a confrontação do filho real com o imaginário, pode provocar sentimentos de estranheza. 

Por isso, a família tende a passar pela questão do luto idealizado, momento em que estes 

devem aceitar a perda de um objeto de afeição, desapegando-se dele progressivamente. 

Dessa forma, ficou entendido que o luto idealizado não só acontece nessa fase, e sim, 

todas as vezes que são postas a um novo desafio. 

              É louvável acreditar que o exercício da empatia e comprometimento com esse 

tipo de causa, exaltando que por trás de cada criança com algum tipo de necessidades 

especiais existe uma mãe e uma família e, também, uma equipe que lutam diariamente 

para que os seus direitos sejam garantidos. 

             Contudo se faz necessário pensar que tanto essas famílias, quanto as crianças 

com autismo, precisam de ajuda e apoio, pois vivemos num pais preconceituoso, onde a 

prática da inclusão ainda está longe da realidade e, não passa de utopia.  

             Todavia, precisamos quebrar barreiras e vencer o preconceito, acreditar que no 

fim do túnel, tem sempre uma luz, saber que diferença não é deficiência, enfim, 

compreender que “a maior deficiência, não está no corpo do deficiente físico ou mental, 

mas, na alma do preconceituoso” (TRAVESSOS). 
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RESUMO  

No Brasil existem, oficialmente, orientações que amparam a organização de um sistema 

educacional inclusivo, com o intuito de promover maneiras democráticas e igualitárias, 

isonomia, pluralidade e diversidade a todas as pessoas com deficiências. No entanto, ao 

se depararem com o diferente, os professores e demais pessoas e profissionais envolvidos 

no processo educacional encontram uma série de entraves. Com relação a crianças em 

processo de alfabetização, de uma maneira geral, se já é difícil garantir o seu direito à 

educação integral e de qualidade, essa dificuldade se intensifica quando a criança tem um 

transtorno como o autismo. Nesse contexto, o presente artigo consiste em um 

levantamento de informações sobre a alfabetização de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista - TEA, através de uma pesquisa bibliográfica onde buscou-se 

compreender alguns aspectos importantes sobre o TEA, as dificuldades em lidar com essa 

condição no tocante à alfabetização e quais as formas, alternativas, tecnologias e 

metodologias podem ser utilizadas para superar esses obstáculos e criar possibilidades 

para um bom desempenho dessas crianças. Com a pesquisa, percebemos que existe um 

universo amplo de formas diferentes e inovadoras para promover a inclusão de crianças 

mailto:emille.csm@gmail.com
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com TEA, quando se dispõe de criatividade e sensibilidade para identificar as 

particularidades inerentes à subjetividade na aprendizagem e interação dos indivíduos 

com o transtorno, e identificamos alguns recursos metodológicos adotados hoje, com os 

quais se obtém êxito na construção e solidificação da aprendizagem. 

Palavras-chave: autismo. aprendizagem. inclusão. psicologia. educação.  

 

ABSTRACT 

In Brazil there are officially guidelines that support the organization of an inclusive 

educational system, with the aim of promoting democratic and egalitarian ways, isonomy, 

plurality and diversity to all people with disabilities. However, when faced with the 

different, teachers and other people and professionals involved in the educational process 

encounter many obstacles. About children in the literacy process, in general, if it is 

already difficult to guarantee their right to integral and quality education, this difficulty 

intensifies when the child has a disorder such as autism. In this context, the present article 

consists of a survey of information about the literacy of children with Autism Spectrum 

Disorder (ASD), through a bibliographical research where it was sought to understand 

some important aspects about ASD, the difficulties in dealing with this condition in 

literacy and what forms, alternatives, technologies and methodologies can be used to 

overcome these obstacles and create possibilities for the good performance of these 

children. With the research, we perceive that there is a wide universe of different and 

innovative ways to promote the inclusion of children with ASD, when creativity and 

sensitivity are available to identify the particularities inherent to subjectivity in the 

learning and interaction of individuals with the disorder, and we identify some 

methodological resources adopted today, with which success is achieved in the 

construction and solidification of learning. 

Key-words: autism. learning. inclusion. psychology. education. 

 

1 INTRODUÇÃO  
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Assumpção; Pimentel (2000) estimaram, com base em sua pesquisa, que de uma 

a cinco em cada 10.000 crianças apresentam o Transtorno do Espectro Autista - TEA. Já 

em 2016, Fernandes (2016) trouxe um dado de que o autismo pode ocorrer numa 

proporção de duas a seis para cada 1000 pessoas. Possivelmente, o salto nesses números 

não significa necessariamente um aumento na quantidade dos casos, mas um aumento na 

identificação dos casos. Porém, apesar de já existirem estudos promissores, ainda é um 

assunto pouco discutido mundialmente. 

O TEA é uma condição relacionada a três aspectos do desenvolvimento 

biopsicossocial do indivíduo: a comunicação, a linguagem e a interação social. É um 

transtorno cujo diagnóstico demanda cautela, tendo em vista singularidade de cada 

sujeito, os diferentes níveis e sintomas do transtorno e o fato de a ciência ainda não ter 

explicações para suas causas, além de não haver exames ou testes prontos que determinem 

a diagnose seguramente.  

Essas dificuldades, geralmente, culminam em um diagnóstico tardio, o que 

prejudica o tratamento e a atenção adequada à situação. Contudo, nos últimos anos, o 

reconhecimento de alguns sinais característicos ao TEA tem se tornado mais frequente, 

devido a uma discreta, porém, crescente divulgação desses sinais. Isso favorece o leque 

de possibilidades para a inclusão da pessoa com autismo. Com o diagnóstico tempestivo, 

já no início da infância, há mais tempo e recursos para que a criança seja estimulada e sua 

família se adapte às novas condições demandadas, contribuindo valorosamente para o 

tratamento e desenvolvimento do indivíduo por toda a vida. 

Desta feita, uma grande parcela de crianças com TEA são diagnosticadas na 

idade escolar e, quando ocorre no período voltado para a alfabetização, surge um enorme 

desafio para instituições de ensino, pedagogos, professores, psicopedagogos, psicólogos 

escolares, dentre outros profissionais envolvidos nesse processo: viabilizar possibilidades 

para conduzir de maneira eficiente a alfabetização para essas crianças que têm uma 

condição diferenciada na interação e, por conseguinte, na aprendizagem.  

A partir dessas considerações é que vem à tona o despertar para a necessidade 

de estudarmos alternativas para o intermédio da alfabetização de crianças com TEA, 

tendo em vista todas as particularidades inerentes à subjetividade do sujeito e seu contexto 
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familiar e, ainda, os diferentes graus e variações possíveis do espectro. Então, quais as 

possibilidades metodológicas que podem auxiliar o professor na alfabetização dessas 

crianças? 

Diante disso, o objetivo deste trabalho é apresentar inovações metodológicas que 

contribuem para a alfabetização de crianças com o Transtorno do Espectro Autista.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente artigo trata-se de uma pesquisa qualitativa em que, por meio de uma 

revisão bibliográfica, pesquisou-se acerca das metodologias que possam auxiliar no 

processo de alfabetização de crianças que possuem o Transtorno do Espectro Autista. 

Para a fundamentação, foram analisados artigos, dissertações, monografias, 

livros e revistas científicas, encontrados no Google Acadêmico e no Scielo, utilizando os 

seguintes termos e palavras-chave: Autismo, TEA, alfabetização e letramento, o processo 

de alfabetização no Brasil e alfabetização para autistas; bem como em legislações 

brasileiras que amparam os indivíduos com o transtorno. 

Também foi utilizada a obra sobre a formação de símbolos na compreensão da 

criança do ano de 1976, do renomado teórico Jean Piaget, que, com a sua teoria do 

construtivismo, a qual traz à luz quatro estágios relativos ao desenvolvimento, onde 

considera-se que a criança precisa passar por essas fases para construir o conhecimento, 

tornou-se uma referência para o campo do desenvolvimento cognitivo infantil, inclusive 

no que diz respeito ao aprendizado da leitura e da escrita. Foram pesquisados, ainda, 

alguns instrumentos descritos pelo Ministério da Educação os quais orientam as diretrizes 

para a alfabetização na educação formal das crianças. 

A pesquisa durou aproximadamente cinco meses. Foram selecionadas fontes 

publicadas nos últimos vinte anos, tendo em vista a relevância de materiais que foram 

publicados há mais de dez anos, como algumas orientações para a educação básica,  a 

exemplo do Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado, do Ministério da 

Educação, de 1999; bem como a necessidade de compreender melhor o percurso do tema 

estudado, com trabalhos até 2017, como o artigo científico a respeito dos desafios 
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enfrentados no processo de ensino e de aprendizagem por professores de alunos com o 

TEA, que tem como objetivo apoiar e incentivar o desenvolvimento profissional de 

professores e especialistas em educação em tempos mais atuais. Tanto o espaço de tempo, 

quanto a natureza do material pesquisado, possibilitaram a ampliação da discussão da 

temática, fornecendo mais compreensão a respeito do autismo.  

 

3 O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E A INCLUSÃO 

 

Primeiramente, cabe mencionar as delimitações dos termos ‘alfabetização’ e 

‘letramento’. De acordo com Lazzaroto (2010), ambos se complementam. Porém, houve 

e ainda há muita discussão acerca desses conceitos, em função das mudanças ocorridas 

na sociedade, as quais, naturalmente, refletem na escola, assim como novos 

conhecimentos científicos contribuem para novas perspectivas sobre a educação formal. 

Nas palavras da autora: 

 

Alfabetização e Letramento se somam. Um é dar condições ao sujeito 

de ser capaz de ler, (decodificar) e escrever (codificar) além de fazer 

uso adequado da língua escrita, significa orientar a criança para o 

domínio da tecnologia escrita. O outro é resultado da ação de ensinar 

ou de aprender a ler e a escrever, levando o aluno ao exercício das 

práticas sociais de leitura e escrita. (LAZZAROTO; 2010, p. 07). 

 

Dessa forma, compreendemos que o aluno alfabetizado é aquele que apreendeu 

o conhecimento sobre o uso da linguagem por meio da leitura e escrita, a partir do 

momento em que ele interpreta as funções e os significados da junção das letras, sílabas 

e fonemas, podendo também passar a emitir mensagens por essa via de comunicação. 

Enquanto isso, o letramento permite a abstração desses significados para o mundo real e 

palpável. Ou seja, apesar de serem conceitos distintos, um auxilia o outro numa via de 

mão dupla e culminam em um marco na trajetória social, cultural e histórica de qualquer 

pessoa.  

Superado o entendimento desses conceitos, é importante entender como se dá, 

no Brasil, o processo de alfabetização e a maneira como é trabalhado na educação formal, 
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isto é, nas escolas. Porém, é difícil descrever esse processo, o qual vem passando por 

mudanças significativas ao longo de um curto período de tempo da nossa história, além 

das diversas facetas e um conjunto de fatores e referências a serem considerados, desde 

as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs -, até o Projeto Político 

Pedagógico da Escola de cada instituição, além do contexto de cada sala de aula, em cada 

região do país. De acordo com o MEC, o foco neste trabalho na educação escolar ocorre 

nos três nos primeiros anos do Ensino Fundamental I, onde espera-se que, ao final no 

terceiro ano, a criança esteja alfabetizada. 

O acesso ao primeiro ano do Ensino Fundamental I no brasil passa a ser 

obrigatório para crianças a partir dos seis anos de idade, de maneira a permitir que todas 

tenham acesso para usufruir desse direito, o qual é dever do Estado não só em oferecer, 

mas também tornar possível o seu exercício. Nesse ambiente, a criança deve ter ao seu 

alcance um ambiente educativo, salubre, acolhedor e que proporcione um aprendizado 

integrado, interdisciplinar, voltado para a alfabetização e letramento associado ao 

desenvolvimento de diversas formas de expressão (BRASIL, 2013). 

No que diz respeito aos alunos com autismo, que trazem consigo uma condição 

de aprendizagem diferenciada, precisam de uma atenção mais direcionada durante esse 

processo. Por isso é importante o comprometimento com a diversidade e a inclusão. 

Trazendo essa preocupação para o contexto escolar da criança, diante da necessidade de 

ações concretas e atuantes voltadas para essa realidade, foi instituída a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a Lei no 12.764, 

de 27 de dezembro de 2012.  

Essa Lei se destina a assegurar o diagnóstico diferenciado precoce, bem como a 

intervenção tempestiva e adequada da pessoa com autismo e, a partir da sua vigência, o 

indivíduo com TEA passa a ser considerado com deficiência para todos os efeitos legais 

(BRASIL; 2012). Em meio a tantas dificuldades das instituições em lidar com as 

particularidades da pessoa com TEA, muitas vezes pouco conhecidas, fez-se necessário 

proteger legalmente os seus direitos.  

Outro marco para inclusão surgiu mais tarde, com o advento da Lei 13.146 de 

julho de 2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão – LBI. Esse instrumento legal 
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visa a equidade na sociedade e o fortalecimento da garantia dos direitos das pessoas com 

deficiência, para que lhes sejam ofertadas as condições necessárias, numa perspectiva 

biopsicossocial, inclusive no campo educacional em todos os níveis (BRASIL; 2015). 

Para isso, seu texto que prevê uma série de medidas relacionados a acessibilidade, 

educação e saúde, bem como estabelece punições para atitudes discriminatórias. 

Contudo, apesar de esses amparos legais configurarem um grande avanço na busca 

por uma educação de qualidade e preocupada com a diversidade, não são suficientes para 

uma inclusão efetiva. É fundamental a existência de políticas públicas que promovam a 

instrumentalização da inserção, da permanência e, finalmente da inclusão de fato, de 

maneira equânime, não somente destinadas às pessoas com alguma deficiência, mas 

estendidas aos cuidadores e profissionais que lidam com tais pessoas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEA 

 

A descoberta do Transtorno do Espectro Autista (TEA), surgiu em 1943, não 

com essa denominação ainda, quando Kanner deu, inicialmente, o nome de "distúrbios 

autísticos do contato afetivo", pois o quadro era caracterizado como autismo extremo, 

possessividade, estereotipias e ecolalia. Ele começou a relacionar esse conjunto de sinais 

como traços ligados à esquizofrenia (transtorno psiquiátrico complexo caracterizado por 

uma alteração cerebral que dificulta o correto julgamento sobre a realidade). Em 1956, 

Kanner continua descrevendo a doença como “psicose”, relatando que todos os 

laboratórios não foram capazes de fornecer dados confiáveis que explicassem a origem 

da doença. A partir do ano de 1976, Ritvo relaciona a doença a um déficit cognitivo, um 

distúrbio do desenvolvimento, mas de cunho cognitivo.  

Atualmente, o TEA, popularmente conhecido como autismo, é tido como um 

transtorno que envolve uma variedade de condições associadas que inclui sintomas e 

características singulares que podem variar de pessoa para pessoa e conforme os níveis 

do espectro, e, conforme Fernandes (2016), sempre relacionadas a três eixos: o social, o 

da comunicação, e o do comportamento e podem ser identificados nos três primeiros anos 

de vida. Segundo Mendes (2015): 
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Os indivíduos com TEA podem apresentar diferenças entre si. 

Entretanto, existem algumas manifestações que possuem características 

comuns, como: alterações da comunicação, da imaginação e da 

interação social, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, 

interesses ou atividades, comportamentos como movimentar os braços, 

emissão de sons repetitivos, falta de comunicação visual, dificuldade 

em mudar rotinas, etc. (p.12). 

 

O TEA também pode estar associado a distúrbios metabólicos em um número 

relativamente pequeno dos casos. É um transtorno geneticamente heterogêneo e 

complexo. Ainda não se sabe o que causa nem existem testes laboratoriais específicos 

para a sua detecção. O diagnóstico é clínico, deve ser totalmente observável através do 

comportamento do indivíduo e é feito basicamente através das avaliações do quadro 

clínico da criança.  

O número de casos identificados como autismo está em crescente, o que se deve, 

por grande parte, à uma maior divulgação dos sinais, despertando a preocupação das 

famílias e profissionais ao se depararem com essas características. Ainda de acordo com 

Mendes (2015), o transtorno  

 

(...) se caracteriza por um quadro clínico em que prevalecem prejuízos 

na interação social, nos comportamentos não verbais (como contato 

visual, postura e expressão facial) e na comunicação (verbal e não 

verbal), podendo existir atraso ou mesmo ausência da linguagem (p. 

12).  

 

 Contudo, ainda há dificuldade para o diagnóstico preciso, necessitando muitas 

vezes da interdisciplinaridade de diversas áreas, como psicólogos, psicopedagogos, 

pedagogos, fisioterapeutas, psiquiatras, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.  Além 

disso, frequentemente, muito do que é exposto na mídia sobre o assunto pode deturpar ou 

confundir as características do autismo para a população, ocorrendo por vezes de maneira 

distorcida da realidade. Ressalte-se a importância de ser um procedimento feito com 

exatidão e competência, pois quanto maior o acerto não só do diagnóstico, mas também 
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do nível do espectro e suas singularidades, mais precisas poderão ser as estratégias de 

intervenção e, consequentemente, melhor será a resposta ao tratamento. 

  

5 ALFABETIZAÇÃO PARA ALUNOS COM TEA: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES 

 

 Após concluído o diagnóstico do TEA para uma criança em idade escolar de 

uma maneira geral e, principalmente na fase marcante da alfabetização, a inclusão dessa 

criança traz todo o diferencial para o seu desenvolvimento. É de grande importância que 

ela seja inserida na sala de aula regular, e que seja exercido o seu direito legal de aprender 

de forma integrada, assim como todas as demais. No entanto, são comuns as dificuldades 

encontradas pelos profissionais envolvidos nesse percurso. Ao inserir uma criança com 

autismo em sala de aula, muitos professores não sabem como lidar. Porém, felizmente, a 

preocupação com a inclusão escolar vem crescendo. Em vista de tal mudança, são 

necessárias estratégias para um novo ensino, adaptando-se desde o ambiente escolar, até 

o currículo do profissional educador.  

Com o intuito de contribuir, nesse sentido, Silva (2016) evidencia a importância 

do acompanhamento de profissionais de múltiplas áreas extraescolares para acompanhar 

e direcionar melhor os percursos percorridos para a inclusão da criança com autismo: 

 

É certo que a criança com autismo necessita de maior apoio para 

desenvolver suas potencialidades e habilidades necessárias para a 

aprendizagem, para isso o aluno geralmente frequenta atendimentos de 

outros profissionais da saúde como Psicólogos, Terapeutas 

Ocupacionais e Fonoaudiólogos no contra turno escolar (p.17). 

 

É muito importante que se tenha esse acompanhamento de profissionais 

multidisciplinares para que ocorra o processo de desenvolvimento desse aluno, sendo de 

forma especializada de acordo com sua necessidade, para um bom desenvolvimento não 

somente cognitivo, mas também físico e motor. São necessários vários olhares para 

identificar a intervenção eficaz para o desenvolvimento das potencialidades do aluno.  
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A autora também chama atenção para a possibilidade da figura do Professor 

Auxiliar em sala de aula. Conforme aponta: 

 

Em alguns casos é necessário ainda que o aluno receba atendimento de 

mais um profissional da educação como um cuidador ou um professor 

auxiliar, por exemplo. (...) Professores Auxiliares de Educação Especial 

que apoiam o aluno com procedimentos e atividades diferenciadas que 

devem viabilizar a aprendizagem, contudo ainda assim, muitas vezes, 

permanecem as dificuldades para ensinar os conteúdos escolares aos 

alunos com autismo (SILVA, 2016, p.17). 

 

Muitas vezes, a diversidade exige um olhar cada vez mais sensível e atento, além 

de multitarefas que sobrecarregam o professor, o qual já tem sob seus cuidados um 

conjunto de atribuições. Assim, o professor auxiliar se torna uma peça fundamental de 

apoio em atividades diferenciadas, conforme as estratégias utilizadas em sala. 

Outro ponto importante a ser mencionado é a busca por entender as 

particularidades e peculiaridades de cada criança, que, por sua vez, se faz indispensável, 

já que as necessidade e aptidões de cada um são distintas. A partir do momento em que 

essa criança com autismo passa a frequentar a escola regular, passam a existir 

necessidades específicas para a aprendizagem desse aluno. Duas delas são: a redução de 

alunos por sala e a diminuição do barulho nesse ambiente, já que as crianças com autismo, 

em geral, são mais sensíveis a sons altos, podendo-lhes causar agitação e 

desconcentração. Por isso é que a voz mais alta do professor, a sineta da escola, o mover 

de mesa e cadeiras, o microfone ou qualquer outro tipo de barulho, devem ser, se possível, 

evitados ou, ao menos, amenizados. Alguns professores usam essa sensibilidade sonora 

como um aliado na aprendizagem buscando, por exemplo, no canto, um método eficaz. 

A partir da compreensão da grande importância do uso de atividades específicas 

que se adequem às especificidades de cada criança, e sabendo que o TEA possui vários 

graus de afetação em cada indivíduo, é mister que a abordagem a esse sujeito precisa ser 

pontual e cuidadosa e por meio da observação de cada criança. Oportunamente, como 

ressaltam os pesquisadores Monte e Santos (2004), “o aluno com necessidades 

educacionais especiais, por apresentar autismo, precisa ser ajudado a adquirir 
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conhecimentos que os outros alunos aprendem naturalmente, por isso a importância da 

seleção de atividades” (MONTE; SANTOS 2004, p. 31).   

Assim, é importante que o educador tenha um olhar atento e sensível às formas 

de aprendizagem do aluno para que possa identificar quais as que são mais cativantes, 

melhor recepcionadas e a melhor maneira de atrair a atenção desse aluno. Nesse cerne, 

Walter (2011) mostra que: 

 

A inclusão de alunos com necessidades especiais na classe regular 

implica o desenvolvimento de ações adaptativas, visando à 

flexibilização do currículo, para que ele possa ser desenvolvido de 

maneira efetiva em sala de aula, e atender as necessidades individuais 

de todos os alunos (p.01). 

 

Nesse sentido, ao tentar criar meios para contribuir na educação de crianças com 

necessidades educacionais especiais, o Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil) elabora 

uma cartilha tendo em vista uma maior conscientização do papel da tecnologia na 

melhoria desse aprendizado e traz a estratégia da Tecnologia Assistiva. 

 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social 

(GALVÃO FILHO, 2008, p.11). 

 

A Tecnologia Assistiva constitui-se como um importante instrumento de 

acessibilidade e inclusão, visando unir tecnologia e inclusão em uma ferramenta capaz de 

atender e auxiliar alunos com necessidades educacionais especiais. Muitos estudos 

revelam que o uso de aplicativos presentes nos ‘tablets’ são fortes componentes no 

processo de desenvolvimento de crianças com a algum tipo de deficiência. Essas 

atividades fazem com que os alunos, a partir delas, possam expandir o contato real com 

outras pessoas.  
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Diante da dificuldade da comunicação e interação social, o foco da 

aprendizagem de alunos com TEA pode ser redirecionado, podendo-se fazer uso de 

instrumentos de aprendizagem através de imagens, já que há, geralmente, nesses casos, 

uma percepção visual muito apurada, a qual pode ser amplamente explorada, buscando-

se, como resultado, sua independência e proporcionando-lhe uma maior segurança, tanto 

nas tarefas simples, quanto nas que exigem uma maior habilidade. 

De acordo com Carothers; Taylor (2004), existem algumas técnicas que têm 

certa eficácia para a aprendizagem de crianças com autismo. Dois desses métodos viáveis 

são: a Modelagem através de gravação de vídeo e a rotina de atividades pictográficas. Na 

modelagem é feito um vídeo com um aluno que já tenha aprendido e adquirido a 

habilidade. Esse vídeo é repetido várias vezes até que o aluno tenha internalizado a 

mensagem. Já nas atividades pictográficas, o aluno usa do recurso da imagem (fotos, 

desenhos etc.) para seguir as instruções da atividade e completar a tarefa 

independentemente. 

As atividades Lúdicas e jogos também são formas de tornar a aprendizagem 

significativa e bastante dinâmica, pois favorecem o desempenho de diversas habilidades 

e funções no plano cognitivo. Com base na teoria do desenvolvimento de Piaget, também 

podemos entender o conceito de jogo como um fazer ou uma participação do sujeito no 

meio, que lhe permite assimilar e incorporar a realidade. Para esse teórico, os jogos 

ajudam a construir formas de assimilar a realidade, para que a criança possa incorporar, 

reviver, dominar e compensar (PIAGET, 1976). 

Na educação para uma criança com autismo, os jogos a viabilizam a 

oportunidade de aprender e se divertir, estimular o raciocínio e a construção de novos 

conhecimentos, além de ajudar no desenvolvimento psicomotor o qual fortalece o 

desenvolvimento do corpo e dos sentidos, potencializando a cognição motora. Auxilia, 

no desenvolvimento das estruturas mentais, estimula a criatividade e imaginação. Os 

jogos também contribuem no desenvolvimento afetivo e emocional e no equilíbrio 

psíquico e da saúde mental, por ser uma atividade prazerosa que leva a satisfação 

emocional. 
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Outra grande contribuição dessas atividades, considerando que a socialização 

com outras pessoas, geralmente é um processo difícil para as crianças com TEA, é que 

elas proporcionam a abertura de um caminho para as relações sociais, devido à interação 

entre as crianças nesses momentos, bem como para a compreensão sobre regras de 

convivência, além de ajudar a criar laços e promover a confiança interpessoal e 

intrapessoal.  

Por isso, as atividades lúdicas não devem ser vistas como uma forma de ócio ou 

de mera diversão, pois, muito além disso, elas podem ser um instrumento crucial quando 

se busca formas de mediar a aprendizagem da criança, ajudando a conhecer suas 

limitações e possibilidades e no seu amadurecimento, constituindo uma prévia importante 

para as estruturas mentais, comportamentais e sociais que são pré-requisitos fundamentais 

para o início do processo de alfabetização.   

Dentro dessa perspectiva também podemos contar com o alfabeto móvel, o qual 

pode ajudar valiosamente na forma como o aluno vê o alfabeto, como uma alternativa do 

que pode ser considerado uma forma engessada que é a tradicional, permitindo a sua 

percepção sob diferentes ângulos, podendo ser expandida para montagens de palavras e 

formação de frases. É uma forma de interação do aluno com as letras, levando a novas 

descobertas que ajudam na interação com os colegas, quando se trabalha com alfabetos 

coletivos. Neste último caso, estimula-se também a interação de grupo e a troca de 

experiências. Os professores podem, ainda, levar para a sala de aulas materiais para que 

eles possam confeccionar seus próprios alfabetos, levando a criança a desenvolver a 

coordenação motora e cognitiva. É importante que o educador acompanhe de perto essa 

atividade, e auxilie nessa tarefa, podendo, eventualmente, dar dicas para conduzir a 

formação das letras/palavras/frases que estão sendo construídas. 

Por fim, cabe acrescentar que, nesse cenário abrangente, não é apenas a escola e 

os demais profissionais envolvidos no processo educacional que devem buscar soluções 

e alternativas para viabilizar a interação e aprendizagem das crianças com autismo. Antes 

de tudo, a principal responsabilidade e contribuição deve partir da família e/ou dos seus 

cuidadores. Pois é no seio familiar onde tudo se inicia e a fonte principal de afeto essencial 
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para o desenvolvimento da criança. E, sobretudo, a integração de ambos os lados faz toda 

a diferença. 

Para complementar, utilizamos as palavras de Cunha (2014) para ressaltar que: 

 

O bom preparo profissional possibilita ao educador a isenção necessária 

para avaliar a conduta do aluno e da família no auxílio da recondução 

das intervenções, quando elas não alcançam os resultados esperados no 

ambiente familiar ou na escola. Reuniões periódicas com os pais, 

relatórios, troca de informações e observação constante dos exames 

médicos laboratoriais fornece substancial ajuda (p. 90). 

 

Dessa forma, uma boa interação da família com a escola, direção e professores, 

assim como com os demais profissionais envolvidos no mesmo fim, é muito importante 

para que haja uma melhor comunicação e, por conseguinte, o desenvolvimento efetivo da 

criança. Nada é feito de maneira isolada e individual. É necessário o bom funcionamento 

de um conjunto de fatores e de todos os atores envolvidos para que esse aluno possa se 

desenvolver, de acordo com o seu tempo, seu potencial e suas particularidades. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Existem, atualmente, vários tipos e meios de abordagens para mediar o 

aprendizado de uma criança com Transtorno do Espectro Autista no processo de 

alfabetização, assim como das demais nos primeiros anos escolares. Algumas delas vistas 

em literaturas e outras vivenciadas no dia a dia por professores e demais profissionais da 

educação. Então, apesar dos diversos obstáculos que ainda podem ser encontrados nesse 

caminho, o que há algum tempo pode ter sido erroneamente considerado algo além das 

capacidades e obrigações das instituições de ensino, hoje já se compreende que, mais do 

que possível, a alfabetização é um direito dessa criança. 

Porém, como mostrou este estudo, inserir crianças com autismo na sala de aula 

regular traz, tanto a necessidade de a escola/professor conhecer as inevitabilidades 

especiais que essas crianças precisam, quanto da eficácia de uso de ferramentas didáticas 

indicada para cada situação, sempre considerando a subjetividade inerente ao ser humano. 
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E isso exige além da formação adequada para cada profissional envolvido, a sensibilidade 

para reconhecer e aplicar o seu conhecimento e flexibilidade para as inovações que podem 

se fazer necessárias no decorrer do percurso, seja pela forma e o momento de utilização 

dos instrumentos, ou recorrendo à ajuda da tecnologia, visando a facilitar a condução da 

aprendizagem. 

Observamos a grande contribuição que a Tecnologia Assistiva pode oferecer e 

que metodologias com jogos lúdicos, alfabeto móvel, tablet, modelagem e atividades 

pictográficas, entre outras, são alternativas viáveis e que estimulam a interação com os 

colegas e, portanto, seria interessante a realização pesquisas que testem a eficiência de 

todas elas de maneira integrada com crianças em processo de alfabetização, respeitando, 

evidentemente todos os critérios éticos necessários, pois alguns deles são pouco 

encontrados na literatura. No caso do alfabeto móvel, por exemplo, pouco encontramos 

sobre sua utilização para o fim estudado, o que não impede a possibilidade provável de 

ser largamente utilizado e com bons resultados na prática. Daí a importância de ser 

analisado sob esse viés. 

Com a pesquisa, compreendemos, contudo, que não existe uma receita pronta 

que possa ser seguida por todos e trazer os mesmos resultados. É necessário que se tenha 

uma percepção do que cada criança está mais propensa a aprender e qual a melhor 

estratégia para conduzir o processo. Algumas metodologias podem ser eficientes para 

uma criança e, ao mesmo tempo, para outra, não trazer boas respostas. Diante de tamanha 

diversidade encontrada dentro do espectro, uma adequação direcionada a cada 

subjetividade é indispensável para que se trabalhe de acordo com a necessidade de cada 

um. 

É importante frisar, ainda, que não significa que, apenas com esses esforços, 

sempre obter-se-á o retorno esperado. Além de tudo, ainda são muitas as dificuldades 

com o sistema educacional. Geralmente, faltam os recursos necessários para oferecer a 

esse aluno uma boa qualidade e o suporte adequado para o ensino. Nessa realidade, ainda 

se tem uma lacuna entre as leis, teorias, práticas, investimentos e formação adequada para 

os profissionais, a qual as escolas precisam lidar. Tudo isso gera uma cadeia de problemas 

que angustiam a família e os profissionais preocupados com a inclusão efetiva dos alunos 
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que precisam de todo esse suporte. Não menos importante, ressalte-se, que há 

consideráveis diferenças no incentivo entre escolas públicas e privadas, pois são evidentes 

as desigualdades que permeiam entre uma e a outra. 

Por fim, entende-se que é indispensável primar pela inclusão da criança 

diagnosticada com TEA não somente no ambiente escolar, mas principalmente pela 

família e em seu contexto social mais amplo, sempre considerando-se que as limitações 

e a diversidade fazem parte da condição humana, que sempre haverá um leque de 

possibilidades para lidar com as dificuldades e que a convivência com outras pessoas só 

tem a contribuir com a superação mútua dos obstáculos que surgem na trajetória do 

desenvolvimento de qualquer sujeito, não somente dos alunos com autismo. 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

ANTUNES, G. Z.; PEREREIRA, J. Os desafios enfrentados no processo de ensino e 

de aprendizagem, por professores de alunos com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA). XV Jornada Científica dos Campos Gerais Pesquisa e Direitos Humanos. Ponta 

Grossa, 2017. 

 

ASSUMPÇÃO JÚNIOR, F.B.; PIMENTEL, A. C. M. Autismo infantil. Revista 

Brasileira de Psiquiatria, v.22,  s.2. São Paulo, 2000. 

 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Ministério 

da Educação. Diretoria de Currículos e Educação Integral. – Brasília: MEC, SEB, 

DICEI, 2013. 542p. 

 

BRASIL, Lei Nº 12.764, de 27 de Dezembro de 2012. Dispõe sobre a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

 

BRASIL, Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Dispõe sobre a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência. 



 

1790 

 

BRASIL. Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado. Ministério da 

Educação.  Secretaria de Ensino Fundamental. – Brasília: A Secretaria, 1999. 134p. 

 

CUNHA, Eugênio. Autismo e inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na 

escola e na família. 4 ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012. 

 

FERNANDES, Alexandra Aurélia Sanches. Autismo: Ensinar aprendendo e 

aprender ensinando. Votuporanga, 2016. 

 

GALVÃO FILHO, T.A; DAMASCENO, L.L. Tecnologia assistiva nas escolas: 

recursos básicos de acessibilidade sóciodigital para pessoas com deficiência. São 

Paulo: Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil), Microsoft / Educação, 2008. 

 

LAZZAROTTO, E. F. S. Alfabetização e Letramento. Monografia (Graduação) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Três Cachoeiras, 2010. 

 

MENDES, M. A. S. A importância da ludicidade no desenvolvimento de crianças 

autistas. Monografia (Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar) - Universidade de Brasília, Brasília, 2015. 

 

NUNES, A. N. B. de A. O uso do tablet como ferramenta de apoio a inclusão e 

alfabetização de crianças autistas. 2014. 41 f., il. Monografia (Especialização em 

Gestão Escolar) - Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 

 

PIAGET, Jean. A formação de símbolo na Criança: Imitação, jogo, imagem e 

representação. Trad.: CABRAL, Álvaro; OITICIA, Cristiane. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1976. 

 



 

1791 

SILVA, V. F. A presença de alunos autistas em salas regulares, a aprendizagem de 

ciências e a alfabetização científica: percepções de professores a partir de uma 

pesquisa fenomenológica. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência) - 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Bauru, 2016. 

 

SANTOS, M. de O.; ZACARIAS, J. da C.; BARBOSA, A. M. Aprendizagem e 

Transtorno do Espectro Autista - TEA: experiências vivenciadas através do 

projeto ABC do TRATE  2015. VI Encontro Alagoano de Educação Inclusiva/ I 

Encontro Nordestino de Inclusão na Educação Superior. Alagoas, 2015. 

 

WALTER, Cátia Crivelenti de Figueiredo. A comunicação alternativa no contexto 

escolar inclusão de pessoas com autismo. Curso de Formação inicial e continuada de 

professores da Baixada Fluminense para a inclusão de pessoas com NEE na educação 

básica e no ensino superior – Promovido pela Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, p. 1-8, 2011. 

 

  



 

1792 
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RESUMO 

O presente estudo se propõe a refletir sobre os aspectos que perpassam a maternidade na 

contemporaneidade, para compreender como se dá essa temática no nosso tempo tornou-

se necessário discorrer sobre algumas mudanças histórico-sociais que são admitidas neste 

artigo como propiciadoras e influenciadoras de determinados modos de ser no mundo. A 

pesquisa se deu através de buscas em bancos de dados eletrônicos com descritores que 

apontassem sobre a maternidade e a diversidade de papéis que as mulheres têm assumido 

na atualidade. Questiona-se sobre a naturalização da função materna como destino 

biológico feminino e única fonte de realização plena da mulher. Os estudos demonstram 

que as aberturas de possibilidades de inserção das mulheres em outras esferas sociais para 

além da esfera doméstica e de cuidado, têm proporcionado novas fontes de sentido para 

a realização feminina, influenciando intimamente nas tomadas de decisões sobre o tornar-

se mãe. 

Palavras-chave: mudanças. autonomia. identidade. possibilidades. multiplicidade de 

papéis. 

 

ABSTRACT 

The present study aims to reflect on the aspects that permeate motherhood in the 

contemporary world, in order to understand how this theme occurs in our time it became 

necessary to discuss some historical and social changes that are admitted in this article as 

propitiators and influencers of certain modes of being in the world. The research was done 

through searches in electronic databases with descriptors that pointed to the maternity and 

the diversity of roles that women have assumed today. It is questioned about the 
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naturalization of the maternal function as a female biological destination and the only 

source of the woman's full achievement. Studies show that the openings of women's 

possibilities of insertion into other social spheres beyond the domestic sphere and care 

have provided new sources of meaning for the female realization, influencing intimately 

the decision-making about becoming a mother. 

Key-words: changes. autonomy. identity. possibilities. multiplicity of roles. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A maternidade é um tema que está o tempo todo presente na sociedade e no nosso 

cotidiano com certa naturalização do que seja exercer esse papel e, principalmente, quem 

é a pessoa responsável por assumir os cuidados integrais da criança. A respeito disso, o 

fato biológico de ser o sexo feminino àquele que gera a vida em seu ventre fez associar-

se a idealização de um instinto materno natural que apenas as mulheres possuem e por si 

só é determinante de um laço de amor incondicional. Sobre o amor materno, Badinter 

(1985) discorre: 

 

O amor materno não constitui um sentimento inerente à condição de 

mulher, ele não é um determinismo, mas algo que se adquire. Tal como 

o vemos hoje, é produto da evolução social desde princípios do século 

XIX, já que, como o exame dos dados históricos mostra, nos séculos 

XVII e XVIII o próprio conceito do amor da mãe aos filhos era outro 

[...]. Dessa maneira, como todos os sentimentos humanos, ele varia de 

acordo com as flutuações socioeconômicas da história (p. 09). 

 

 Assim, em concordância com o pensamento da autora, os ideais maternos são em 

sua maioria impostos às mulheres como um manual de comportamentos a serem seguidos, 

com o objetivo de padronizar ações e sentimentos. Dessa forma, torna-se importante 

observar e questionar à serviço de quem a idealização maternal é eficaz, os estudos 

contidos neste artigo mostram que a naturalização biológica materna é resultante de uma 

sociedade patriarcal onde o lugar da mulher é limitado exclusivamente ao ambiente 

familiar. No entanto, Meira (2010) contribui afirmando que, em nossa época, a 
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maternidade consiste em uma das possibilidades de escolha para a mulher e não seu 

destino natural. 

 Tomando os aspectos que perpassam a maternidade como fruto das variações de 

cada contexto histórico e social, alguns eventos contribuíram para as transformações da 

maternidade na contemporaneidade. Assim, é possível dizer que as mudanças no cenário 

e vida feminina influencia diretamente os modos de exercer a maternidade na atualidade, 

sendo possível observar esse fenômeno se tornando apenas uma entre tantas 

possibilidades de ser mulher e satisfazer-se consigo mesma através de suas escolhas e 

responsabilidades. 

Zalcberg (2017) vem falar que mesmo sendo possível às mulheres no nosso tempo 

atual outras vias de concretização pessoal para além da maternidade, posto que não é o 

único destino feminino - a procriação - nem todas as mulheres se imbuíram de que podem 

fazer essa escolha, permitindo muitas vezes que o desejo de outros prevaleça sobre o seu, 

seja da sociedade, da família ou de um companheiro, por ainda ser fortemente presente o 

discurso que afirma ser a maternidade a fonte de realização plena de toda e qualquer 

mulher. 

As delimitações entre papéis femininos e masculinos ainda é muito presente no 

senso comum e esses limites são carregados de preconceitos de como deve ser o 

comportamento e trajetória de vida de ambos os sexos. No entanto, as rupturas que 

sofreram e vêm sofrendo as sociedades no decorrer do tempo demonstram um caminho 

sem volta aos antigos moldes. Cavalli (2003) ressalta que de algumas décadas pra cá vem 

ocorrendo uma aproximação das trajetórias de vida de homens e mulheres, que tendem a 

se tornar mais parecidas mas sem que desapareçam ainda as diferenças mais arraigadas 

nas formas de identidade social femininos e masculinos. 

Corroborando com este pensamento, Chodorow (1990) fala sobre as mudanças 

que vem ocorrendo nos espaços sociais desde o surgimento do movimento capitalista: 

 

O papel da mulher no cuidado com os filhos tornou-se, no último 

século, tanto mais exclusivo quanto menor se tornava a determinação 

biológica para maternidade. Enquanto as taxas de natalidade caíam, a 

escolarização das crianças se tornava mais precoce e as mulheres mais 

presentes no mercado de trabalho (p.19).  
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As aberturas de caminhos possíveis à mulher contemporânea, tais como a inserção 

no mercado de trabalho, no ambiente educacional, na política e em outras vias da 

sociedade, deu novas possibilidades de sentido para suas vidas. A maternidade tem sido 

cada vez mais questionada pelas mulheres tanto sobre o desejo de ter ou não ter filhos 

como também as responsabilidades e disponibilidade (emocional, financeira e temporal) 

que ela carrega, refletindo na tomada de decisão sobre o tornar-se mãe e em que tempo. 

 

2 TORNAR-SE MÃE: REFLEXÕES ACERCA DA MATERNIDADE NA 

CONTEMPORANEIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES NO SER MULHER 

  

Para que possamos ter uma visão ampliada dos aspectos que perpassam a 

maternidade na contemporaneidade, se faz necessário compreender as mudanças 

histórico-sociais sobre a temática, haja visto que os ideais de Mãe nem sempre foram os 

mesmos e, portanto, são em sua maioria impostos e/ou implícito pelo contexto de 

sociedade em que vivemos. Corroborando, Badinter (1985) aponta: 

 

Quanto a mim, estou convencida de que o amor materno existe desde a 

origem dos tempos, mas não penso que exista necessariamente em todas 

as mulheres, nem mesmo que a espécie só sobreviva graças a ele. 

Primeiro, qualquer pessoa que não a mãe (o pai, a ama, etc.) pode 

"maternar" uma criança. Segundo, não é só o amor que leva a mulher a 

cumprir seus "deveres maternais". A moral, os valores sociais, ou 

religiosos, podem ser incitadores tão poderosos quanto o desejo da mãe 

(p. 16). 

 O percurso histórico das atitudes maternas demonstra que os tratos com os filhos 

são frutos muito mais de um contexto social da época do que de um sentimento materno 

que as mulheres "naturalmente" carregam, evidenciado, por exemplo, por 

comportamentos comuns como os que expõe Airés (1981), quando no século XVII as 

crianças eram enviadas para casas de amas de leite e estas ficavam por um longo período 

responsáveis pelos cuidados de higiene, alimentação e educação.  

 Apenas no final do século XVIII com a taxa de mortalidade infantil muito elevada 

e com o nascimento do capitalismo, a criança passa a ter um valor mercantil para o Estado 

e torna-se necessário voltar sua atenção para resolução dessas questões. É nesse momento 
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que o discurso sobre a maternidade começa a mudar, reforçando a necessidade e 

responsabilidade de a mulher assumir os cuidados com a criança, atribuindo 

exclusivamente à natureza feminina a capacidade de gerar, parir, cuidar e educar. Badinter 

(1985) contribui:  

 

Aos nossos olhos, toda mulher, ao se tornar mãe, encontra em si mesma 

todas as respostas à sua nova condição. Como se uma atividade pré-

formada, automática e necessária esperasse apenas a ocasião de se 

exercer. Sendo a procriação natural, imaginamos que ao fenômeno 

biológico e fisiológico da gravidez deve corresponder determinada 

atitude maternal (p. 19). 

 

 Em uma sociedade essencialmente patriarcal, é recriado então um lugar para a 

mulher-mãe onde há uma prescrição moral e social de atitudes e comportamentos que as 

“boas mães” devem seguir. A filósofa Badinter (1985) em seu excelente trabalho 

intitulado “um amor conquistado: o mito do amor materno” discorre que a maternidade é 

um comportamento social, ajustado a um determinado contexto sócio histórico. O amor 

materno, em sua concepção, não é uma característica essencial da mulher, e o instinto 

materno foi um termo criado para adequar todas as mulheres à essa condição natural 

feminina. 

 Ariès (1981) associa o peso atribuído à maternidade à superioridade do 

pai/homem e também ao predomínio do laço matrimonial. Esses costumes e valores 

culturais contribuíram para a configuração dos papéis sociais de uma época onde o único 

destino natural feminino era a procriação e devoção à família, esses ideais ainda se 

sustentam, mesmo que haja outros moldes na atualidade, a chamada "família tradicional" 

ainda tem seu espaço bem definido na sociedade. 

 Os ideais maternos ao mesmo tempo em que supõe uma satisfação à mulher 

acarreta uma responsabilidade moral e social onde muitas vezes há a anulação de si como 

pessoa singular, com necessidades, desejos e sonhos próprios, que são deixados em 

segundo plano de maneira muito natural, pois está implícito nos modos de ser mãe que a 

sua maior prioridade enquanto mulher-mãe deve ser o cuidado e educação dos seus filhos. 

Rocha-Coutinho (2005) acredita que, no que diz respeito à mulher contemporânea, uma 

das questões mais complexas, problemáticas e conflitantes continua a ser a maternidade. 
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 Ao mesmo tempo em que os valores impostos por uma maternidade idealizada 

onde a mulher-mãe é aquela com devoção aos filhos e ao seu lugar de mãe (em tempo 

integral) como discorre Badinter (2011), tal modelo encontra resistência em uma época 

em que essa condição de compromisso e dependência é menosprezada. À mulher 

contemporânea não cabe mais apenas o papel de dona de casa e cuidadora, soma-se 

também a necessidade de ter sua própria identidade, uma formação e profissão. 

 Compartilhando do mesmo pensamento, Barbosa e Rocha-Coutinho (2007) 

argumentam que a maternidade ainda faz parte do discurso social contemporâneo como 

um valor associado à concretização da identidade feminina, dessa forma, mesmo sendo 

possível para as mulheres nos dias atuais a opção de não ter filhos, estas não estão isentas 

da intolerância social que enxerga a função materna como destino biológico 

inquestionável.  

 Dentro de um contexto social fortemente padronizado, o ser humano se encontra 

de certa maneira englobado por tradições e convenções sociais, e suas identidades são 

construídas com base em referências advindas da sociedade em que vive, em papéis 

sociais instituídos. A maternidade na contemporaneidade não deixou de ser considerada 

uma realização pessoal para as mulheres que desejam a procriação, o principal ponto aqui 

discutido está em demonstrar e desmistificar o fenômeno da maternidade como único 

propiciador de uma extrema realização feminina. 

A quebra desse estereótipo natural fez emergir novas possibilidades para a 

realização feminina que não apenas a maternidade, reforçadas pelos movimentos tanto 

capitalista, onde fez surgir a necessidade da mulher no mercado de trabalho, como 

também pelo movimento feminista, pela busca da igualdade de direitos e deveres entre os 

sexos. Campos (2015) contribui afirmando:  

 

[...] a maternidade nunca foi um fato natural, universal e atemporal. Ela 

é resultado da cultura que se inscreve numa evolução permanente. A 

variação dos modos de vida, a emancipação das mulheres pelo 

movimento feminista, as transformações familiares e o controle da 

fertilidade contribuíram para as mutações da maternidade (p. 14). 
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 A possibilidade de realização pessoal para além dos limites domésticos e de 

cuidado com a família, foi um fator decisivo que fez com que as mulheres pudessem 

experimentar novos modos de ser e, assim, repensar sobre os moldes pré-estabelecidos 

para elas, refletindo na possibilidade de traçar novos caminhos para si. Ainda assim, 

Rocha-Coutinho (2005) chama atenção para os aspectos dessa mudança: 

 

O discurso social modernizante, que exalta igualdade de direitos e 

deveres entre os sexos, convive lado a lado com antigas disparidades 

em relação aos papéis sociais de homens e mulheres, algumas das quais 

muito difíceis de serem erradicadas, reforçadas pelas diferenças 

biológicas entre os sexos, como é o caso da maternidade (p. 127). 

 

 Mesmo sendo possível percorrer outros caminhos, tornou-se comum à mulher 

contemporânea ou "Terceira Mulher", como intitula Lipovetsky (2000) a junção de todos 

os papéis - escolhidos ou herdados - sendo ela mulher-mãe-dona-de-casa-trabalhadora. 

Demonstra, assim, que a emancipação feminina alcançada ainda tem suas raízes no 

patriarcado, com as delimitações de papéis ainda bem definidos entre os sexos. Badinter 

(1985), sobre os afazeres da vida materna, afirma: 

 Amamentar, dar banho e comida, vigiar os primeiros passos, consolar, 

cuidar, tranquilizar à noite são gestos de amor e de cuidado, mas são 

também sacrifícios que a mãe faz pelo filho. O tempo e a energia que 

ela lhe dedica são também algo de que ela se priva em favor do filho (p. 

337).  

 

 Mansur (2000) coloca que há uma combinação de fatores que refletem na decisão 

de uma mulher entre o querer ser mãe e o não querer, dentre eles a sua história, 

personalidade, circunstâncias socioculturais, capacidades e limitações e, sobretudo, o seu 

desejo. No entanto, a presença ou ausência do desejo de tornar-se mãe deve ser respeitado 

enquanto possibilidade de ser de cada uma, em sua singularidade. 

A naturalização da maternidade acaba por gerar um sentimento de culpa nas 

mulheres-mães que por algum motivo íntimo não conseguem se ligar aos ideais maternos 

impostos e fracassam no que deveria ser a sua “tarefa mais elevada” enquanto ser-mulher. 

Refletido no julgamento social condenável como “má”, “indigna”, “egoísta” dentre outros 
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termos para se referir a mulher que, por exemplo, não deseja ter filhos e mais condenável 

ainda aquela que opta por um aborto. 

Na visão de Badinter (1985), a maternidade gera angústia e cada mulher deve ser 

compreendida como um ser particular, que precisa de apoio emocional qualificado para 

compreender o que ela experiência e sente antes e durante a maternidade. A angústia e a 

culpa resultam de um querer corresponder àquilo que lhe é solicitado de forma 

padronizada, tendo de adequar as suas expectativas e anseios com as expectativas e 

cobranças que o mundo e a sociedade impõem. 

Há um grande número de pesquisas que apontam que as pressões sofridas pelas 

mulheres que precisam desempenhar tantas funções e corresponder a tantas expectativas 

está fazendo emergir uma série de sentimentos negativos sobre si, como a culpa, a 

angústia...assim como o esgotamento físico e mental crescente. Em contrapartida Rocha-

Coutinho (2012) expõe que quando a mulher corresponde ao ideal da maternidade 

exclusiva, acaba por tornar-se dependente, tanto do marido economicamente, quanto dos 

filhos psicologicamente. 

O desejo de trabalhar e ter independência financeira e autonomia diante do marido 

e dos filhos é um sentimento que já se via entre as mulheres há um certo tempo, como 

afirmam Mello e Novais (2010), mas ficava muitas vezes camuflada pela necessidade de 

manter o casamento, seja por razões religiosas ou econômicas ou seja por preconceitos 

sociais. 

Souza et al (2011) discorre que na maternidade a mulher passa por mudanças 

profundas e contrastantes, a iniciar pela perda da autonomia e singularidade de um lado, 

e a sensação de completude e realização que o nascimento de um filho pode gerar. Em 

meio a esses sentimentos, têm ainda de se responsabilizar pelos vários papéis que venham 

a desempenhar na sociedade.  

Sobre os papéis desempenhados pelas mulheres fora do contexto do lar e sua 

satisfação individual, Lipovetsky (2000) discorre: 

 

[...] as tarefas maternas são pensadas muito mais como um 

enriquecimento de si, fonte de sentido [...] o lugar privilegiado 
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das mulheres na esfera doméstica tornou-se conciliável com a 

vida profissional e autonomia individual (p. 255). 

 

Porém, o acúmulo de funções tem se mostrado pesado demais para as mulheres 

que, ao não poder contar com uma divisão igualitária de tarefas domésticas e dos cuidados 

com a criança, é preferível conquistar o seu espaço e realizar-se em outras esferas de sua 

vida antes de querer ter filhos. Papalia; Olds; Feldman (2006) falam do grande desafio 

que é para as mulheres conciliar a vida profissional com a maternidade, haja vista que as 

exigências dos cuidados maternos são muitas vezes incompatíveis com as profissionais, 

e o mercado de trabalho cada vez mais exigente quanto a qualificação e a disponibilidade 

de seus empregados. 

 Dessa forma, a maternidade tem sofrido grande impacto no nosso tempo em 

decorrência dos vários aspectos que o perpassa, as transformações histórico-sociais, 

econômicas e, principalmente, de consciência de si, do reconhecimento de não haver 

necessidade de seguir os padrões impostos pela sociedade, pois não há uma delimitação 

real do que pode ou não ser exercido por uma mulher pelo simples fato de ser mulher.  

 Giddens (2002) fala sobre a relação entre a diversificação de identidades no 

cenário contemporâneo. Ele afirma que em um contexto marcado pela pluralidade de 

referências culturais e pelo esvaziamento das tradições, o indivíduo se torna o ponto de 

sustentação de si mesmo, cabendo a ele a responsabilidade de escolher e julgar o melhor 

caminho para si e construir sua própria trajetória de vida. Assim, a liberdade traz consigo 

responsabilidade, e as mulheres tem optado cada vez mais em adquirir sua autonomia 

individual antes de constituir uma família. 

3 METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa estabelecido se deu através de pesquisas em sites eletrônicos 

como scielo e google acadêmico e em livros impressos que abordassem o tema da 

maternidade e os aspectos que atravessam essa temática. Foram utilizados descritores 

como: maternidade; mudanças sócio históricas; contemporaneidade; multiplicidade de 

papéis e as pressões psicológicas. As referências bibliográficas utilizadas corroboram 

com a visão que aqui se almejou discutir e refletir a respeito. Buscou-se efetuar uma 



 

1801 

pesquisa de ordem genealógica de acontecimentos considerados importantes na 

construção da identidade feminina que contribuíram para as mudanças nos modos de 

exercer a maternidade na contemporaneidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As discussões sobre a maternidade apresentam importante relevância para a 

sociedade de modo geral, de modo a tentar compreender as instâncias que influenciam 

essa temática e como se dá a repercussão desses atravessamentos no ser de cada mulher.  

Através de um recorte genealógico foi possível perceber a relação direta que as 

mudanças nas necessidades sociais de cada época tiveram e ainda têm nos modos de ser 

mulher e de ser mãe. A contemporaneidade se mostra como o tempo onde as mulheres 

possuem maior liberdade sobre si, sobre seu corpo, suas vontades e possibilidades de 

existir. No entanto, Badinter (2011) ressalta que a escolha pela não maternidade ainda é 

hostilizada pela sociedade, sendo necessário à mulher que tem esse posicionamento para 

si uma “vontade a toda prova e um caráter inflexível” (p. 21) 

Dessa forma, atravessadas por uma forte naturalização social da maternidade 

(conscientes ou inconscientes), os estudos mostraram que as mulheres continuam a 

exercer sua função materna como algo que trará realização pessoal para si, mas com a 

grande ressalva de não ser a única função exercível por elas. A multiplicidade de papéis 

femininos tem impactado a vida das mulheres de diversas formas, que vão desde o 

acúmulo de funções que levam ao esgotamento físico e mental como refletindo nas 

decisões sobre uma maternidade tardia ou a possibilidade de não maternidade. 

Para Mansur (2000), "Permanecer sem filhos por opção ou circunstância significa 

deixar de realizar um potencial e viver uma diferença significativa em relação à 

comunidade das mulheres-mães" (p. 159), se tornando uma questão existencial de cada 

mulher que a mobiliza fortemente emocionalmente. A realização humana estaria 

assentada em uma sociedade mais igualitária onde todas as atividades possam ser 

exercidas e compartilhadas por quaisquer pessoas, não importando o sexo? Sem o 
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apontamento de "como tudo deve ser" e consequente adoecimento por não poder - ou não 

querer - corresponder? 
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TRANSTORNO DE PÂNICO - DA ANSIEDADE A ANGÚSTIA 

 
REIS, Gabriel Liberato Duarte dos  

Psicólogo, Universidade Federal de Campina Grande, gabrielliberatodr@hotmail.com 
 
RESUMO 

O Transtorno de Pânico nos tem convidado a pensar as implicações clínicas e culturais 

envolvidas na estruturação desse tipo de sofrimento aparentemente novo; não é somente 

o possível efeito das novas formas de subjetivação, das novas modalizações do laço social 

que a contemporaneidade tem produzido, para além disso, parece ser resultado de um 

discurso técnico e ideológico que destitui a angústia dentro do processo natural da 

subjetivação humana. Nesse sentido, é imprescindível reivindicar o lugar da Psicanálise 

no tratamento desse tipo de sofrimento, especialmente, quando se pode lançar mão das 

considerações de Freud para pensar o que estamos atualmente chamando de Transtorno 

de Pânico.  

Palavras-chave: angústia. ansiedade. transtorno de pânico. psicopatologia.  

 

ABSTRACT 

Panic Disorder has invited us to consider the clinical and cultural implications involved 

in the structuring of this apparently new kind of suffering; it is not only the possible effect 

of new forms of subjectivity, new modalizations of the social bond that modernity has 

produced, moreover, it seems to be the result of a technical and ideological discourse that 

deprives the anguish within the natural process of human subjectivity. In this sense, it is 

essential to claim the place of psychoanalysis in the treatment of this type of suffering, 

especially, when you can make use of Freud considerations to think about what we are 

currently calling Panic Disorder.  

Key-words: anguish. anxiety. panic disorder. psychopathology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno de Pânico tem seu estatuto clínico marcado por confusões, seja 

quanto à etiologia, a nosologia, diagnóstico ou mesmo o tratamento, principalmente 
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quando percebemos um crescente movimento em normatizar e patologizar estados 

subjetivos comuns, sobretudo, pela Psiquiatria contemporânea. Os discursos dos 

pacientes indicam a principal via pela qual os sintomas parecem se apresentar, sob a 

rubrica da ansiedade; ansiedade que se relacionada a vários contextos e situações, sendo 

potencializada durante os instantes de crise.  

Precisamente, a nomenclatura síndrome ou transtorno não é gratuito, o caráter 

da utilização desses termos designa aquilo que não é determinável, que não tem sua 

causalidade esclarecida, fatores precipitantes ou marcadores biológicos, consistindo, 

portanto, na reunião sistemática de sinais que associados que apontam para o 

indeterminado, ou seja, a descrição fenomenológica do que é apreensível a consciência 

ou ao fisiológico enquanto sintomas. 

A palavra pânico158 deriva da palavra grega panikon [panikós], que por sua vez 

se origina a partir da palavra Pã [Pán], o último tem sua origem em alusão ao Deus (da 

mitologia grega) Pã. O Deus Pã era conhecido pela sua excentricidade, primeiro, por seu 

corpo ser uma mistura de homem com bode, ressaltando sua imagem estranha; segundo, 

por escolher viver entre os humanos, ajudando os camponeses e cortejando as ninfas. 

Reza a lenda que Pã era um ser de aparência anômala, fato que causava medo e pavor nas 

pessoas, assim, a palavra pânico tem essa ligação com o Deus grego que assustava e 

amedrontava as pessoas, que causava espanto. Fundamental perceber que o radical 

comum já designa e comporta toda a significação referente ao fenômeno clínico 

(Menezes, 2006).  

O Transtorno do Pânico parece ter algo mais para nos dizer, mostrando indícios 

de sua ocorrência em outros tempos, sendo assim, não tão inédito e exclusivo dos tempos 

atuais. A suspeita inicial é que tanto os ataques de angústia tratados por Freud, como o 

ataque de pânico moderno, apontam para um tipo de sofrimento comum e um modo pelo 

qual o aparelho psíquico responde a esses estados, partilhando na sua gênese do mesmo 

fio condutor: a angústia.  

                                                 
158 No dicionário, pânico significa: 1 - que assusta sem motivo: terror pânico; 2 – terror súbito e 
infundado (Fernandes, 1998). 
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Nesse sentido, acompanhando as demandas e discursões da psicopatologia 

contemporânea, percebemos a retomada de antigas questões anteriormente tratadas no 

berço da metapsicologia freudiana, que se apresentam com uma nova roupagem e com 

novas denominações. O retorno aos estudos sobre teoria da angústia, seus avanços e 

rupturas servem de base para elucidar entraves clínicos, além de apontar um caminho para 

compreender o quadro psicopatológico do Pânico sob o prisma da Psicanálise. Cabe 

ressaltar que o que está em jogo, não é a reivindicação pelo reconhecimento da 

originalidade das descobertas, mas demonstrar a possibilidade de abordar o problema sob 

outro ângulo.  

 

2 O TRANSTORNO  

 

Conforme a história da psiquiatria, o transtorno configurado como tal aparece 

pela primeira vez no ano de 1980, com o lançamento do DSM –III (Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais), surgia, então, o “Panic Disorder” – Transtorno 

(Desordem) de Pânico. Não é por acaso não verificamos menção de casos desse tipo 

anterior a essa época. Essa versão do DSM promove o divisor de águas dentro da 

psiquiatria e do próprio DSM, tendo em vista a adesão ao caráter exclusivamente 

descritivo das patologias e o abandono dos fundamentos etiológicos, aderindo à 

orientação classificatória para diagnóstico; somados a essas mudanças, verificamos ainda 

a ascensão e consagração dos fármacos para tratar as “doenças” mentais (Burkle, 2009). 

Temos ainda no ano de 1996 a inclusão do F.41.0 - Transtorno de pânico (ansiedade 

paroxística episódica) – com a transição e atualização do CID – 9 para o CID – 10 

(CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS 

RELACIONADOS À SAÚDE) (COSTA; QUEIROZ, 2011).  

 

A característica essencial deste transtorno são os ataques recorrentes de 

uma ansiedade grave (ataques de pânico), que não ocorrem 

exclusivamente numa situação ou em circunstâncias determinadas, mas 

de fato são imprevisíveis. Como em outros transtornos ansiosos, os 

sintomas essenciais comportam a ocorrência brutal de palpitação e 

dores torácicas, sensações de asfixia, tonturas e sentimentos de 
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irrealidade (despersonalização ou desrealização). Existe, além disso, 

frequentemente um medo secundário de morrer, de perder o 

autocontrole ou de ficar louco (CID-10, p. 333). 

 

Tomando como referência o DSM –V, o Transtorno de Pânico está incluso 

dentre os Transtornos de Ansiedade, sendo que seu principal fator diagnóstico – o ataque 

de pânico – pode ocorrer como sintoma associado ou não em todos os transtornos 

ansiosos, como também, em outros transtornos mentais, ou seja, o que está em jogo é o 

aparelhamento de sinais/sintomas que compõe o quadro, e não os aspectos 

ideativos/subjetivos associados a uma possível causalidade ou manifestação sintomática 

– o quantitativo em detrimento do qualitativo, a descrição em vez da explicação, a doença 

no lugar do doente. Há de se fazer algumas pontuações importantes, mas antes, 

apresentemos as definições do manual. 

Sobre os Transtornos de Ansiedade: 

 

Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham 

características de medo e ansiedade excessivos e perturbações 

comportamentais relacionados. Medo é a resposta emocional a ameaça 

iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de 

ameaça futura. (...) Os transtornos de ansiedade diferem entre si nos 

tipos de objetos ou situações que induzem medo, ansiedade ou 

comportamento de esquiva e na ideação cognitiva associada. (DSM-5, 

p. 189) 

 
 

Sobre o Transtorno de Pânico temos a seguinte definição: 

 
 

A. Ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico 

é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança 

um pico em minutos e durante o qual ocorrem quatro (ou Sobre mais) 

dos seguintes sintomas: Nota: O surto abrupto pode ocorrer a partir de 

um estado calmo ou de um estado ansioso. 1. Palpitações, coração 

acelerado, taquicardia. 2. Sudorese. 3. Tremores ou abalos. 4. 

Sensações de falta de ar ou sufocamento. 5. Sensações de asfixia. 6. Dor 

ou desconforto torácico. 7. Náusea ou desconforto abdominal. 8. 

Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio. 9. Calafrios 

ou ondas de calor. 10. Parestesias (anestesia ou sensações de 

formigamento). 11. Desrealização (sensações de irrealidade) ou  

despersonalização (sensação de estar distanciado de si mesmo). 12. 
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Medo de perder o controle ou “enlouquecer”. 13. Medo de morrer. 

(DSM-5, p. 208) 

 

Sobre o ataque de pânico não há qualquer definição especifica, o que em certa 

medida, acusa a inconsistência na construção nos gráfica do Transtorno de Pânico, tendo 

em vista que seu principal sintoma não reúne maiores explicações, apenas a descrição de 

como ele pode se apresentar, ou seja, sabemos como identificar um ataque de pânico, mas 

nunca, sua relação com o mal estar ou seu lugar enquanto sintoma. Presumimos, contudo, 

que a melhor definição dentro DSM – 5 é a passagem quando faz referência ao próprio 

critério diagnóstico para o Transtorno de Pânico: “Os ataques de pânico são ataques 

abruptos de medo intenso ou desconforto intenso que atingem um pico em poucos 

minutos, acompanhados de sintomas físicos e/ou cognitivos” (DSM-5, 2014, p. 190). 

Não é o objetivo aqui a problematização e crítica sistemática do funcionamento 

desta ferramenta diagnóstica, todavia, é primordial perceber a fragilidade desse 

instrumento, uma vez que seu uso traz sérias consequências para a prática clínica, além 

de corroborar para a propagação e identificação das pessoas com o discurso médico, suas 

denominações e supostas patologias. Analisando o que separa o Transtorno de Pânico dos 

demais transtornos ansiosos, é justamente a presença de ataques de pânico de modo 

inesperado e sem determinação aparente, isto é, não há algo que caracterize o o principal 

sintoma do transtorno, pelo contrário, verificamos o vazio na relação causa efeito.  

  

O termo recorrente significa literalmente mais de um ataque de pânico 

inesperado. O termo inesperado se refere a um ataque de pânico para o 

qual não existe um indício ou desencadeante óbvio no momento da 

ocorrência - ou seja, o ataque parece vir do nada (...). (DSM-5, p.209) 

 

Não cabe aqui fazer uma arqueologia do conceito psicopatológico do Pânico, 

mas perceber que estamos lidando com algo que por excelência não é redutível à 

consciência ou ao corpo – embora tenha suas reverberações no somático. O único 

consenso em torno da definição psicopatológica parece convergir num ponto genérico: 

todas as suas manifestações envolvem crises de ansiedade – leia-se angústia. Portanto, o 

Transtorno de Pânico situa-nos num campo onde o caráter patológico da coisa é o excesso 
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de ansiedade (angústia), a determinação involuntária, e, essencialmente, o sofrimento a 

partir de um estado que não tem motivação ou causa aparente. Assim, podemos 

minimamente atribuir três características para o Transtorno de Pânico: excesso, 

precipitação involuntária e causalidade desconhecida; ou seja, aquilo que afeta 

excessivamente, aquilo ocorre involuntariamente e aquilo que não faz sentido.  

 

2.1 PÂNICO E PSICANÁLISE  

 

A primeira interrogação a ser colocada é: o que a psicanálise entende por 

Transtorno de Pânico? Não é ingênuo se fazer essa pergunta, ora, será que a Psicanálise 

e a psiquiatria estão lidando com o mesmo fenômeno? Talvez a Psicanálise não tenha 

muito a acrescentar sobre o Pânico, isto é, ao Transtorno de Pânico tecido pela psiquiatria; 

pois seus sintomas isolados nada dizem sobre o sujeito, uma vez que são tomados apenas 

em seu caráter fenomenológico, logo, a construção e reconhecimento do transtorno se dar 

por essa via. Insistimos em apostar na psicanálise para pensar o fenômeno clínico por 

outra via, isto é, não tomar a “ansiedade” – angústia – como a verdade do sintoma, mas 

como um efeito que indica algo, portanto, operar numa lógica contraria a razão 

psiquiátrica, abrindo espaço para que o sujeito falar sobre seu sintoma – do seu mal estar; 

permitindo que a verdade do sintoma emerja a partir do discurso, logo, suprimindo 

diagnósticos baseados no a priori, na pura descrição de como o sofrimento se manifesta. 

A partir de agora não mais podemos nos referir ao Transtorno de Pânico 

enquanto estrutura patológica nosológica; ao que parece o problema é justamente o 

inverso, em seu respectivo quadro sintomatológico (ataques de pânico involuntários e 

insensatos) não há formação sintomática, a única saída para o sujeito é paralisar para dar 

conta de um excesso que lhe desponta. Estamos, com efeito, demarcando um campo 

epistemológico, onde cada saber assume uma posição e compreensão para situar esse tipo 

de sofrimento. Abre-se nesse momento uma bifurcação entre Psicanálise e Psiquiatria. 

Recorrer a Psicanálise torna-se um exercício fundamentalmente clínico e 

político, uma vez que descentra o foco da sintomatologia fenomenológica para a 

subjetivação, suprimindo o peso diagnóstico do nome Transtorno de Pânico, e, 
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consequentemente, seu estatuto patológico – isto é, patológico enquanto universalidade, 

sinônimo de comum, genérico. Não pretendemos aqui, deslegitimar o sofrimento durante 

os ataques de pânico, estamos, precisamente, tentando demonstrar que o ataque de pânico 

em si – a disfunção – não existe; na verdade, estamos diante da manifestação da angústia 

– um estado – que extrapola os limites suportáveis. Nosso pontapé inicial são as 

contribuições de Freud quanto ao estatuto da Angústia [Angst] – a angústia159 é algo que 

sente, diria Freud (1915). 

 

Evitarei aprofundar-me na questão de saber se nosso uso idiomático 

quer significar a mesma coisa, ou algo nitidamente diferente, com a 

palavra “Angst” [angústia], “Furcht” [medo] e “Schreck” [pavor/susto]. 

Apenas direi que julgo “Angst” referir-se ao estado e não considera o 

objeto, ao passo que “Furcht” chama a atenção precisamente para o 

objeto (FREUD, 1916/1976, p. 461.) 
 

2.2 A ANGÚSTIA 

 

Ao longo de sua obra, a compreensão do conceito de angústia foi permeada por 

transformações, para chegarmos à relação com Transtorno de Pânico, idealizado pela 

psiquiatria, é necessário entender o conceito de angústia, que ela não se reduz ao sintoma, 

pelo contrário, é a angústia que viabiliza a formação dos sintomas, através dela que o eu 

consegue reagir a determinadas circunstâncias.  

No texto “Sobre os Critérios para Destacar da Neurastenia uma Síndrome 

Particular Intitulada ‘Neurose de Angústia’” (1895), Freud tenta elaborar maiores 

explicações do quadro da Neurose de Angústia, principalmente quanto à sintomatologia, 

bem como pelo aprimoramento do mecanismo da angústia no psiquismo. Devemos voltar 

nossa atenção, especialmente, para o item onde consta a definição do que é o ataque de 

                                                 
159

 A Edição Standart Brasileira de Obras Completas de Sigmund Freud optou por traduzir o 

termo alemão Angst por ansiedade, tendo em vista que a versão de referência foi da língua inglesa, que por 

sua vez utilizara o termo anxiety para traduzir Angst, e, consequentemente, anxiety por ansiedade. Saliento 

nesse momento a importância de não se deter totalmente aos aspectos em torno dos impasses dos termos 

empregados, sobretudo, pelo interesse se tratar do fenômeno clínico, muito embora não seja possível 

dissociar completamente a relação dos termos com sua localização na psicopatologia psicanalítica e 

psiquiátrica. 
 



 

1812 

angústia, na medida em que logo em seguida, descreve as formas que lhes são conhecidas 

– a forma que se apresenta. Segue as passagens:  

 

Pode, subitamente, irromper pela consciência na consciência sem 

proceder de um encadeamento de idéias, provocando assim um ataque 

de ansiedade [angústia]. Um ataque de ansiedade [angústia] desse tipo 

pode consistir apenas no sentimento de ansiedade [angústia], sem 

nenhuma idéia associada, ou então acompanhado da interpretação que 

estiver mais à mão, tais como idéias de extinção da vida, ou de uma 

pancada, ou de uma ameaça de loucura; (...) ou, finalmente, o 

sentimento de ansiedade [angústia] pode estar ligado ao distúrbio de 

uma ou mais funções corporais - tais como a respiração, a atividade 

cardíaca, a inervação vasomotora, ou a atividade glandular. (...) Queixa-

se de “espasmos do coração”, “dificuldade respiratória”, “inundações 

de suor”, “fome devoradora”, e coisas como essa; e, em sua descrição, 

o sentimento de ansiedade [angústia] frequentemente se recolhe ao 

fundo, ou é referido de modo bastante irreconhecível, tal como “sentir-

se mal”, “não estar à vontade”, e assim por diante (FREUD, 1895/1976, 

p. 111). 

 

(a) Ataques de angústia acompanhados por distúrbios da atividade 

cardíaca, tais como palpitação, ou como arritmia transitória ou com 

taquicardia de duração mais longa, que podem findar num 

enfraquecimento sério do coração, não facilmente diferenciável da 

afecção cardíaca orgânica; e, ainda, pseudo-angina do peito - um 

diagnóstico delicado!; (b) Ataques de ansiedade [angústia] 

acompanhados por distúrbios respiratórios, várias formas de dispneia 

nervosa, ataques semelhando asma, e equivalentes. Gostaria de 

enfatizar que mesmo esses ataques nem sempre vêm acompanhados de 

ansiedade [angústia] reconhecível; (c) Acessos de suor, geralmente à 

noite; (d) Ataques de tremuras e calafrios, que são confundidos muito 

facilmente com ataques histéricos; (e) Ataques de fome devoradora, 

frequentemente acompanhados de vertigem; (f) Diarreia sobrevindo em 

formas de ataques; (g) Acessos de vertigem locomotora; (h) Acessos do 

que se conhece como congestões, incluindo praticamente tudo que tem 

sido denominado de neurastenia vasomotora; (i) Acessos de 

parestesias. (...) (FREUD, 1895/1976, p. 112). 

 

O texto de Freud foi escrito em 1894, mas poderia ser uma descrição precisa do 

que a psiquiatria trata por Transtorno de Pânico. Percebemos nesse momento de sua 

teorização o maior número de aspectos que parecem ter estreita similaridade, isto é, do 

ponto de vista fenomenológico-descritivo, tanto o Transtorno de Pânico quanto a Neurose 
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de Angústia apontam os mesmos sinais. Com efeito, o pathos se expressa pelo excesso 

de angústia e dos sintomas corporais, através de queixas como – uma invasão de angústia 

excessiva sem causa aparente. O que precisamos é demarcar o caráter sintomatológico 

que reúne todas as predisposições para acreditarmos está se referindo a mesma coisa, 

muito embora com nomes diferentes e tratamentos diferentes.  

Resta ainda pensar se o Transtorno de Pânico estaria compondo o campo da 

Neurose de Angústia enquanto entidade clínica, diferindo apenas enquanto nomenclatura; 

ou se o Transtorno de Pânico seria a modalidade de sofrimento especifica para o que 

Freud (1895) acreditava ser o ataque de angústia, nesse caso, teríamos então de cogitar 

uma nova entidade clínica para o ataque de angústia. Apesar das coincidências é pouco 

provável que tal fato seja verdade. De antemão, é possível responder que o ataque de 

angústia como sintoma estaria presente em diferentes circunstâncias de extrema angústia, 

não ocorrendo tão somente na neurose de angústia. A justificativa se dá pelo fato de 

ataques de angústias ocorrerem em outros quadros clínicos, como nos quadros fóbicos, 

por exemplo. Todavia, tentar comprovar a similaridade ou diferença dos fenômenos pelo 

viés descritivo seria infrutífero, não estaríamos agindo diferente dos recentes manuais de 

doenças mentais, tendo em vista que o critério utilizado seria a comparação do que nos é 

apresentável enquanto descrição do sofrimento.  

Em Inibições, Sintomas e Ansiedade [angústia] (1926), a angústia é levada a 

outra esfera, não mais compreendida do ponto de vista econômico, psicofísico; Freud 

abandona sua concepção inicial que a gênese da angústia estava no acúmulo de excitação 

através de processos de insatisfação sexual ou pela deflexão do estímulo através do 

emprego inadequado. A virada freudiana nesse texto fundamenta a angústia como uma 

ação defensiva, sendo gerada no momento em que o eu se depara com um estado de 

perigo, a angústia então se instala como uma reação a fim de se afastar ou evitar o perigo. 

De imediato vem à pergunta: que perigo é esse e qual sua natureza? A dedução freudiana 

é categórica, apontado para o trauma do nascimento como protótipo do desamparo 

estrutural dos seres humanos, ou seja, a angústia é um sinal de perigo que é emitido pelo 

eu informando que está preparado para lidar com a ameaça de repetição de uma situação 

traumática, situação essa análoga ao nascimento. Levemos em conta que o que está em 



 

1814 

jogo não é uma eventualidade concreta que rememore ao parto (separação da mãe), ao 

ato de nascer, mas, essencialmente, as consequências que o nascimento provoca, isto é, a 

quebra da simbiose com a mãe, a completude anteriormente instaurada, o surgimento das 

necessidades, da pulsão como força imperativa, portanto, a primeira experiencia do estado 

de desamparo, o sujeito marcado pela falta – o sujeito do desejo. Nas palavras de Freud 

(1926, p. 156) “No homem, o nascimento proporciona uma experiência prototípica desse 

tipo, e ficamos inclinados, portanto, a considerar os estados de ansiedade [angústia] como 

uma reprodução do trauma do nascimento.”.  

O ataque de angústia, portanto, configura-se por ser um estado no qual o sujeito 

reage diante da impossibilidade de fugir e se proteger do que lhe ameaça – ameaça que é 

indicada pela angústia, ou seja, não é um estado exclusivo do que estamos tratando por 

Transtorno de Pânico, mas um estado subjetivo resultante quando o sintoma deixa de 

operar sua função defensiva. Freud indica que estados como esse surge também, quando, 

por exemplo, um sujeito fóbico se vê na impossibilidade de escapar do objeto temido, ou 

quando um neurótico obsessivo encontra-se impedido de realizar seu ritual obsessivo; 

dessa forma, o sintoma tem a função de resguardar o eu do perigo (FREUD, 1933). “E 

parece, com efeito, que a geração da ansiedade [angústia] é o que surgiu primeiro, e a 

formação dos sintomas, o que veio depois, como se os sintomas fossem criados a fim de 

evitar a irrupção do estado de ansiedade [angústia]” (FREUD, 1933, p.106). 

A angústia [Angst] é o estado afetivo que implica uma reação original do eu para 

lidar com o que lhe causa perigo, portanto, uma primeira resposta a algo que lhe ameace, 

podendo modalizar em determinadas condições. O medo [Furcht] é a angústia direcionada 

a algum objeto, objeto esse que é apreensível à consciência, representável; o pavor/susto 

[Schreck] corresponde a uma reação a um estado de extrema angústia causado por um 

perigo ao qual o eu não está preparado, tendo uma causa específica, ou seja, não é emitido 

o sinal de perigo, mas reage de forma direta com a irrupção de uma crise de angústia, 

similar ao Pânico – mas, nesse caso, deve-se acentuar o fator surpresa – como aponta 

Freud. O Schreck é uma reação, uma consequência; é a forma pela qual o indivíduo reage 

ao perigo sem estar preparado para ele; dá ênfase ao fator surpresa e não à paralisia que 

o provoca. O Schreck tem uma causa – algo provocou aquele susto (MENEZES, 2006). 
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‘Susto’ [Schreck], ‘medo’ [Furcht] e ‘ansiedade’ [Angst] são palavras 

impropriamente empregadas como expressões sinônimas; são, de fato, 

capazes de uma distinção clara em sua relação com o perigo. A 

‘ansiedade’ descreve um estado particular de esperar o perigo ou 

preparar-se para ele, ainda que possa ser desconhecido. O ‘medo’ exige 

um objeto definido de que se tenha temor. ‘Susto’, contudo, é o nome 

que damos ao estado em que alguém fica, quando entrou em perigo sem 

estar preparado para ele, dando-se ênfase ao fator da surpresa. (FREUD, 

1920/1976, p. 23-24). 

 

Desta maneira, temos a angústia como um primeiro mecanismo de defesa para o 

eu afasta-se do que lhe causa perigo, obedecendo a sua função de mediador das exigências 

do Isso e do Supereu. O próximo passo para lidar com a angústia será a formação 

sintomática como elemento substitutivo para o que fora recalcado, em outras palavras, o 

eu condensa o perigo – o que lhe ameaça – em forma de sintoma a fim de dirigir seu curso 

– sabemos que o recalque não é bem sucedido; temos, portando, o sintoma como 

mecanismo de defesa secundário para ligar com aquilo que representa uma ameaça de 

perigo assinalado pela angústia. “Um sintoma é um sinal e um substituto de uma 

satisfação instintual [pulsional] que permaneceu em estado jacente; é uma consequência 

do processo de repressão [recalque].” (FREUD, 1926, p. 112). A angústia possibilita com 

que o sujeito ultrapasse as barreiras constitutivas do desamparo, caracterizando-se 

também por ser uma tentativa do eu manter o controle e advertir e prevenir novas 

situações traumáticas.   

 

A conclusão a que chegamos, portanto, é esta. A ansiedade [angústia] é 

uma reação a uma situação de perigo. Ela é remediada pelo ego [eu] que 

faz algo a fim de evitar essa situação ou para afastar-se dela. Pode-se 

dizer que se criam sintomas de modo a evitar a geração de ansiedade 

[angústia]. Mas isto não atinge uma profundidade suficiente. Seria mais 

verdadeiro dizer que se criam sintomas a fim de evitar uma situação de 

perigo cuja presença foi assinalada pela geração de ansiedade [angústia] 

(FREUD, 1926/1976, p. 152). 
  

 

Retomamos nossa inquietante pergunta sobre a relação do que estamos tratando 

com o Transtorno de Pânico. A partir da segunda teoria da angústia, percebemos que o 
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núcleo da angústia está na relação do sujeito com sua existência, e, essencialmente, com 

o outro. Quando Freud (1926) aponta o sinal de perigo como motor da angústia – angústia 

sinal – esta sinalizando o que está em jogo quando o ser humano sente-se angustiado, isto 

é, tem suas causas no estar desamparado no mundo, desamparo que é estrutural e produto 

de uma situação traumática análoga ao nascimento, com efeito, resultado da separação do 

primeiro objeto de amor, a mãe. Assim, o sintoma tem uma função dentro da organização 

psíquica, sendo uma medida protetiva e reativa de uma ameaça ao eu, uma tentativa de 

lidar com a angústia. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma revisão da literatura integrativa, sendo uma das formas de iniciar 

um estudo, buscando aproximações entre artigos levantados nos documentos de 

referência. O método de pesquisa constitui uma ferramenta importante, pois permite a 

análise de subsídios na literatura de forma ampla e sistemática, além de compartilhar 

dados científicos produzidos por outros autores. O propósito geral de uma revisão de 

literatura é reunir conhecimentos sobre um tópico, ajudando nas fundamentações de um 

estudo (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

A introdução da literatura psiquiátrica a partir do DSM-5 se justifica, 

primeiramente, por ser o berço do fenômeno patológico enquanto tal, pelo menos em seu 

caráter discursivo; depois, pela tentativa de delimitar o campo do problema, buscando 

resposta para o impasse a respeito do quadro psicopatológico equivalente ao Transtorno 

de Pânico, além do objetivismo psiquiátrico. 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

O ataque de angústia poderia então ser explicado como a resposta subjetiva para 

a relação do sujeito com sua condição de existente no mundo, desamparado. Ora, se o 

ataque de Pânico ocorre diante de uma suposta previsibilidade, estando ligada a alguma 

representação ou que tivesse um objeto no mundo externo que a justificasse, um sentido 
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aproximado, então, não denominaríamos de Transtorno de Pânico, poderíamos cogitar 

uma fobia, um estado de luto, dentre outros; mas sofrer de Transtorno de Pânico é, 

essencialmente, ter ataques de angústia sem determinação aparente, é sofrer sem sentido, 

é ter medo de algo que não corresponde em sua causalidade e concretude, portanto, 

angústia sem objeto.  

Encontramos dentro das teorizações da angústia freudiana uma hipótese para 

explicar o fato. Estaria a angústia do Transtorno de Pânico envolvida com a iminência de 

uma repetição do trauma original? A aposta freudiana decorre do encontro do sujeito com 

uma vivencia traumática análoga ao estado de desamparo do nascimento. Há de se 

reconhecer seu núcleo inconsciente, e que talvez por isso, a dificuldade em estabelecer 

parâmetros precisos para sua definição. Se a angústia é sem objeto, não é por mera 

indeterminação, mas justamente por esse objeto está perdido que é impossível se ter 

acesso, e, certamente, devido a sua impossibilidade que nos foi possível o laço com o 

outro. O ataque de angústia é por excelência o estado em que atesta e afirma a tragédia 

da existência humana – desamparada por natureza, atravessada pela falta. Perceba que 

não estamos falando em transtorno, síndrome, ou qualquer outro codinome para situar o 

excesso de angústia, mas de um estado, o ataque de angústia como um estado afetivo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos ao final do nosso percurso em aprender a partir da angústia o que é 

concebido como Transtorno de Pânico. De um lado temos um sujeito que não sabe por 

que sofre, do outro, um fenômeno sem endereço, sem referências, mas que faz o sujeito 

falar – seja através do corpo ou do afeto. Nossas observações possibilitam pensar o 

fenômeno por outra lógica, instrumentalizados pela teoria freudiana, verificamos que a 

manifestação sintomática envolve, fundamentalmente, o excesso de angústia, indicando 

o caráter sem objeto do afeto, portanto, lançamos mão em problematizar o Transtorno de 

Pânico a partir de um estado subjetivo, refutando assim, a perspectiva normatizante 

psiquiátrica e seu estatuto patológico. Perceber o ataque de pânico, sem sentido, não como 

sintoma – em seu caráter disfuncional, como desordem ou desequilíbrio que foge ao 
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normal; mas o inverso, apontar o excesso de angústia como manifestação desse estado, 

ou seja, pensando no sintoma enquanto sinônimo de falta – tanto falta de recursos 

simbólicos para elaborar um destino para a angústia e assim formar um sintoma, como no 

caso do objeto fóbico; como também falta designando a condição humana em ser 

desamparada, faltante.  

Ao passo que a ansiedade é tomada como sintoma e elevada ao estatuto 

ontológico de algo universal – quando o sujeito assume “eu sofro de ansiedade”, através 

do “eu tenho pânico” – seu phatos se transforma no discurso médico, ou seja, o dito é 

mera repetição, sem valor de significação. O saber psiquiátrico falha quando recua frente 

ao muro dos sintomas, negligenciando a escuta do sofrimento e perde-se em meio ao 

tratamento farmacológico. O que está em jogo por trás da nomenclatura é um lugar, o 

posicionamento frente a um afeto que no Transtorno de Pânico não encontra 

representação no campo do sentido. A psicanálise opera por outra via, convida o sujeito 

construir a verdade do seu sintoma, colocando a angústia no centro do problema, e, 

principalmente, qual a implicação do sujeito com o que lhe angustia, com seu mal estar. 
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RESUMO 

Se faz necessário perceber a afetividade como aspecto indissociável da ação humana no 

que diz respeito ao processo de aprendizagem, transmissão de conhecimentos e 

desenvolvimento. A relação da afetividade e a aprendizagem, resulta em uma vivência 

mais harmoniosa e significativa do cenário escolar. As relações de afetividade entre 

professor e aluno podem em boa medida, implicar de maneira positiva e marcante na 

formação da vida do aluno. O presente trabalho objetiva-se compreender os diversos 

conceitos existentes a respeito da afetividade no campo científico e no senso comum, 

assim como a sua contribuição nos vínculos entre professores e alunos estabelecidos em 

sala de aula. Esta pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e bibliográfica visa 

identificar quais os fatores afetivos que influenciam na relação professor/aluno no âmbito 

escolar, e que contribuem na facilitação do processo de aprendizagem. Frente ao que foi 

abordado anteriormente percebeu-se a importância da afetividade no processo de 

ensino/aprendizagem e a relação recíproca entre professor e aluno. 

 Palavras-chaves: afetividade. aprendizagem. professor/aluno. vínculos.  
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ABSTRACT 

It is necessary to perceive affectivity as an indissociable aspect of human action in relation 

to the process of learning, transmission of knowledge and development. The relationship 

between affectivity and learning results in a more harmonious and meaningful experience 

of the school scene. The affective relations between teacher and student can, in good 

measure, imply positively and markedly in the formation of the student's life. The present 

work aims to understand the diverse concepts regarding affectivity in the scientific field 

and common sense, as well as its contribution in the bonds between teachers and students 

established in the classroom. This qualitative, descriptive and bibliographical research 

aims at identifying which affective factors influence the teacher/student relationship in 

the school context, and that contribute to the facilitation of the learning process. Faced 

with what was previously discussed, the importance of affectivity in the teaching / 

learning process and the reciprocal relationship between teacher and student were 

perceived. 

Key-words: affectivity. learning. teacher/student. links. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas” (ANTOINE DE 

SAINT EXUPÉRY, 1943). Um clássico da literatura infantil traz em seu contexto de 

maneira singela a importância das relações interpessoais para a humanidade. Essa é uma 

das inúmeras mensagens a serem passadas por Antoine de Saint Exupéry no seu livro 

Pequeno Príncipe, ao deslocar esse contexto afetivo da obra para o âmbito escolar 

percebe-se a relação intrínseca entre professor e aluno.  

O processo de aprendizagem pode ser determinado por fatores internos 

(individualidade e subjetividade) e externos, extrínsecos ao indivíduo, que se expandem 

desde o ambiente onde ocorre o processo até a cultura presente na sociedade que se 

encontra. Diante disso, pode-se ressaltar com uma frequência significativa que existe 

conexão entre as relações afetivas e a cognição nos processos de aprendizagem, com isso, 
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nota-se que as relações entre os profissionais, os aprendizes e o objeto do conhecimento 

podem ser responsáveis pelas contribuições e mudanças no ensino e aprendizagem, sejam 

essas relações afetivas positivas ou negativas (FAGALI, 2007). Leite (2012) afirma que 

ao estabelecer a dimensão afetiva nas práticas pedagógicas essa pode provocar impactos 

que podem causar situações de afastamento ou aproximação entre o sujeito/aluno e os 

conteúdos/assuntos escolares.  

Acredita-se que a dimensão afetiva se manteve em segundo plano por muito 

tempo nas relações de ensino e aprendizagem, apesar da sua importância, e julga-se que 

esse fato está vinculado com a concepção dualista que vem desde a antiguidade, na qual 

acreditava-se que o homem está fragmentado entre razão e emoção, e durante muito 

tempo se estabeleceu a razão como dimensão superior e ela teria como função o controle 

e o domínio das emoções,  fortalecendo a ideia do dualismo cartesiano entre corpo e alma 

(LEITE, 2012).  

No cenário da psicologia, permaneceu essa dualidade, Theodor Fechner, por 

exemplo, um dos precursores da psicologia, acreditava que era necessário medir 

separadamente esses dois aspectos (razão e emoção), essa discussão se manteve até o 

início do século XX, onde os empiristas lutavam pela razão e os inatistas pela emoção 

(VASCONCELOS, 2004). Posteriormente, buscou-se prosseguir com uma concepção 

monista, em que afetividade e cognição são inseparáveis (LEITE, 2012).  

Herculano (2016) mostra que se faz necessário perceber a afetividade como 

aspecto indissociável da ação humana no que diz respeito ao processo de aprendizagem, 

transmissão de conhecimentos e desenvolvimento. No entanto, a dimensão racional, 

normalmente é a primeira a ser utilizada pelo professor em sala de aula, e muitos chegam 

a acreditar que ser afetuoso pode comprometer a ordem da sala. Porém, muitos estudiosos 

consideram a afetividade como fundamental na educação por criar e estabelecer um 

ambiente propício para o desenvolvimento e construção dos conhecimentos, no entanto, 

essa dimensão vem sendo negligenciada na prática de sala de aula assim como na 

formação dos professores (RIBEIRO, 2010). 

 Com isso, Ribeiro (2010) informa que a afetividade apresenta diversos 

significados, como por exemplo: atitudes e valores, comportamento moral e ético, 
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desenvolvimento pessoal e social, motivação, interesse e atribuição, ternura, inter-

relação, empatia, constituição da subjetividade, sentimentos e emoções. No entanto, os 

conceitos não ficam restritos, inúmeros autores abordam a temática da afetividade na 

aprendizagem trazendo ideias e significados distintos como Henri Wallon, Jean Piaget, 

Carl Jung, Lev Vygotsky, entre outros.  

Portanto, é possível identificar inúmeras influências resultantes no processo de 

aprendizagem quando se faz uso da afetividade no âmbito educacional, assim como o 

estabelecimento de uma relação afetiva, cooperativa, com respeito, tolerância, 

solidariedade e apoio entre educador e aluno, já que, na atualidade, o professor expandiu 

o seu papel e é reconhecido como amigo e parceiro do estudante possibilitando a 

integração dos aspectos afetivos, cognitivos e formações de atitudes. Alguns autores 

defendem que o uso do autoritarismo e da intolerância por parte dos docentes pode afetar 

negativamente o desenvolvimento e aprendizagem do aluno (RIBEIRO, 2010). 

Sobre esse tema foi possível perceber um número significativo de trabalhos 

publicados anteriormente, que apresentam referenciais teóricos complexos e detalhados, 

porém voltados demasiadamente para a Pedagogia, com isso, notou-se um déficit em 

pesquisas relacionadas a afetividade e aprendizagem abordando os vieses da Psicologia. 

Além disso, os artigos possuem datas diversas, uns mais recentes e outros com 

perspectivas mais antigas.  

A relevância desta temática se constitui por promover um instrumento de 

discussão a respeito das relações afetivas existentes entre o educando e os alunos, 

percebendo assim que essa poderá influenciar no processo de ensino e aprendizagem. 

Frente ao exposto, a problemática desse trabalho trata-se de identificar quais os fatores 

afetivos existentes que influenciam na relação professor/aluno no âmbito escolar. Diante 

disso, objetiva-se compreender os diversos conceitos existentes a respeito da afetividade 

no campo científico e no senso comum, assim como a sua contribuição nos vínculos entre 

professores e alunos estabelecidos em sala de aula.  

Para viabilizar esse objetivo, a metodologia inicial consiste em uma pesquisa 

descritiva, com natureza qualitativa e com fontes de informações organizados mediante 

análise de artigos, pesquisas e livros.  
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No decorrer do trabalho apresenta-se uma revisão de literatura dividida em três 

pontos que irão abordar: a afetividade em sua abrangência, a afetividade na perspectiva 

de Henri Wallon e a influência da relação existente entre professor/aluno.  

 

2 AFETIVIDADE 

 

De acordo com o dicionário, afetividade para a psicologia seria um conjunto de 

fenômenos psíquicos que se revelam na forma de emoções e sentimentos, ou a capacidade 

do ser humano de reagir prontamente às emoções e aos sentimentos (DICIONÁRIO 

MICHAELIS, 2018)  

Segundo Gomes (2011) a interação professor-aluno na perspectiva dos alunos é 

um degrau essencial para a disciplina em sala de aula, o comportamento do professor na 

classe resulta na forma como ele consegue governar os alunos na sala, essa troca é 

percebida pelos alunos através das diversas estratégias utilizadas pelo professor para 

exercer um certo domínio dos alunos. Além disso, os discentes consideram como 

“melhores professores” aqueles que exercem uma relação amigável com os mesmos, que 

os tratam não apenas como alunos, mas como seres humanos, que respeitam, trocam 

conselhos, conversam sobre assuntos que vão além do âmbito escolar, que são gentis ao 

chamarem a atenção durante a aula, ou seja, professores que estabelecem vínculo afetivo 

com seus educandos. 

Os discentes parecem se agradar de uma ideia de professor amigo, multifacetado, 

no qual, permite conversar, mas consegue exercer um domínio dentro da sala de aula 

através da conquista do respeito de seus alunos por meio da forma como os trata, além de 

trazer inovações e didáticas diferenciadas. A autora também fala sobre a percepção dos 

alunos aos professores que fazem uma diferenciação entre os estudantes, que segregam 

os “bons e maus alunos” devido as notas, interesse em faculdade, dentre outros. Os 

estudantes demonstram certa revolta e desconforto na forma de tratamento diferenciado 

dos professores, até mesmo no incentivo de atividades fora de sala de aula e a perseguição 

aos “maus estudantes”.  
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Para Piaget (1997, apud MONDIN; DIAS, 2013), a vida afetiva e cognitiva são 

inseparáveis, a inteligência presume um equilíbrio energético interno entre interesse, 

esforço, facilidade, entre outros. A apreensão de conteúdos só é estabelecida através de 

vivências de determinados sentimentos, dessa forma, o interesse está ligado a relação 

afetiva entre a necessidade e o objeto de satisfação. A aceleração ou o atraso no 

desenvolvimento cognitivo podem ser fruto da afetividade ou ausência dela. Emoção e 

inteligência não são dissociadas na atividade humana. Em qualquer instância social o 

indivíduo está presente como pessoa completa, sujeito de conhecimento e de afeto, por 

isso a escola não deve subestimar, negligenciar, ou suprimir o espaço das emoções. 

Motivação, afeto, prazer, desprazer, empenho e interesse estabelecem a ligação entre a 

relação exterior e a construção interna dos aprendizados, das estruturas de cada pessoa 

(PIAGET, 1997, apud MONDIN; DIAS, 2013). 

Vygotsky (apud PILETTI; ROSSATO, 2015) entende o homem como um ser 

social e histórico que realiza ações sobre a natureza. De acordo com ele, a 

interação/socialização é instrumento para superar a condição biológica, é por meio dela 

que se adquire a linguagem e se desenvolve e aprende habilidades. É reforçada a 

importância das mediações proporcionadas as crianças, estas são feitas por adultos ou 

pessoas mais experientes. A forma como essa mediação é apresentada ao aluno influi 

totalmente no seu desenvolvimento, deve-se haver um ambiente propício, apoio e 

orientação, além de um desenvolvimento de vínculo afetivo entre professores e alunos, 

onde o professor adequa o conhecimento a realidade de cada aluno. Estabelecendo assim 

uma relação de respeito e compreensão mútua, entre professor-aluno e aluno-aluno. 

Para Rubem Alves toda experiência de aprendizagem se inicia com uma 

experiência afetiva “Sem fome, o corpo se recusa a comer. Forçado, ele come e vomita”. 

De acordo com este autor é necessário que haja fome de conhecimento para que este seja 

apreendido, sendo essa fome afeto e, responsável para que se desenvolva o pensamento. 

Afeto é uma palavra derivada do latim afetare, sua tradução significa “ir atrás”. Este, gera 

um movimento da alma em busca do seu objeto de necessidade, no caso da fome pelo 

conhecimento, o aluno seria motivado a buscá-lo, tendo como mediação a escola (ALVES 

2004).  
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Os estudos analíticos de Jung (1987), ao levar em consideração o 

desenvolvimento da psique, considerando a dinâmica do inconsciente e 

consciente individual e coletivo, refere-se ao processo de individuação 

da psique humana em que ocorre o diálogo entre os opostos, tendo em 

vista diferentes dimensões do homem e a dinâmica entre os processos 

individuais e coletivos e as forças conscientes e inconscientes. Esta 

dinâmica entre opostos ocorre em todas as condições de aprendizagem, 

inclusive naquelas que existem a construção do conhecimento formal e 

informal (FAGALI, 2007).  

  

De acordo com Fagali (2007) é necessário que a aprendizagem possibilite o 

autoconhecimento, conhecimento do outro e conhecimento do objeto de saber, 

considerando os processos de individuação que ocorrerão, assim como o processo das 

emoções que estarão inseridas no contexto de aprendizagem e de significação do 

conhecimento, para que com isso o aprendiz seja flexível afetivamente, diante das 

construções cognitivas relacionadas a si mesmo e aos outros. Gerando com isso respeito 

e compreensão através da afetividade gerada nos vínculos que acompanharam a 

construção dos conhecimentos.  

Conforme Ausubel et al. (1980 apud PELIZZARI et al., 2002) para que a 

aprendizagem ocorra de forma adequada é necessário que o professor realmente tenha 

afinidade com a área de conhecimento na qual ele se propõe ensinar. Dessa forma ele gera 

um sentimento de significação para aquele conteúdo, sentimento esse que é repassado aos 

alunos através da forma como ele dá aula, se ele for apaixonado, é capaz de encantar seus 

alunos. O entendimento/percepção do aluno desse interesse do professor pelo conteúdo 

se dá devido a capacidade da mente humana de fazer leituras bem profundas sobre 

detalhes aparentemente insignificantes, mas que certamente tem poder de semear saberes 

muito significantes. Também é importante e necessário que haja um bom relacionamento 

interpessoal entre professor e aluno, para que com isso, o professor se torne um facilitador 

da aprendizagem. 

Wallon (apud SALLA, 2011) também foi um grande teórico que escreveu sobre 

afetividade, ele a definiu como: 

O termo se refere à capacidade do ser humano de ser afetado positiva 

ou negativamente tanto por sensações internas como externas. A 
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afetividade é um dos conjuntos funcionais da pessoa e atua, juntamente 

com a cognição e o ato motor, no processo de desenvolvimento e 

construção do conhecimento. 

 

3 AFETIVIDADE NA PERSPECTIVA DE HENRI WALLON 

 

Henri Wallon em sua teoria da psicogênese traz contribuições para o ensino-

aprendizagem, destacando-se por estudos sobre a afetividade e cognição (PILETTI; 

ROSSATO, 2017). Com base em uma perspectiva histórico-cultural afirmou que a 

dimensão afetiva é de extrema importância tanto para a formação do indivíduo, quanto 

para a construção de seus conhecimentos (VERAS e FERREIRA, 2010; FERREIRA e 

ACIOLLY-RÉGNIER, 2010). Mahoney (2008, p.15, apud FERREIRA; ACIOLY-

RÉGNIER, 2010) visa uma perspectiva de integração entre cognição e afetividade diante 

da proposta educacional de Wallon que busca visualizar a pessoa completa, descrevendo 

assim: 

 

O motor, o afetivo, o cognitivo, a pessoa, embora cada um desses 

aspectos tenha identidade estrutural e funcional diferenciada, estão tão 

integrados que cada um é parte constitutiva dos outros. Sua separação 

se faz necessária apenas para a descrição do processo. Uma das 

consequências dessa interpretação é de que qualquer atividade humana 

sempre interfere em todos eles. Qualquer atividade motora tem 

ressonâncias motoras e cognitivas; toda operação mental tem 

ressonâncias afetivas e motoras. E todas essas ressonâncias têm um 

impacto no quarto conjunto: a pessoa, que, ao mesmo tempo em que 

garante essa integração, é resultado dela (MAHONEY, 2008, p.15 

apud FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2010). 
 

Sabendo que a afetividade é indispensável no processo de aprendizagem e refere-

se à disposição do indivíduo de ser influenciado pelo meio interno e externo por 

intermédio de impressões agradáveis ou desagradáveis, considera-se três concepções de 

importância no seu desenvolvimento: as emoções, os sentimentos e a paixão, estes 

originam-se de fatores sociais e orgânicos. As emoções são expressões corporais da 

afetividade, sua exteriorização, é quando os indivíduos estabelecem seus primeiros e mais 

fortes vínculos com o meio externo; os sentimentos são expressões indiretas da 
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afetividade, geralmente representadas pela linguagem; e a paixão é a concepção do 

autocontrole na tentativa de sobrepor e amenizar as emoções (MAHONEY; ALMEIDA, 

2005). 

De acordo com Mahoney; Almeida (2005), Wallon em sua teoria buscou 

distribuir as características do processo de desenvolvimento, bem como da afetividade 

em cinco diferentes estágios, sendo esses, respectivamente:  

O Estágio impulsivo-emocional que é onde os bebês expressa sua afetividade 

por movimentos impulsivos e involuntários, enfatizando sua sensibilidade corporal. É 

onde ocorre os primeiros vínculos com outros indivíduos e que se é possível aprender por 

meio dessa interação com o meio externo; estágio sensório-motor e projetivo que é 

quando a acriança começa a conhecer novos objetos, é onde se faz necessário a 

afetividade para fornecer respostas acerca das indagações pela busca de conhecimento; 

estágio do personalismo que caracteriza-se pelo conhecimento eu-outro, onde a criança 

terá uma consciência não só de si, como também das pessoas ao seu redor. É importante 

que a convivência seja estimulada para que ela perceba a diferença existente entre si e as 

outras crianças e adultos; o estágio categorial que é um onde estabiliza sua percepção de 

mundo e do outro, onde há o predomínio da razão; e o estágio da adolescência que é um 

processo de auto exploração em busca de uma nova definição de sua personalidade, onde 

se afirmam as proposições sobre si (PILETTI; ROSSATO, 2017) 

 Ferreira; Acioly-Régnier (2010) remetem como elementos fundamentais para o 

desenvolvimento humano a escola e a relação professor-aluno, objetivando uma educação 

mais justa e priorizando a orientação escolar. Mahoney; Almeida (2005) Visam a escola 

como um ambiente fundamental para dar ao aluno a oportunidade de participação em 

diversos grupos e para estreitar os laços entre professores e alunos, trazendo uma relação 

interpessoal determinante ao desenvolvimento dos mesmos.  

De acordo com Bezerra (2006), Wallon atribui à afetividade um papel de 

extrema importância no meio escolar, sendo ela a responsável pela comunicação entre os 

sujeitos, pela construção e maturação da personalidade do indivíduo, como também suas 

emoções e sensações. Destacando que a escola deve buscar sempre respeitar as emoções 

e os abalos morais e afetivos dos discentes e docentes, trabalhando e desenvolvendo 
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atividades que integrem sentimentos, mente e corpo, culminando assim a eminência da 

racionalidade dos mesmos. 

 

4 A INFLUÊNCIA DA RELAÇÃO: PROFESSORES VERSUS ALUNOS 

 

Segundo Cabral et al. (2004) durante a carreira profissional, o professor observa 

que o relacionamento entre ele e o aluno apresenta-se como fator primordial no processo 

de ensino-aprendizagem, dando ênfase para a questão da disciplina em sala de aula. 

Schaefer (2015) constatou que, a relação da afetividade e aprendizagem, resulta em uma 

vivência mais harmoniosa e significativa do cenário escolar. Sendo possível afirmar que, 

as relações de afetividade entre professor e aluno podem em boa medida, implicar de 

maneira positiva e marcante na formação da vida do aluno. 

 Tassoni; Leite (2013) relata que, cabe aos alunos interpretarem as reações e 

posturas dos professores em todo contexto sócio educativo e validarem um sentido afetivo 

à aprendizagem, ao conhecimento que circula e à sua imagem.  

“Na abordagem Tradicional o ensino era centrado no professor” (BELOTTI; 

FARIA, 2010). Nesse contexto, Cabral et al. (2004) nos mostra que, o professor na sala 

de aula apenas ensina, dá as demais ordens e os alunos aprendem e obedecem de maneira 

passiva. Desse modo, pode-se dizer que o professor quebra a viabilidade de um 

relacionamento harmonioso entre ele e o aluno, e caso os alunos não se adaptem ao seu 

controle, são considerados rebeldes, indisciplinados, podendo ser na verdade uma 

maneira de não aceitarem as imposições estabelecidas pelo professor e pela instituição.  

Em contrapartida, fazendo referência ao modelo de ensino atual em que o aluno 

é ativo, Oliveira; Korbes (2011) evidencia que, o professor é mediador direto das relações 

de afeto na sala de aula, cabe a ele mediar o conhecimento dos conteúdos e estabelecer 

laços de companheirismo e ajudar os alunos, ambos se envolvem nesse processo. Fazendo 

com que essa relação seja de respeito e cumplicidade, tornando possível estabelecer 

condições para que o aprendizado vá além do âmbito escolar. 

Cabral et al. (2004) realizou um estudo que teve por objetivo analisar a relação 

professor/aluno na visão do aluno, com o intuito de entender quais são as maiores 
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dificuldades e facilidades no relacionamento entre eles. A pesquisa foi realizada em uma 

escola pública na cidade de Londrina. Optou- se por uma metodologia qualitativa, 

participaram do trabalho 57 alunos das turmas de 8ª série, com idades que variava de 13 

á 17 anos. As maiores dificuldades relatadas foram: a falta de respeito mútuo, a falta de 

atenção e de interesse entre ambos, quando o professor “pega no pé”, a falta de incentivo, 

falta de diálogo, quando o professor não explica o suficiente, quando “desconta” seus 

problemas nos alunos e o autoritarismo do professor. Os fatores que facilitam o 

relacionamento entre os mesmos: um relacionamento recíproco, a amizade entre ambos; 

quando o aluno se interessa, presta atenção, resolve exercícios, tem bom desempenho, 

respeita o professor, quando o professor é: ético, quando compreende o aluno, estabelece 

uma boa comunicação e convivência com os alunos, é humilde e demonstra confiança no 

aluno. Concluiu-se que, deve haver um equilíbrio entre ambos: estabelecendo uma 

relação de respeito mútuo.  

Belotti; Faria (2010) evidência que a escola começa ensinando a criança a 

observar, desenvolver sua capacidade motora, verbal e mental, trabalhando em grupos, 

dando-lhe liberdade de expressão e ação.  Desse modo, escola tendo como objetivo a 

integração dos sujeitos na sociedade, deve-se procurar fazer com que as crianças se sintam 

hábeis a internalizar os ensinamentos.  

“O professor tem em seu repertório comportamental habilidades sociais 

bastantes elaboradas e sabe que, por meio da afetividade, pode atingir a motivação do 

aluno que aprende.” (REIS et al., 2012). Nesse contexto motivacional, na ótica de 

Tassoni; Leite (2013)  para os professores, os aspectos motivadores estariam na vontade 

instruir bem os alunos com a finalidade intencional da aprendizagem, na 

imprescindibilidade de ser entendido pelos alunos e no interesse em lhes configurarem a 

vida  possíveis experiências de sucesso. Os aspectos motivadores na perspectiva do aluno, 

articulada aos dos professores, seriam o desejo de aprender.  

 

5. METODOLOGIA 

 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindibilidade/
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O presente artigo teve como estudo o processo de afetividade entre professores 

e alunos e as concepções de afetividade empregadas na sociedade, desenvolveu-se com 

cunho de base bibliográfico, qualitativa e descritiva.  

A revisão de literatura foi baseada na leitura de artigos, pesquisas e livros, entre 

o ano de 2002 e 2017, na área de psicologia, pedagogia, psicopedagogia e educação, 

fazendo uso de autores mais citados e renomados na temática, assim como, resultados e 

estudos realizados.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender a contribuição da afetividade no processo de aprendizagem é de 

extrema relevância, já que essa pode ocasionar situações positivas ou negativas como o 

afastamento ou aproximação entre o aluno e os conteúdos escolares, assim como, a 

influência existente entre professor e aluno, questões como respeito mútuo e empatia 

podem se desenvolver durante o processo onde ocorre a troca de afeto.  

Com base no que foi exposto, é possível identificar que a ideia de afetividade a 

ser utilizada e discutida no âmbito escolar ainda é muito restrita e apresenta conceitos 

distintos (como o conceito de afetividade no senso comum, as ideias de Piaget, Jung, 

Vigotsky, Rubem Alves, Ausubel, entre outros teóricos) o que podem dificultar a sua 

prática. Além disso, pode-se notar que ainda existem diversos olhares a respeito de uma 

relação amigável entre professores e alunos devido uma cultura e educação tradicional 

que enxerga o docente como autoritário e detentor de todo o conhecimento, estabelecendo 

um limite na atuação do aluno, e vendo-o apenas como sujeito passivo.  

Outro fator abordado, é que através da afetividade, do vínculo afetivo 

construído/estabelecido entre professor-aluno pode-se desenvolver o processo de 

motivação, a atração do aluno pelo ato de aprender, de buscar seu próprio conhecimento, 

aprendizado e desenvolvimento, o reconhecimento da aprendizagem e a auto 

responsabilidade.  

Pode-se observar que Henri Wallon é um dos principais teóricos da Psicologia 

Humanista que irá abordar a temática da afetividade no processo de aprendizagem e 
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dispõe de ideias a respeito da relação existente entre o professor e aluno, percebendo o 

docente como mediador que poderá favorecer o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do sujeito.  

No entanto, é possível identificar que é imprescindível estabelecer uma relação 

afetiva tanto entre professor e aluno como entre o próprio discente e os 

assuntos/conteúdos abordados em sala de aula para que consequentemente promova a 

aproximação entre eles e facilite o processo de aprendizagem.  
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RESUMO 

 As estratégias de estudo são táticas ou mecanismos que os estudantes utilizam para 

adquirir conhecimento. O presente estudo objetivou investigar se existem diferenças das 

estratégias de estudo de universitários em função do sexo. Para isso, contou-se com uma 

amostra de 223 universitários da cidade de João Pessoa – Paraíba. Estes com idade média 

de entre 18 e 23 anos (DP = 5,98), em sua maioria mulheres (64,6%), do curso de 

Psicopedagogia (35%). Foi utilizada a Self-Regulation Strategy Inventory - Self-Report 

(SRSI-SR), que avalia o uso das estratégias de estudos dos estudantes em fase preparatória 

para provas, além de um questionário sociodemográfico. Por meio do SPSS versão 21 

foram realizadas estatísticas descritivas e MANOVA. Os resultados indicaram que os 

comportamentos mais prevalentes foram, respectivamente: manejo de ambiente e 

comportamento (M = 4,99; I = 1,08), comportamentos regulatórios mal adaptativos (M 

= 4,93; DP = 0,86) e busca de aprendizagem e informação (M = 4,77; DP = 0,99). Por 

meio de uma MANOVA foi possível observar que as mulheres tiveram médias maiores 

que os homens, e por fim que o fator manejo de ambiente e comportamento houve 

diferença significativa (p < 0,01), apontando as mulheres com maior média (M = 26,02) 

mailto:karolinnelayse@gmail.com
mailto:jadielbsantos20@gmail.com
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do que os homens (M = 23,03). Conclui-se, com base nos resultados apresentados, que o 

estudo teve seus objetivos alcançados e podem ser considerados confiáveis. 

Palavras-chave: métodos de estudo. ensino superior. estudantes. 

 

ABSTRACT 

 Study strategies are tactics or mechanism used by students to get knowledge. This 

research aimed to investigate if there are differences in college-students study strategies 

according to sex. Therefore, it was a sample of 223 college-students from city of João 

Pessoa-PB, with ages between 18 and 23 years old (SD= 5,98) most women (64,6%), 

studying psychopedagogy (35%). It was used a Self-Regulation Strategy Inventory - Self-

Report (SRSI-SR), that assesses the use of study strategies of students in preparatory 

phases to the exams and a socio-demographic questionnaire. Data were analyzed in SPSS 

21, to descriptive analysis and MANOVA. It was indicated that the most prevalent 

behaviors were, respectively: management environmental and behavior (M= 4,99; SD= 

0, 99). By means of a MANOVA it was possible to observe that women had averages 

greater than men. The environmental management and behavior factor there was 

significantly difference (p < 0,01), it showed that women with greater averages (M= 

26,02) than men (M= 23,03). Thus, it could be concluded, his research had its goals 

achieved and can be considered reliable 

Key-words: methods of study. higher education. students. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As estratégias de estudo são táticas ou mecanismos que os estudantes utilizam 

para adquirir conhecimento. São utilizadas com o intuito de facilitar a aquisição, o 

armazenamento e a posterior aplicação dos conhecimentos aprendidos (MARTINS; 

ZERBINI, 2014). Elas vêm sendo consideradas pela literatura como importantes 

instrumentos de autorregulação do aluno, na medida em que contribuem para ajudá-lo a 

aprender e exercer mais controle sobre o seu próprio processo de aprendizagem (POZO, 

1996; SILVA; SÁ, 1997) 
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Segundo Barbera (2003), as estratégias de estudo possuem quatro traços: a) elas 

têm caráter intencional e estão dirigidas à obtenção de uma meta; b) exigem um grau de 

consciência; c) devem assegurar o máximo de eficácia em razão da natureza da tarefa, da 

meta, do contexto, dos materiais e do sujeito; d) e devem ter um caráter autônomo, o 

sujeito é capaz de utilizar uma estratégia sem nenhuma ajuda, ele pode ser considerado 

estratégico. 

Silva; Silva (2015) defendem que a criação de estratégias para favorecer os 

hábitos de estudo dos discentes é fundamental para melhorar o desempenho acadêmico 

dos mesmos. No entanto, os déficits de aprendizagem podem ser resultado nos dias de 

hoje pela ausência ou uso inapropriado de estratégias de estudo, bem como pela ausência 

de hábitos de estudo dos alunos que seriam favoráveis à sua aprendizagem. Silva; Sá 

(1997) relatam que estudantes com baixo rendimento escolar possuem uma conduta 

negativa frente aos estudos, são desmotivados em relação a instituição e o tempo que se 

disponibilizam para se dedicarem aos estudos é insuficiente. 

No Brasil, sete em cada dez alunos de instituições federais sofrem de algum tipo 

de dificuldade mental e/ou emocional após o ingresso na universidade, a exemplo do 

estresse, ansiedade e depressão (CRUZ, 2012). Tais problemas podem surgir pelas 

exigências do ambiente universitário, para o estudante, sobretudo sua atuação em sala de 

aula e seu desempenho nas atividades acadêmicas como também pela apreensão do futuro 

profissional (MORAL et al., 2011). 

Desse modo, tendo em vista do que foi exposto levanta-se a questão: existem 

diferenças entre as estratégias de estudo em função do sexo entre universitários? Diante 

disso, o presente estudo considera-se relevante tendo em vista que poderá favorecer 

futuras pesquisas relacionadas a variável presente levando em conta a necessidade de 

aprofundamento sobre o tema abordado uma vez que a falta de estratégias de estudo 

resulta em baixo rendimento escolar. 

Diante disso a pesquisa tem como objetivo geral investigar se existem diferenças 

das estratégias de estudo de universitários em função do sexo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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As estratégias de estudo compreendem os variados métodos usados pelos 

estudantes ao aprender um novo assunto, ou progredir em certas aptidões, afim de 

abranger desde a aprendizagem de diversas atividades, assuntos e/ou a tarefas específicas 

(SOUZA, 2010). Estas servem para tornar o processo de aprendizagem mais efetivo para 

o estudante, tornando-o com o passar do tempo mais autônomo através do acesso a 

condições e instrumentos mentais, como um dos objetivos que ele aprenda a conviver de 

maneira saudável com as demandas acadêmicas, como exemplo a ansiedade provocada 

por situações de maior pressão (RODRIGUES; RAMOS, 2014). As estratégias de estudo 

podem ser definidas como processos mentais globais, assimilados e aplicados pelo 

próprio educando, os quais afetam o processamento de codificação, simplificando o 

ganho e a reaquisição do conhecimento (BARTALO, 2006). 

Ademais, as estratégias podem ser classificadas de duas maneiras: (1) as 

primárias, que são as que estão associadas à aplicação de atividades e assessora os 

estudantes na organização, elaboração e integração do conteúdo aprendido; e   (2) de 

apoio, que são as que estão incumbidas da obtenção e preservação dessas estratégias de 

aprendizagem. Essas estratégias são mantidas principalmente pelo aprendente, 

dependendo do seu estado emocional (motivação, autoestima e atenção), para ajudar na 

manutenção de condições adequadas para a aprendizagem (ALCARÁ; SANTOS, 2013). 

Dito isto, deve-se ter em conta que quando os discentes entram na universidade, 

tendem a adotar de atitudes passivas diante da aprendizagem, além de esperam que os 

professores assumam um papel ativo, partindo da concepção  de que os docentes devem 

convencer os discentes a estudarem determinados conteúdos, organizando aulas que os 

alunos se interessem e achem divertidas (BARTALO; GUIMARÃES, 2008). Entretanto, 

nesta nova fase do seu processo educacional os alunos devem aprender a pensar sobre os 

processos que usam para aprender e selecionar os mais apropriados para serem utilizados 

no processo de estudo (RIBEIRO, 2002), uma vez que, antes de entrar no ensino superior, 

os estudantes já utilizavam de estratégias de aprendizagem, nas quais foram se 

consolidando ao longo de sua vida acadêmica e  foram aprendidas em variadas situações 

(BARTALO, 2006).  
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Desse modo, entende-se que o estudante além de conhecer e utilizar estratégias 

de aprendizagem adequadas, deve entender como funcionam, conhecer os benefícios e 

como colocá-las em prática. Ademais, é relevante verificar a necessidade do controle de 

fatores internos e a ansiedade assim como os fatores externos, os quais interferem no 

processo dos estudos. Assim, é importante aperfeiçoar o uso de estratégias como o 

objetivo de atingir uma aprendizagem mais significativa e melhores resultados 

acadêmicos (BARTALO, 2006). 

A aprendizagem se torna mais eficaz quando o estudante conhece técnicas e 

hábitos para a realização de diferentes tarefas, tendo discernimento para quais atitudes 

tomar em cada situação, e avaliar quando é necessário revê-la e encontrar novas 

alternativas de comportamento. Entre as técnicas estão: a leitura ativa, sublinhar, apontar, 

transcrever, resumir, identificar ideias principais, fazer esquemas e gráficos, memorizar 

e consultar livros. Dentro dos hábitos estão a gestão do tempo, preparação para as 

avaliações, treino através de avaliações, e dentre as estratégias de estudo, deve-se escolher 

o melhor local de estudo e identificar quais as melhores condições para tornar a 

aprendizagem mais eficaz (RODRIGUES; RAMOS, 2014). Dito isto, sabe-se que alunos 

que efetivamente apresentam uma autorregulação conseguem otimizar os resultados de 

aprendizagem e desempenho (CLEARY et al., 2012), identificam erros por meio da 

aplicação de estratégias de aprendizado apropriadas e eficazes para a tarefa que é dada 

(TISE et al., 2019).  

Assim, a auto regulação da aprendizagem pode ser conceituada como um 

constructo psicológico que se refere ao processo na qual o estudante ajusta sua atividade 

e organização em busca de objetivos, o que se impõe, frente a uma atividade acadêmica, 

de maneira autônoma e motivada (BARRIOS; URIBE, 2017), envolve um conjunto de 

motivações que são definitivas para a ativação de crenças sobre a sua capacidade de 

aprender algo adequadamente (auto eficácia), a maneira como suas ações podem acarretar 

efeitos específicos (expectativas de resultado), a valorização da situação (motivação 

intrínseca) e as intenções de ser responsabilidade frente à tarefa. (CLEARY et al., 2012). 

 A auto regulação da aprendizagem foi descrita por Cleary (2006) considerando 

três fatores, a saber: (a) busca de aprendizagem e informação; (b) comportamentos 
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regulatórios mal adaptativos; (c) e manejo de ambiente e comportamento, que 

possibilitaram compreender a dinâmicas psicológicas em âmbito educativo e identificar 

fatores de risco, a exemplo do fracasso escolar (BARRIOS; URIBE, 2017).  

Desse modo, entende-se que se faz necessário educar os estudantes a escrever 

notas sobre cada aula, usar estratégias básicas, como sublinhar os pontos mais importantes 

de um texto, monitorar-se em relação à hora da leitura, utilizar técnicas de memorização, 

escrever resumos. Mas conhecer as estratégias não é suficiente, os estudantes devem 

compreender quando e como usá-las, e assim melhorar o seu rendimento escolar 

(BORUCHOVITCH, 1999).  

Deve-se pensar antecipadamente quais as estratégias serão utilizadas como: 

pensar quanto tempo será dedicado, preparar o ambiente de aprendizagem, selecionar os 

materiais que necessitará e esclarecer quais objetivos que desejam alcançar. O aluno não 

deve focar apenas no objetivo a ser alcançado, mas também quais formas de chegar até 

ele, formulando de maneira sistemática (BARTALO; GUIMARÃES, 2008). 

O estudante ao iniciar uma atividade precisa realizar uma análise prévia da 

mesma, criando metas, planejando e escolhendo estratégias. Dessa forma poderá 

estabelecer crenças motivacionais adequadas à situação, como a auto eficácia, expectativa 

de resultado, interesse/valor intrínseco (SAMPAIO et al., 2012). Os aprendentes devem 

estabelecer objetivos, compreender as exigências das tarefas, associando e relembrando 

de conhecimentos anteriores relevantes, organizando os assuntos que foram estudados, 

sublinhando as ideias principais nos textos lidos, resumir e escrever notas (RIBEIRO, 

2002). 

Para Moura (2015), os alunos devem ter como técnicas, ler antes das aulas, pois 

economiza tempo, a familiaridade com o material, fará com que a aquisição de 

conhecimento seja maior e aconteça de maneira mais rápida, pois irá apenas consolidar 

as ideias que já estavam presentes. Fazer revisões, mas não apenas através de releituras, 

este método é pouco produtivo, a melhor maneira acontece através do método ativo, 

através das tentativas de aplicar o conhecimento em prática através da escrita, recordando 

dos assuntos sem consultar o material de estudos.  
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Ainda, deve-se adaptar um espaço físico que evite distrações, e que proporcione 

silêncio, conforto físico, espaço o suficiente para colocar o material de estudo e boa 

iluminação. Organizar os horários para que não haja mal aproveitamento do tempo. Fazer 

listas e anotar em agendas. Testar sua aprendizagem dias depois de ter entrado em contato 

com o material, sem o contato direto com o material usado para estudar, tentando entender 

e aplicar o que foi estudado para que o aprendizado seja consolidado. Decorar através de 

associações, relacionando conceitos que precisam ser decorados a um trajeto conhecido, 

ou memorizando através da associação com nomes ou fórmulas (MOURA, 2015). 

As atividades de aprendizagem não devem gerar no indivíduo qualquer vestígio 

emocional de ameaça, de incômodo, de vulnerabilidade ou apreensão, pois neste caso a 

acessibilidade às funções cognitivas superiores de retenção, de planificação, de tomada 

de decisão, de execução, de monitorização e verificação ficam impedidas, implicando no 

desempenho mental que retrata o processo de aprendizagem (FONSECA, 2014). Mesmo 

sabendo o conteúdo da prova, o aluno pode ter resultados insatisfatórios devido ao 

nervosismo ou do uso equivocado de estratégias de aprendizagem. 

Para além disso, tem-se evidenciado em algumas pesquisas uma diferença no 

uso de estratégias de estudo, em relação ao gênero (CLEARY, 2006; CLEARY; CHEN, 

2009). Os dados do trabalho de Oliveira e colaboradores (2011) demonstraram que as 

meninas apresentaram uma melhor pontuação na Escala de Estratégias de Aprendizagem 

do que os meninos. Esses dados convergem com os resultados de Gomes (2002), no qual 

verificou-se que mulheres utilizam mais estratégias adequadas de aprendizagem em 

comparação aos homens. Algo também visto nas pesquisas de Boruchovitch e 

colaboradores (2007), que indicou o maior uso de estratégias metacognitivas entres que 

as mulheres, apontando mais comum e eficaz em mulheres o planejamento, 

monitoramento e regulação do aprendizado. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 AMOSTRA  
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Contou-se com uma amostra por conveniência (não probabilística) composta por 

223 universitários, com idade média de entre 18 e 23 anos (DP = 5,98), em sua maioria 

do sexo feminino (64,6%), graduandos em Psicopedagogia (35%) de instituições públicas 

(97,8%) da cidade de João Pessoa-PB.  

 

3.2 INSTRUMENTO 

 

Os participantes foram solicitados a responder os seguintes instrumentos: 

Self-Regulation Strategy Inventory - Self-Report (SRSI-SR) – Elaborado por 

Cleary (2006) e adaptado para o contexto brasileiro por Fonsêca et al. (submetido), tem 

como objetivo avaliar o uso das estratégias de estudos dos estudantes enquanto se 

preparam para provas. A escala é constituída por 28 itens que usam a medida de auto 

relato sobre o uso de estratégias específicas de auto regulação por parte de estudantes, 

avaliando três fatores: busca de aprendizagem e informação (Faço perguntas ao meu 

professor quando não entendo alguma coisa); comportamentos regulatórios mal 

adaptativos (Espero até o último momento para estudar para avaliações); e manejo de 

ambiente e comportamento (Uso fichários ou pastas para organizar meus materiais de 

estudo). Os itens são respondidos em uma escala do tipo Likert variando de 1 (nunca) à 7 

(sempre), considerando as formas dos estudantes se prepararem para testes científicos. O 

escore composto do SRSI-SR mostrou ter alta confiabilidade interna (alfa de Cronbach 

= 0,92). 

Questionário sociodemográfico – Objetiva caracterizar os participantes e obter 

informações como: sexo, idade; curso e tipo de instituição. 

 

3.3 PROCEDIMENTO  

 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CEP/CCS), respeitando 

todas as normas éticas exigidas pela Resolução 466/2012 e 510/2016.  
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A coleta de dados ocorreu em uma instituição pública de ensino superior. Após 

a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, os participantes 

responderam individualmente, tendo em média 15 minutos para responder as questões, 

foi garantido o anonimato de suas respostas e o direito da participação voluntária. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Foi utilizado o SPSS (versão 21) para calcular estatísticas descritivas (média, 

desvio-padrão) e estimativas de frequências a fim de caracterizar a amostra. 

Posteriormente utilizou-se a análise multivariada de variância (MANOVA), para verificar 

a variabilidade das magnitudes dos fatores de Estratégias de estudo em função do sexo 

dos participantes. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o objetivo de identificar as estratégias de estudo utilizadas pelos 

universitários, os resultados indicaram que as mulheres pontuaram (M = 4,84; DP = 0,99) 

mais que os homens (M = 4,65; DP = 0,99), em busca de aprendizagem e informação, as 

mulheres obtiveram pontuação maior (M = 5,01; DP = 0,83) que os homens (M = 4,80; 

DP= 0,90) e por fim pontuou (M = 5,20; DP = 1,06) em comportamentos regulatórios mal 

adaptativos a mais que os homens (M = 4,61; DP = 1,02) em manejo de ambiente e 

comportamento, como descritos na Tabela 1. 

Posteriormente foi realizada uma MANOVA com o propósito de verificar quais 

fatores das estratégias de estudo diferenciavam em função do sexo dos participantes. Os 

resultados apresentaram que apenas o fator manejo de ambiente e comportamento houve 

diferença significativa (p < 0,01), apontando as mulheres com maior média (M= 26,02) 

do que os homens (M = 23,03). 

Desse modo, às análises de comparação entre os sexos, corroboram com a 

literatura, que apontam níveis mais elevados de uso de estratégias de auto regulação entre 
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as mulheres em comparação com os homens. Nessa direção, a pesquisa de Rufini et al. 

(2011), apresentou que as mulheres obtiveram uma melhor pontuação na escala de 

estratégias de aprendizagem do que os homens. Na presente pesquisa estudantes mulheres 

pontuaram mais no fator manejo de ambiente e comportamento, tal resultado corrobora 

com o estudo de Torrano; Soria (2017), na qual foi verificado que as mulheres mostram 

melhores níveis de estratégias de aprendizagem, corroborando também com o 

levantamento de Gomes (2002), os resultados identificaram que as mulheres utilizam 

mais das estratégias de aprendizagem do que os homens. No estudo levado a cabo por 

Boruchovitch et al. (2007) indicaram uma predominância de mais estratégias 

metacognitivas no sexo feminino, como o planejamento, monitoramento e regulação do 

aprendizado.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se, com base nos resultados apresentados, que o estudo teve como seu 

objetivo, investigar se existem diferenças das estratégias de estudo de universitários em 

função do sexo, alcançados. Sendo assim, a pesquisa permitiu expandir o conhecimento 

sobre a temática. 

Ademais, vale ressaltar que a presente pesquisa apresenta limitações, tendo em 

vista que a amostra foi não probabilística (por conveniência), além de ter sido considerada 

apenas uma instituição pública. Nessa direção, sugere-se que estudos futuros abranjam 

amostras maiores e mais heterogêneas, abrangendo um número maior de instituições da 

cidade de João Pessoa, eventualmente outras cidades da Paraíba, além de considerar 

universidades públicas e particulares. Outro potencial de limitação é a desejabilidade 

social, que faz com que o participante possa alterar suas respostas, ocasionando uma 

modificação da realidade social (COZBY, 2003). 

Além disso, deve-se ter em conta outras variáveis que possibilitem compreender 

como as estratégias de estudo, a exemplo da personalidade, cansaço emocional e 

autoestima, dado que pode auxiliar profissionais do âmbito educacional desenvolverem 
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estratégias preventivas de intervenção na população universitária considerando as 

características de cada grupo específico. 
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ANEXOS 

Tabela 1- Diferença das médias entre homens e mulheres (MANOVA).  

Fatores das estratégias de estudo Homens 

(N= 116) 

Mulheres 

(N= 116) 

Geral  

 M DP M DP M DP P 

Busca aprendizagem e informação 4,66 0,11 4,84 0,99 4,76 0,99 0,18 
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Comportamentos regulatórios mal 

adaptativo 

4,80 0,90 5,01 0,83 4,93 0,86 0,08 

Manejo do ambiente e 

comportamento 

4,61 1,02 5,20 1,06 4,99 1,08 0,01* 

Nota: Diferenças significativas p < 0,05; * Fator significativo 
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RESUMO 

 Este trabalho pretende refletir acerca da intervenção psicanalítica em um estudo de caso 

na sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado), bem como em construir 

recursos pedagógicos a partir dessa intervenção, de um aluno de cinco anos, 

diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e matriculado em uma sala de 

AEE, a fim de possibilitar a inclusão e descrever os resultados desse processo. Por meio 

da literatura revisada, utilizamos a pesquisa bibliográfica composta por diversos autores 

e psicanalistas, tais quais Maleval (2017); Ferreria (2017); Lefort (1984); Quinet (2009); 

Grandin (2013); Laurent (2014) e Bedaque (2015), que retratam a realidade do autismo e 

a clínica psicanalítica na atualidade. Os resultados foram tecidos a partir de uma tentativa 

e aposta na função transferencial em psicanálise e o manejo da professora para com a 

demanda do aluno enquanto mediadora do processo ensino – aprendizagem para 

construção de recursos (tecnologia assistiva) em sala de AEE. Pensamos na inclusão 

durante a intervenção a partir da observação da singularidade do aluno e concluímos que 

é possível a partir da aposta que foi realizada, de com a abordagem em psicanálise, 

construir objetos, recursos, que favoreçam o desenvolvimento do processo ensino e 

aprendizagem em alunos diagnosticados com TEA. Sugerimos que a inclusão aconteça, 

dentro e fora da escola, a partir do respeito aos diversos que dela participam e que outros 

profissionais, os psicólogos, possam estar inseridos nesse processo da escola comum 

inclusiva, para que através da psicologia educacional, possamos desenvolver um bom 

trabalho na escola e em salas de AEE. 
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Palavras-chave: autismo. abordagem psicanalítica. inclusão. 

 

ABSTRACT 

This work intends to reflect on the psychoanalytic intervention in a case study in the ESA 

(Education Specialized Attention) room, as well as in constructing pedagogical resources 

from this intervention, of a five year old student, diagnosed with ASD (Autism Spectrum 

Disorder) and enrolled in an ESA room in order to enable inclusion and describe the 

results of that process. Through the reviewed literature, we used bibliographic research 

composed by several authors and psychoanalysts, such as Maleval (2017); Ferreria 

(2017); Lefort (1984); Quinet (2009); Grandin (2013); Laurent (2014) and Bedaque 

(2015), which portray the reality of autism and psychoanalytic clinic today. The results 

were woven based on an attempt and the transference function in psychoanalysis and the 

teachers management to the students demand as mediator of the teaching - learning 

process for the construction of resources (assistive technology) in the ESA room. We 

think of inclusion during the intervention from the observation of the singularity of the 

student and we conclude that it is possible from the bet that was made, with the approach 

in psychoanalysis, to construct objects, resources,that favor the development of the 

teaching and learning process in students diagnosed with ASD. We suggest that inclusion 

take place within and outside of the school, based on respect for the many that participate 

and that other professionals, psychologists, can be included in this process of inclusive 

school, so that through educational psychology, we can develop a good work in school 

and in ESA rooms. 

Key-words: autism. psychoanalytic approach. inclusion. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por intenção construir, na descrita psicanalítica, o estudo de 

caso de um menino e sua relação com a “luz” e como foi manejada na tentativa de uma 

possível função transferencial entre a professora e o aluno. Essa relação ensino - 
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aprendizagem mediada, foi utilizada para a produção de recursos materiais na sala de 

AEE (Atendimento Educacional Especializado) a partir da observação psicanalítica e de 

como o menino interagia com objetos e poderia desenvolver a aprendizagem em ambiente 

escolar. 

Pensamos em como a abordagem psicanalítica pode auxiliar no processo ensino 

– aprendizagem na sala de AEE, tendo em vista o percurso desse Menino de cinco anos 

de idade, ao qual chamaremos de Carlos e refletir acerca dessa intervenção durante o 

estudo de caso. Com isso, pretendemos observar a demanda da criança, a fim de tornar o 

processo de escolarização possível, alavancando, portanto, a visibilidade do sujeito 

autista. Entendemos, pois, que ele existe enquanto sujeito, se expressa e traz em si uma 

demanda, muitas vezes, não verbalizada em linguagem. Contudo, realiza em sua 

linguagem corporal a comunicação capaz de ser compreendida e orientada mediante os 

profissionais atuantes na escola.  

 Para compreendermos um pouco mais sobre a relação de comunicação verbal e 

não verbal Lefort (1984, p 10) nos diz que: “O real aqui só se coloca como registro, em 

relação aos dois outros – o simbólico e o imaginário (...)” No percurso de Carlos, 

observamos que o simbólico e imaginário pouco se expressa em sua fala. O recurso 

simbólico se confunde com um imaginário desconhecido por tantas vezes, a foraclusão 

do furo não distingue o que de fato se quer e ou se pretende dizer, a partir dos ditos do 

inconsciente. Na maioria das vezes, esses ditos não são verbalizados, mas podem ser 

expressos na linguagem do corpo e, talvez, na interação com objetos. Foi dessa maneira 

que pensamos observar e construir os recursos, a partir do que Carlos nos ofertava, e ele 

nos disponibilizou seu fascínio pela “luz”, para assim iniciarmos este estudo. 

O que nos moveu nessa trajetória, foi a motivação em, descobrir se poderíamos 

com essa   prática de observação psicanalítica possibilitar para Carlos, uma comunicação 

com os profissionais atuantes da escola e o desenvolver de um processo ensino – 

aprendizagem a partir da construção de recursos pedagógicos. 

 

2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 
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O percurso teórico foi relacionado à prática vivenciada na sala de AEE. As salas 

de Atendimento Educação Especializado ( AEE) surgiram durante a década de 90 com o 

intuito de proporcionar a inclusão do aluno com “Deficiência; transtornos globais de 

desenvolvimento (Autistas; Síndrome de Rett; Transtorno desintegrativo da infância; 

transtorno de Asperger, DSM – IV 2002); Altas Habilidades e Superdotação” (Resolução 

04/2009) nas escolas regulares de ensino, o funcionamento da sala foi amparado por lei 

e, nesses trâmites, os profissionais especializados iniciaram o estudo de novas 

metodologias e construções de recursos didáticos para melhor atender aos alunos, bem 

como suas diversas necessidades humanas e educacionais de maneira a favorecer a 

inclusão nas escolas. 

 Nesse sentido, buscamos observar e perceber cada criança que está matriculada 

na sala de AEE em sua dimensão singular, suas potencialidades e habilidades mediante o 

ensino, o caso do Menino e a luz serviram de objeto de análise teórico e prático para 

observar como a abordagem psicanalítica poderia ajudar no processo de inclusão escolar, 

inclusão esta que visa tornar possível que toda criança típica ou atípica, possa está inserida 

no processo ensino – aprendizagem em escola regular.  Pensar nesse processo inclusivo 

exige que o sujeito, o aluno tenha suas particularidades e visibilidade respeitadas em meio 

aos profissionais atuantes na escola, refletir acerca da “ideia que nos vem à cabeça a qual  

seria de simplesmente colocar uma criança com TEA em uma escola regular, esperando 

que ela comece a imitar as crianças tidas como ‘normais’ (BRAGA 2015,  p. 23) não se 

adequa aos conceitos de inclusão e nem tão pouco na visão psicanalítica de observação 

da singularidade de cada sujeito, por isso devemos investigar e possibilitar pesquisas que 

introduzam estas crianças no cenário escolar. 

O autismo hoje com a nova classificação do CID 10, admitiu mais características 

para o seu diagnóstico e uniu outros transtornos globais e síndrome de Asperge 

nomeando-os de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Para Murta; Calmon; Rosa 

(2012, p.100): 

 

(...) de acordo com a Classificação internacional de doenças (CID 10), 

o autismo é um dos transtornos Globais do desenvolvimento (TGA), 

uma família de distúrbios da socialização com início precoce e curso 
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crônico, presentes sob a classificação F84, que possui um impacto 

variável em áreas múltiplas e nucleares do desenvolvimento, desde o 

estabelecimento da subjetividade e das relações, passando pela 

linguagem e comunicação, o aprendizado e as capacidades adaptativas. 

 

Dentro dessa classificação diagnóstica estava Carlos, um aluno que em sua 

singularidade possui características próprias e maneiras de se expressar diferente dos 

demais autistas, cada um é um em seu modo de relação com o outro. Para Grandin (2015, 

p. 25) uma adulta autista, “... o autismo é identificado pela observação e avaliação do 

comportamento”, poderíamos dizer, do comportamento de cada um. No caso do menino, 

sua interação com o outro era bastante restrita. Ele se expressava com a mãe e familiares, 

provavelmente pelo convívio frequente. Os parentes, por sinal, o entendiam acerca do seu 

querer, gostos etc. Porém no cenário escolar ele era enigmático, necessitava de um olhar 

psicanalítica para melhor compreensão em sua construção singular autista. 

Assim introduzo uma característica do Menino descrito nesse caso. As palavras 

não estavam tão dispostas a saírem de sua boca, e saíam apenas quando ele desejava emitir 

alguma satisfação. Porém, o significado era entendido somente por ele. O mesmo conhece 

números, letras, fala palavras em Inglês e adora música. Entre as várias observações, 

constatou-se o fascínio do menino em apagar e acender a luz, bem como o ligar e desligar 

dos aparatos derivados de energia, como: sons, CPU e lupa eletrônica, existentes como 

recursos multifuncionais em sala de atendimento. Para Gonçalves; Gonçalves (2015 p.47) 

“qualquer item, peça de equipamento, software ou sistema de produto que é utilizado para 

aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais de pessoas com deficiência 

(...)”. Portanto, são tecnologias assistivas e funcionam na sala como múltiplos recursos 

para que as crianças possam manusear durante o atendimento. Como observação para 

melhor confecção dessas tecnologias assistivas, foi possibilitada a liberdade no Menino 

de tocar, apreciar e manusear os aparatos dispostos em sala, com o intuito de identificar 

o objeto que mais despertava o seu interesse. 

Para Carlos, seu objeto predileto poderia ser uma lanterna¿ A partir de uma 

lanterna, iniciamos a tentativa para estabelecer relações de comunicação com ele. 

Refletindo acerca de uma possível transferência, pensamos em como poderíamos alcançar 
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Carlos. Para a clínica psicanalítica a proposta de trabalho “é discutir as incidências do 

encontro do sujeito autista com um analista, a fim de verificar o que de transferência pode 

alcançar, no campo da invenção singular, daquela construída por conta própria” Murta; 

Calmon;  Rosa (2012, p. 103), sabendo que o sujeito autista necessita em sua vivência ser 

observado mediante sua pulsão , a que serve seus impulsos e de que maneira esse outro 

pode comparecer em seu convívio sempre respeitando o limite onde o outro pode se tornar 

invasivo mediante seus  desejos, buscamos a partir desse objeto ( a lanterna) observar se 

seria viável a relação entre professora – lanterna e aluno. Diante disso, observou-se que a 

lanterna foi utilizada como o primeiro contato na busca de uma transferência e também 

para construção de recursos favoráveis às práticas educativas em sala de AEE. 

Observando a lanterna enquanto tecnologia assistiva, buscamos a possibilidade 

de comunicação, linguagem e uma possível transferência a partir do seu manuseio, 

utilizando essa ação como um contínuo mediador entre o menino e a professora. “A 

psicanálise nos convoca a buscar, em qualquer ato autista, mesmo naqueles 

aparentemente sem sentido, o sujeito e sua singular maneira de lidar com aquilo que o 

acontece e aprisiona” (FERREIRA 2017, p77). Assim, foi possível estabelecer uma 

relação com o desejo dessa criança, a partir do manuseio da lanterna e em observação do 

que ele pode fazer com ela. 

Sentamos ao redor da mesa e iniciamos o processo de brincar com a lanterna de 

acordo com os gestos que o Menino estabelecia. Ele deslocava a lanterna por cima da 

mesa e, durante a parada do objeto, a professora retornava a lanterna para a o local da 

mesa onde tinha iniciado o deslocamento do objeto. O menino começa a cantar melodias. 

Utiliza sua boca para emitir sons de notas musicais Si, fa, sol, la, si, do... Desde aquele 

dia, soube que existia a Transferência, uma pequena ligação entre a criança e a professora, 

pois como “a voz do autista, não submetida à castração, não facilitada, faz dele um horror, 

e por isso que ele dedica tanto esforço para enterrá-la” (MALEVAL 2007, p.96). Todavia, 

percebi que o entonar do canto do menino não era de zombaria, mas de gozo, de 

relaxamento ou de desprendimento de si, a partir de um gesto de interação entre ele, a 

lanterna a luz e eu. Foi possível observar a satisfação no encontro proposto entre o 

Menino, a lanterna e a professora. 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

O menino e a luz, o menino da luz, a luz do menino... Analisaremos, portanto, 

como pode ser descrito esse processo de inclusão por meio de uma possível transferência 

e construção de recurso no cenário escolar, a partir da observação psicanalítica em sala 

de AEE.  

Carlos é um menino de cinco anos, estuda em uma escola da rede municipal de 

Mossoró, e permanece em atendimento na sala de AEE faz dois anos. Uma criança calma, 

com fala não verbalizada, sem significantes precisos, não tem nenhuma limitação motora, 

seu interesse por atividades é resumido, ele gosta de números, fala palavras em inglês, e 

não costumava falar das letras, ao iniciar os atendimentos, Carlos não pronunciava seu 

nome, nem dirigia palavras para com sua professora. Passava boa parte do tempo a mexer 

nos números que ficavam encaixados em um tapete de EVA na sala. 

 O movimento que ele fazia em apagar e acender a luz sempre que chegava à sala. 

Essa atitude possibilitou as observações nas várias sessões de atendimento. O menino 

chegava, desligava e ligava o interruptor. Ele olhava para a luz de cabeça erguida e 

admirava. Depois, buscava alguns números, fabricados com EVA, que ficavam no canto 

da sala em cima de um tapete. O garoto começava a contar isoladamente, como se não 

existisse ninguém próximo dele. Contudo, quando me aproximava perto dele, o mesmo 

parava de interagir com os números e silenciava. “Não haveria essa extração de objeto, 

em que o analista possa conduzir o sujeito em tratamento, mas trata-se de promover algum 

ponto de perda suportável na qual o sujeito cede algo do gozo” (FERREIRA 2017, p.107). 

Ao observá-lo, era possível concluir que não seriam apenas os números que o atraía. 

Existia a Luz que o fascinava. O menino sabia que de alguma maneira aquela luz dizia 

algo dele¿ Mesmo no silenciar, o objeto o impelia a realizar o movimento cuja demanda 

emanava no desprendimento de energia, que era gerada em interação com essa luz. Esse 

movimento e o gozo se repetiam por várias vezes a cada sessão a luz o encantava, mas 

quando era apagada, gerava um desconforto e medo por parte do Menino. Algo que fazia 

parte da ausência, ausência de luz. 
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Em conversa com um amigo eletricista, foi descoberta de maneira simples que o 

percurso que a luz fazia para ser exposta, era o caminho de entrada e saída. Para que a luz 

saísse, a mesma teria que realizar os movimentos de troca entre os íons positivos e 

negativos para, com isso, a luz ser externada. Percebi, nesse diálogo, que, por mais que o 

Menino não falasse, algo entrava em sua mente, pois a maneira como ele apreciava a luz 

era no simbólico o movimento da luz – algo estava entrando para que a luz fosse exposta 

para fora. 

Para iniciar as sessões, passei a colocar uma caixa que pudesse proteger o 

interruptor e tentar conduzir o olhar do Menino para atividades voltadas para outros 

objetos que o pudessem atrair (ação nada psicanalítica).  Na tentava de fazê-lo ceder a 

algo desse gozo ou ao menos encontrar outros objetos que pudessem atrair sua atenção, 

era, portanto, sem êxito. O movimento de ligar e desligar a luz foi secundário, uma vez 

que o mais importante para ele era a própria luz que saía da lâmpada. Percebemos, 

portanto, que o foco não era o interruptor, mas a luz. Quando escurecia, isso lhe causava 

susto.  

O escuro seria o apagar dos ditos, provocados pelo furo? Furo este elucidado pela 

luz que irradiava de dentro para fora? E era apreciada pelo menino da luz, a luz do 

menino? “Não há furo, e, portanto nada pode ser extraído para ser posto nesse furo – que 

não há.” (LAURENT 2014, p.80) a foraclusão do furo nos faz refletir acerca de um 

circuito, circuito esse que nos convoca a trabalhar essa demanda afim de um retorno do 

gozo, afinal sem furo, sem borda e sem acesso aos dizeres, poderíamos construir a partir 

de um objeto autístico esse circuito? Circuito esse que poderá nos auxiliar no 

deslocamento de objetos e gozo de modo a proceder a partir desse circuito, um manejo 

do menino através do objeto autístico. E, possivelmente gerar uma aprendizagem 

utilizando a tecnologia assistiva como processo no ensino. Em Psicanálise, chamaremos 

de circuito o movimento proposto de modo a utilizar a forma como se desprende, por 

menor que seja: o desejo, o gozo da criança autista, seja através de objeto autístico, ou 

por comportamentos singulares. Com isso, a partir dessa observação, pode-se propor um 

circuito, em que o percurso desse sujeito possa se aproximar ao máximo do movimento 

de desprendimento, com função de borda para a criança.  
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Ao final dos atendimentos com o menino, ficava imaginando como alcançá-lo 

através de um olhar, de uma expressão facial ou de um recurso construído que pudesse 

estabelecer algum circuito, de maneira a possibilitar a comunicação.  “Para chegar a um 

furo no real (um objeto falta em seu lugar)” (DICIONÁRIO DE PSICANÁLISE 1996, p 

.335). Contudo, essa falta no autista se constitui da falta do furo, da foraclusão do furo, 

sob essa reflexão tomei uma lanterna como um possível objeto que pudesse auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem, nesse deslocamento do gozo, no circuito. “Para 

sujeitos sem borda como instituir um limite- não a partir de uma aprendizagem qualquer, 

mas construindo uma cadeia singular que amalgame significantes, objetos, ações e jeitos 

de fazer - de modo a constitui-se um circuito que faça função de borda, o circuito 

pulsional” (LAURENT, 2014, p. 83). 

Refletindo com o discurso de Laurent, início como um possível objeto: a 

lanterna. Coloquei a lanterna para ele em cima da mesa redonda no centro da sala. O 

menino rola a lanterna e quando ela para eu pego e retorno para o início da mesa, onde lá 

está a mão dele. O garoto aguarda que eu reinicie o processo, como um ligar, uma 

comunicação com sua extensão corporal, até onde a lanterna se estende, até onde sua mão 

recebe da minha a luz, luz que vem de dentro do objeto, luz que vem de dentro de si? Luz 

que vem da extensão do corpo do menino? Luz que lembra um furo, e que pode 

possibilitar um circuito? Que irradia de dentro para fora. Luz que somente ele pode ou 

não saber o significado simbólico. 

Era como se o processo de ensino e aprendizagem contasse com a mediação da 

lanterna, que simbolizava através da luz a extensão do corpo do menino. Eu não tocara a 

luz, pois ela estava protegida pela lanterna, logo eu não tocara no menino? Após essa 

experiência de comunicação e possível formação desse circuito, iniciei a confecção de 

recursos materiais que possibilitassem a aprendizagem do Menino a partir da lanterna.  

Após a lanterna, e a experiência de Carlos com ela refletindo sobre essa 

intervenção a professora elaborou outro recurso, visando o processo de ensino 

aprendizagem: três latinhas, uma com letras, uma com números e outra com cores, elas 

foram mostradas ao aluno, e foram confeccionadas a partir de uma fala de sua mãe que 

dizia: Carlos espalha todos os brinquedos mas não os coloca de volta para dentro da caixa 
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onde eles ficam guardados. Pensando no discurso da mãe, as latinhas cabiam somente seu 

braço, para a retirada do que tinha dentro delas (Números; letras e cores). Ele brincava 

com a lanterna, retirava os objetos de dentro das latinhas e em seguida, colocava a lanterna 

dento delas. Sempre ficava horas brincando, até que em um dado momento, peguei as 

letras que estavam contidas na lata e comecei a focar com a luz da lanterna, as letras que 

descreviam seu nome. Repeti esse processo em outras aulas, assim como fazia o mesmo 

processo com os números e as plaquinhas com as cores, mostrava para o aluno uma por 

uma com a luz da lanterna a focar, em uma aposta de que algo poderia ser transmitido 

para Carlos. 

A cada atendimento, a mãe do menino relatava que ele se deslocava para a sala 

sozinho e de forma livre andava pelo corredor até chegar no AEE, como se conduzisse a 

mãe até lá. De alguma maneira Carlos se sentia parte daquela aula¿ Poderia ele ter 

encontrado um circuito nos instrumentos, recursos apontados por ele mesmo, a partir da 

observação de seus atos e preferências? Depois da experiência com a lanterna e a luz, 

todas as atividades foram sendo direcionadas com o uso da lanterna. Lembro que nas 

últimas sessões de atendimento, o menino havia trocado o uso da lanterna pelas latinhas 

e já se interessara pelas letras. E logo no final do ano, para despedida das aulas, o menino 

gesticula, segurando a mãe da professora expressando está irritado em ter que sair da aula 

ao término, um possível desejo em continuar por mais tempo em sala de AEE, balançado 

a cabeça, gesticulando uma possível “fala” não verbal, quem sabe, o desejo de mais tempo 

junto a intervenção em sala. 

Segundo Bedaque (2015, p.21) é importante “o desenvolvimento no contexto 

educacional desde que  não seja fragmentado, bem como promover um AEE sincronizado 

ao projeto da escola é um desafio para contribuir com mudanças significativas na efetiva 

participação e aprendizagem dos estudantes”, dentro desse processo com esse  aluno , de 

ensino aprendizagem aqui narrado, não estaríamos contribuindo com os projetos da 

escola, e de maneira a incentivar atuações de profissionais que possam ter um 

embasamento teórico e prático diante da demanda do aluno autista? Quais profissionais 

poderiam atuar em conjunto com a escola mediante esse relato de estudo de caso, de 

maneira a contribuir com a inclusão de crianças autistas na escola comum? 
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo de caso aconteceu durante as sessões em sala de atendimento 

educacional especializado (AEE) que transcorrem uma vez por semana, durante 50 

minutos. O acompanhamento do menino foi realizado por 6 meses. No contexto da sala 

de Atendimento Educacional Especializado, o menino foi recebido a partir de uma 

entrevista realizada com a mãe para observarmos quais os medos e a maneira como ele 

expressava seu desejo, o desejo em permanecer na sala. O que mais o atraia durante as 

aulas em sala regular; se em casa a alimentação dele era boa; se possuía alguma alergia 

(para melhor higienizar o ambiente). As observações baseadas na ética psicanalítica, a 

ética do desejo, durante as sessões, fizera parte desse movimento de escuta e observação, 

em que os relatos da mãe nos ajudou a participar do querer deste menino. A observação 

da criança nos possibilitou criar um “circuito” onde a permanência em sala de AEE foi 

bem aproveitada, pelo menino e pela professora responsável. 

O método utilizado foi um estudo de caso e a pesquisa descritiva serviu como 

base para de maneira significativa, relatar o processo de construção de recursos e 

observação psicanalítica utilizada para tal propósito. Para Goldenberg (1999, p 33): “O 

estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise holística, a mais completa 

possível, que considera a unidade social estudada como um todo, seja um indivíduo, uma 

família, uma instituição ou uma comunidade, com o objetivo de compreendê-los em seus 

próprios termos”. 

Pensamos no estudo de caso como representação daquilo que a pesquisa se 

propõe, o diálogo com o todo da comunidade escolar: família, escola, professores do 

menino. A busca pela identificação do sujeito em sala de AEE, o manejo com o Menino; 

a busca por materiais que ajudasse na construção de uma linguagem acessível para ele; a 

observação do sujeito e suas construções acerca de um objeto autístico como extensão do 

corpo; o percurso percorrido desta mediação; as descobertas de ambos, professora – 

menino – mãe e a transferência em psicanálise. Todo esse conjunto de fenômenos resultou 

nessa escrita.  A função não está no analista está no analisando, “a função do analista é 

saber utiliza-la” como já nos diz Quinet (2009, p. 26), não estamos nos nomeando de 
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analistas, mas explicando a função de transferência e como ela pode ser utilizada na escola 

para melhor mediar a relação entre o professor e o aluno, a fim de favorecer a construção 

de recursos para a aprendizagem do sujeito e descoberta de si. 

A lanterna, enquanto objeto autístico, foi utilizada após várias sessões de 

atendimento e entrevista com o menino, Maleval (2017, p. 358) relata que em se tratando 

de êxitos de sujeitos autistas “não foram obtidos pela aplicação de técnicas de 

aprendizagem nem por tratamentos pautados em etapas de desenvolvimento, mas pela via 

de procedimentos singulares...”. Não o bastante, a lanterna não se encerra nela mesma, 

mas a maior observância nesse processo foi a luz, como o aluno interagia, observava, 

vivia a luz que saia da lanterna.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A inclusão do Menino realizada a partir da luz, da lanterna e dos recursos 

construídos nos traz uma reflexão acerca da escola “a ideia que nos vem à cabeça seria 

de simplesmente colocar uma criança com TEA em uma escola regular, esperando que 

ela comece a imitar as crianças tidas como ‘normais’” (BRAGA, 2015, p.23). Os 

resultados aqui descritos foram construídos a partir da singularidade do sujeito. Primeiro 

observamos seus interesses por atividades, em seguida pensou-se na função transferencial 

e por último, o manejo dos objetos, que foi realizado como parte do circuito onde o gozo 

é deslocado de maneira a poder ou não gerar um aprendizado.  

Não se faz necessário apenas a sistemática abordagem comportamental para que 

a criança seja incluída no cenário escolar, para além de um comportamento controlado, a 

inclusão precisa partir da singularidade de cada sujeito, da demanda ofertada por cada 

aluno. Carlos olhava para luz de modo diferente, essa percepção, essa demanda relata um 

pouco do que ele era e sua singular expressão para o aprendizado. Quantas crianças na 

escola não expressam esse singular no modo como aprendem? 

As latinhas foram outro recurso construído para favorecer a aprendizagem do 

menino. O manuseio dela juntamente com a lanterna serviu de instrumento enquanto 

recurso de tecnologia assistiva, para que esse circuito fosse elaborado de maneira a 
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produzir um gozo, tendo em vista a produção de um circuito e da aprendizagem. Por fim, 

algo chamou a atenção, durante as férias, a mãe de Carlos postou em redes sociais os 

avanços do menino. Ele começa a verbalizar palavras e letras, soletrando rótulos de 

embalagens e seu nome, expressando, a partir da voz, o som das palavras lidas nos rótulos. 

Observando as três latinhas, os rótulos das mesmas e os relatos da mãe do aluno 

formulamos a seguinte pergunta: poderia os recursos destinados a lanterna, a luz, as 

latinhas terem favorecido essa aprendizagem da leitura? 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta elaboração de recursos a partir da singularidade e produção de um circuito 

para o menino, observamos que é possível construir, a partir da abordagem psicanalítica, 

a inclusão na escola de cada criança que dela participa, e dentro desse processo de ensino-

aprendizagem, possibilitar o respeito às diferenças e potencializar as habilidades de cada 

um. Tendo em vista essa transferência mediada pela professora que relacionou o aluno – 

objeto – ensino, o circuito em torno do objeto e observando a construção do aluno, de sua 

linguagem, possibilitamos a partir do respeito a singularidade relatar as diferenças de cada 

sujeito e refletir sobre a diversidade, trabalhando a aprendizagem dentro do processo 

inclusivo na escola. 

Esperamos contribuir para reflexões e novas práticas de observação na 

construção de cada sujeito, bem como desenvolver no cenário educacional o respeito a 

cada um que se torna partícipe no processo ensino e aprendizagem. Desejamos que 

mediante a psicologia educacional e seu papel na escola, possamos construir uma nova 

maneira de ensinar e observar a singularidade de cada criança. Se nesse processo 

obtivermos o envolvimento de psicólogos, desenvolveríamos bem melhor o papel 

inclusivo e de aprendizagem das crianças com TEA e as demais, onde as necessidades 

educacionais serviriam de reflexão para uma escola comum inclusiva. 
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RESUMO 

A mente possui determinada importância acerca dos nossos processos biológicos.  Um 

conceito que vem sendo estudado é a somatização, que seria a indução de processos 

somáticos a partir de influências mentais. Para tal, é necessário considerar a influência do 

psicológico no desencadeamento de doenças. Desta forma, o estudo buscou abordar a 

psicossomatização relacionada a diabetes mellitus do tipo I e II, objetivando ressaltar o 

processo de saúde-doença, a epidemiologia do diabetes, a funcionalidade da terapia 

psicossomática e os fatores que desencadeiam a patologia, por meio de uma revisão de 

artigos científicos que abordavam o tema. O levantamento deste material bibliográfico se 

deu nas bases de dados do SciELO, LILACS, Ministério da Saúde e PUBMED, como os 

descritores: psicossomática, diabetes, emoção, somatização. A análise do material 

permitiu evidenciar o envolvimento do organismo nos momentos de estresse que pode 

ocasionar determinadas doenças, na qual haja o envolvimento do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA). O diabetes Mellitus está entre essas doenças e pode ser citado 

como uma das mais importantes, por sua preponderância tanto no Brasil quanto em outros 

países, juntamente com altas taxas de mortalidade tendo em vista as complicações que a 
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doença pode trazer. Dessa forma, ressalta a importância de que acompanhamento 

psicológico seja incluso ao tratamento da diabetes, já que a necessidade de avaliar os 

fatores emocionais presentes nos pacientes é algo contínuo quando há um baixo controle 

glicêmico. 

Palavras-chave: psicossomática. diabetes. emoção. somatização. 

 

ABSTRACT 

The mind has particular importance about our biological processes.  A concept that has 

been studied is the Somatization, which would be the induction of somatic processes from 

mental influences. To this end, it is necessary to consider the psychological influence in 

triggering diseases. In this way, the study sought to address the psicossomatização related 

to diabetes mellitus type I and II, in order to emphasize the health-disease process, the 

epidemiology of diabetes, the functionality of the psychosomatic therapy and factors that 

trigger the Pathology, through a review of scientific papers that addressed the topic. The 

lifting of this bibliographic material occurred in the databases of the SciELO, LILACS, 

Ministry of health and PUBMED, as the keywords: Psychosomatic Medicine, diabetes, 

emotional, somatization. The analysis of the material allowed to highlight the 

involvement of the body in times of stress that can cause certain diseases, in which the 

involvement of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA). Diabetes Mellitus is among 

those diseases and can be cited as one of the most important, for your preponderance both 

in Brazil and in other countries, along with high mortality rates in view of the 

complications the disease can bring. In this way, underscores the importance of 

psychological monitoring is included in the treatment of diabetes, since the need to assess 

the emotional factors present in patients is something solid when there is a low glycemic 

control. 

Key-words: psychosomatic medicine. diabetes. emotional. somatization. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A diabetes é uma doença sistêmica que provoca complicações micro e macro 

vasculares, além de aumentar de 2 à 5 vezes o risco das doenças cardiovasculares. Ela é 

uma das causadoras principais de doenças como cegueiras, insuficiência renal, amblíopia, 

e amputação dos membros inferiores. A diabetes tipo 2 é a mais prevalente entre a 

população brasileira, em números ela atinge cerca de 400 milhões de pessoas. 

Diferentemente da diabetes tipo 1, que atinge cerca de 5% da população mundial.  

A princípio a maioria dos casos de diabetes eram predominantes em países ricos, 

porém, com os avanços tecnológicos, e a globalização, hoje os casos de diabetes podem 

ser vistos em todos os lugares do mundo. De acordo com o Primeiro Estudo Nacional de 

Prevalência a Diabetes (PREVADIAB), em Portugal, mostra que em torno de um milhão 

de pessoas vivem com diabetes, e na faixa de uns dois milhões podem vir a desenvolver 

tal doença (BOAVIDA, 2016). 

O diabetes Mellitus tipo 1 é um distúrbio endócrino-metabólico crônico que 

apesar de poder ocorrer em qualquer idade, ocorre com mais frequência na infância, em 

crianças de 2 a 4 anos principalmente (SILVEIRA et al., 2001). O diabetes Mellitus tipo 

2, onde em sua maioria não se faz necessário o uso de insulina, geralmente atinge uma 

faixa etária acima dos 40 anos, porém nos últimos anos tem se visto um grande aumento 

no número de crianças com sobrepeso diagnosticadas com diabetes, como consequência 

dos maus hábitos alimentares no atual âmbito social. O controle dessas doenças consiste 

em uso de medicamentos orais ou injetáveis, dieta regrada e uso de insulina à depender 

do caso (FERREIRA; CAMPOS, 2014). 

A psicossomática pode ser definida como uma exposição de desordens 

emocionais mediante à sintomas corporais (COELHO; ÁVILA, 2007). O uso do termo 

psicossomático está associado a relação entre a psique que é entendida como a mente, e 

a soma que é o corpo. Sendo assim, a junção destes termos traz uma noção de doenças 

com desordens físicas reais, que tem em sua origem desequilíbrios psicológicos.  Um 

exemplo para essas desordens seriam as dores de cabeça por tensão, causadas por estresse 

e desencadeando contrações musculares que geram dores (MORRIS; MAISTO, 2015).  

Um dos conceitos pioneiros acerca da pesquisa psicossomática, é a 

psicogenidade que trata da origem de sintomas ou doenças a partir de causas psíquicas e 
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ainda é um problema em aberto, se há ou não componente psicogênico em toda e qualquer 

enfermidade. Outro conceito estudado foi o de somatização, que seria a indução de 

processos somáticos a partir de influências mentais. A mente possui determinada 

importância acerca dos nossos processos biológicos. É necessário se considerar a 

influência do psicológico no desencadeamento de doenças, levando em consideração a 

importância da mente para o funcionamento dos processos biológicos (MELO FILHO, 

2005).  

De acordo com Chiozza (1987 apud BARBOSA; DUARTE, 2012) os 

transtornos histéricos e os de afetos, às doenças orgânicas e até mesmo os órgãos 

representam uma fonte inconsciente. Com isso, os adoecimentos podem surgir na 

tentativa de ocultar para si mesmo uma história na qual o significado pode ser 

insuportável, e assim, o adoecimento se torna uma resposta simbólica que, 

inconscientemente, busca modificar o significado da história, ou o seu andamento.    

Assim, com o intuito de aprofundar o estudo do tema, pretendeu-se resolver a 

seguinte questão: Quais são as influências e causas emocionais que podem desencadear a 

diabetes? Procurando responder à questão problema, o presente artigo teve como objetivo 

descrever como os fatores emocionais podem influenciar o desenvolvimento de doenças 

como a diabetes. A metodologia utilizada tem caráter bibliográfico que segundo Marconi 

e Lakatos (2007) a mesma pode ser entendida como sendo:  

 

A pesquisa bibliográfica ou de fontes secundarias, abrange toda  a 

bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revista, livros, pesquisas, 

monografias, teses, matérias cartográficos etc; até meios de 

comunicações orais, sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto. 

 

Para a realização dos objetivos, foram fomentados 3 principais tópicos disposto 

no referencial teórico, são eles: diabetes mellitus, como funciona a teoria psicossomática 

e influências emocionais causadoras da diabetes. 

 

2 DIABETES MELLITUS  
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O diabetes Mellitus é considerado uma doença endócrino-metabólica que atinge 

diretamente na forma de vida de seu portador. Possibilitando assim, o desencadeamento 

de diversas incapacidades (ABREU, 2015). Em um estudo realizado por Rocha (2016), a 

diabetes pode ser originada a partir de uma falha no sistema de defesa do corpo, que 

provoca a destruição das células do pâncreas, células estas, que seriam as responsáveis 

pela produção da insulina, hormônio necessário para entrada de açúcar no interior da 

célula.  

Sendo assim, a diabetes mellitus pode ser considerada uma doença sistemática, 

sendo possível provocar alterações microvasculares e macrovasculares, aumentando 

assim, 2-5 vezes o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o diabetes pode ser 

considerado como a principal causa de insuficiência renal, de cegueira ou ambliopia na 

população adulta e de amputação de membros inferiores (BOAVIDA, 2016). 

É de suma importância o diagnóstico correto e precoce do diabetes mellitus, 

porque permite a adesão de medidas terapêuticas que podem evitar o surgimento da 

doença nas pessoas com tolerância diminuída. Possibilitando o atraso de complicações 

crônicas em pacientes diagnosticados com diabetes. O diagnóstico do diabetes dá-se 

mediante as modificações da glicose plasmática, de jejum, ou após ser inserida via oral 

uma sobrecarga de glicose.  

O método glico-hemoglobina não deve ser usado para diagnosticar pessoas com 

diabetes, por não apresentar acurácia, isto é, por não apresentar precisão. Com o 

diagnóstico é possível descrever um tipo específico de diabetes. Hoje são conhecidas 

algumas tipologias que possibilita essa classificação, são elas: diabetes mellitus tipo um 

e dois; diabetes gestacional e outros tipos específicos, como defeitos genéticos da função 

da célula β, defeitos genéticos da ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, 

endocrinopatias, indução por drogas ou produtos químicos e Infecções. Porém, as 

ocorrências mais frequentes são as do diabetes tipo um e dois (GROSS, 2001). 

O diabetes tipo 1 é definido como a destruição da célula beta. Assim, 

desencadeando uma deficiência total na produção de insulina. Em grande parte das vezes, 

a destruição da desta célula, é causada devido um processo autoimune, pode ser detectado 
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auto anticorpos circulantes, como, anti-ilhotas, anti-insulinas e anti-descarboxilase do 

ácido glutâmico (anti-GAD) (BRASIL, 2006). 

Já o diabetes mellitus tipo 2 (DM2), é defenido como decorrentes defeitos na 

secreção e ação da insulina. Este tipo de diabetes está associado à resistência à insulina, 

obesidade andróide, dislipidemia e hipertensão arterial, constituindo a síndrome 

metabólica (ARAÚJO; BRITO; CRUZ, 2000). 

Nesse caso, a ação da insulina não aponta evitar cetoacidose, podendo assim, 

controlar o quadro de hiperglicêmico. Quando a cetoacidose estar presente, ela vem 

acompanhada de infecções ou graves estresses, porém, é muito raro o manifesto da 

cetoacidose. Grande parte das vezes os portadores do diabetes mellitus tipo 2 apresentam 

características, como excesso de peso ou deposição central de gordura. Causando provas 

de resistência à ação da insulina e defeito na secreção de insulina desencadeada pela 

incapacidade de compensar essa resistência. Pode se afirmar que em alguns indivíduos a 

ação da insulina é normal, já o defeito na secreção mais complicado (BRASIL, 2006). 

O Ministério da Saúde, juntamente com o Instituto brasileiro de geografia e 

estatística (IBGE) no ano de 2015, mostra que no Brasil, o índice de pessoas com diabetes 

mellitus chega aos 9 milhões. Isso representa 6,2% da população adulta. As mulheres 

representam maior quantidade da doença que os homens. Desses 6,2%, as mulheres 

representam 7%, já os homens apenas 5,4%. Isto pode se dizer que dos 9 milhões pessoas 

com diabetes mellitus no Brasil, 5,4 milhões são mulheres e 3,6 milhões homens.  

No Brasil, o tratamento do diabetes é gratuito. O medicamento é distribuído 

através do programa “Farmácia Popular”, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Para 

tornar-se beneficiado pelo programa o portador da doença deve se encaminhar a umas das 

34,5 mil unidades do programa e apresentar um documento de identificação com foto, e 

receita médica dentro do prazo de validade, que é de 120 dias. Essa receita pode ser 

emitida por um profissional do Sistema único de saúde (SUS), ou um médico que atende 

em hospitais públicos ou clínica privadas. Cada usuário do programa tem direito a 6 

medicamentos (BRASIL, 2015). 

 

3 COMO FUNCIONA A TEORIA PSICOSSOMÁTICA 
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O uso do termo psicossomático envolve as perturbações somáticas, que são 

resultado de um determinismo psicológico que provoca, de alguma forma, o início de 

uma doença. Este termo foi introduzido no século XIX por Heinroth, ele apresenta uma 

visão dualista sobre o homem, separando mente de corpo, e defende que uma tem 

influência sobre a outra. Hoje, o estudo da psicossomática, integraliza mente e corpo, 

ajudando no entendimento para o pesquisador e o próprio paciente (MELO FILHO, 

2005). 

De acordo com Capitão e Carvalho (2006), a psicossomática busca o 

entendimento das relações entre mente e corpo, assim como dos processos de 

adoecimento. Esta ciência emerge a partir de observações feitas em distúrbios físicos dos 

quais o emocional influência de alguma forma, também observa situações clínicas que 

uma perturbação psicológica influencia no risco do aparecimento ou agravamento de 

doenças físicas. 

Os sintomas psicossomáticos são sensações advindas pelo emocional do 

indivíduo, o corpo apresenta sintomas físicos, porém não há uma causa patológica, isso 

ocorre devido a estes sintomas serem de ordem emocional. A qualidade de vida é um dos 

fatores fundamentais para o desenvolvimento das doenças psicossomáticas, quando ela é 

afetada o homem se torna incapaz de alcançar seus objetivos e desejos pessoais e 

profissionais. Com os avanços tecnológicos está cada vez mais perceptível a dificuldade 

dos seres humanos em lidarem com seus desejos, sentimentos, sonhos, mas 

principalmente com a realidade, isso gera conflitos mentais, não resolvidos, que resultam 

na somatização (CARVALHO, 2016). 

Marty (1998) diz que há uma organização hierárquica progressiva das funções 

do organismo, de forma que, quando há a desregulação em um determinado nível, devido 

a traumas atuais ou passados, há influência em outro nível, gerando consequências na 

construção e evolução de todo o sistema. Conforme McDougall (1996) as doenças 

psicossomáticas são originadas por determinados modos de funcionamento mental que 

são adquiridos durante a infância, estas expõem o corpo ao surgimento de sintomas 
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psicossomáticos, ao invés de contribuir com soluções psicológicas para lidar com tais 

conflitos.   

O organismo possui três vias de resposta para descarga das excitações, estas são 

a orgânica, a ação e o pensamento, o último é o mais evoluído. Havendo uma perturbação 

no seu funcionamento, conforme o momento em que está vivendo e as características de 

seu desenvolvimento, ser acometido por patologias psíquicas ou somáticas. Quando a dor 

e os conflitos psíquicos extrapolam os níveis de tolerância reconhecidos, eles podem ser 

transferidos para manifestações somáticas (CAPITÃO; CARVALHO, 2006). 

De acordo com Valente e Rodrigues (2010) a somatização surge em decorrência 

de estruturas psíquicas e apresentam défices na representação e elaboração simbólica. Os 

sintomas surgem pela falta de sentido causada pela falta de capacidade de lidar com o 

distúrbio. A capacidade de elaboração simbólica indicaria a qualidade e quantidade das 

representações psíquicas, a denominada mentalização. Logo, quanto melhor a 

mentalização, maior a capacidade do psiquismo em sustentar os choques traumáticos no 

registro psíquico.  

Gouvêa, Haddad e Rossaneis (2014) apresentam algumas características que 

influenciam diretamente no desenvolvimento de doenças psicossomáticas, estas são: alto 

grau de exaustão emocional, alto grau de despersonalização e baixa realização 

profissional. Essas características geram doenças psicossomáticas como cefaléia, 

distúrbios do sono, cansaço mental e dores musculares. 

 

4 PSICOSSOMÁTICA OU SOMÁTICA? 

 

Os distúrbios psicossomáticos estão relacionados a doenças físicas verdadeiras, 

diferentemente dos distúrbios somáticos que apresentam sintomas físicos sem um fator 

físico identificado, ao ser investigado. Nesse caso, os pacientes acabam acreditando que 

tem uma doença física, essa crença gera sintomas que indicam doenças, mas, ao serem 

consultados, não há uma causa orgânica para tal. As pessoas que sofrem de doenças 

somáticas não buscam conscientemente enganar outros sobre seu estado de saúde, elas 
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realmente acreditam que estão doentes, que seus sintomas são reais e que não podem 

controla-los (MORRIS; MAISTO, 2015). 

Os distúrbios somáticos surgem devido a uma preocupação exacerbada pela 

saúde ou aparência. Soma significa corpo, e os problemas que preocupam essas pessoas, 

parecem, inicialmente, ser transtornos físicos. Em alguns casos os sintomas físicos 

parecem ter causas explicação médica, porém, o sofrimento emocional, ou o nível de 

prejuízo em resposta ao sintoma é excessivo, fazendo com que a condição piore 

(BARLOW; DURAND, 2016). 

O mesmo autor relata um caso de transtorno de sintomas somático descrito pelo 

médico francês Pierre Briquet, em 1859. A paciente se chamava Linda, ela tinha 30 anos 

e buscou ajuda na clínica de Briquet, ela relatou várias dificuldades, dentre elas de 

locomoção, infecções crônicas no trato urinário, ela também apresentou queixas sobre 

doenças mal diagnosticadas, além de relatório médico e uma ficha de todos os 

medicamentos já utilizados. A mesma já havia iniciado o curso de enfermagem, mas, 

conforme ela ia estudando as doenças, parecia que ela pegava todas, logo, ela desistiu do 

curso. Após um tempo Linda desenvolveu uma paralisia inexplicável e foi internada em 

um hospital psiquiátrico. Após um ano de tratamento ela voltou a andar. Nesse caso, a 

paciente fez com que sua vida girasse em torno dos sintomas criados por si própria, tais 

sintomas, sem explicação orgânica, levaram a doenças físicas graves, e também a 

deixaram com sequelas pela vida inteira.  

 

5 INFLUÊNCIAS EMOCIONAIS CAUSADORAS DA DIABETES  

 

Acerca da questão psicossomática Chiozza (1990) afirma: 

 

Quando dizemos, então, que todo o corporal possui um sentido 

psicológico e todo o psíquico um correlato corporal, não pressupomos 

que um fenômeno psíquico se converta em um corporal ou vice-versa, 

mas que a própria existência do fenômeno somático está dotada desse 

sentido e que a própria existência do fenômeno psíquico possui um 

aspecto corporal (apud CECCHINE, 2009, p.103). 

 



 

1875 

O processo após a descoberta da doença crônica implica na mudança cotidiana 

na vida de uma pessoa, como em seus hábitos alimentares, formas de cuidar da sua saúde 

e maneiras de lidar com situações que possam vir a causar estresse e sofrimento (SILVA; 

LESSMAN, 2012). Segundo Gusmão e Resende (2014) os órgãos e o psiquismo não 

podem ser visualizados individualmente, pois as manifestações do psíquico, relacionadas 

às emoções, podem afetar diretamente os órgãos, como também as manifestações 

orgânicas podem atuar acerca da psique. Sendo assim as emoções e os pensamentos 

interligam-se e as alterações emocionais levam a um quadro de deficiência ou excesso. 

Pode-se interpretar da seguinte maneira:  

 

A relação entre cada órgão e uma emoção em particular é mútua: o 

estado do órgão afetará as emoções e as emoções afetarão o estado do 

órgão. O coração relaciona-se a alegria, o fígado à raiva, o 

pulmão à tristeza e à aflição, o baço ao pensamento e ao estado de ficar 

pensativo e o rim ao medo [...] (GUSMÃO; RESENDE, 2014, p.02). 

 

Variados estudos evidenciam o envolvimento do organismo nos momentos de 

estresse que pode ocasionar ou agravar determinadas doenças, na qual haja o 

envolvimento do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). O diabetes Mellitus está 

entre essas doenças e pode ser citado como uma das mais importantes, por 

sua preponderância tanto no Brasil quanto em outros países, juntamente com altas taxas 

de mortalidade tendo em vista as complicações que a doença pode trazer. 

(PENTEADO; OLIVEIRA, 2009). 

 

5.1 EPIDEMIOLOGIA  

 

A confluência de estresse na sociedade em geral tem crescido na proporção de 

1% anualmente e pode afetar até 60% de toda população, esse fato colabora para que o 

estresse se torne a "doença do século". Em nosso país estimasse que existam 5 milhões 

de diabéticos, sendo que 90% não são insulino-dependentes, dados do Ministério da 

Saúde confirmam a prevalência da diabetes em 10% das internações pelo Sistema Único 
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de Saúde (SUS), entre os anos de 1996 e 2006. Com relação a taxa de mortalidade, a 

mesma fonte indicou que cerca de 73% das mortes por doenças endócrino-metabólicas e 

nutricionais subiram de 2,98% á 4% das mortes por todas as causas (PENTEADO; 

OLIVEIRA, 2009). 

 

5.2 SITUAÇÕES DE PERDAS E ESTRESSE: SUAS INFLUÊNCIAS ACERCA DA 

DIABETES  

 

Alguns estudos recentes mostram que a depressão é vista como um dos maiores 

fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes e de suas complicações. Pacientes 

diabéticos que recebem tratamentos para depressão mostram um quadro de melhora com 

relação disforia e outros sintomas relacionados ao mesmo (MUSSELMAN et al. 

2003apud MARCELINO; CARVALHO, 2005).  

Segundo Silva (1994 apud MARCELINO; CARVALHO, 2005) a pessoa que 

passa por um processo de perda, sente raiva, vontade de nunca ter amado o que foi 

perdido, pois assim não estaria sofrendo e esse é um sentimento comum entre os 

indivíduos chamado de narcisismo, que é o fato de não conseguir amar o outro por não 

tolerar a frustração da perda do mesmo. Todo esse comportamento psíquico acerca da 

perda pode assemelhar-se a diabetes, pois assim como a pessoa não permite que o amor 

tome o seu corpo e o cause sofrimento, o diabético não permite a entrada de açúcar em 

suas células, causando a alteração na glicemia. Foi constatado que fatores como a 

ansiedade e a depressão estão presentes na vida da maioria dos diabéticos e que 

os distúrbios das glândulas endócrinas pioram quando as pessoas passam por alterações 

emocionais, com destaque na depressão (MARCELINO; CARVALHO, 2005). 

O estresse pode desencadear ou agravar diversas doenças, dentre elas a diabetes. 

Ele pode ser definido como um estado de tensão que causa um desequilíbrio interno no 

organismo, é composto por fatores psicológicos e/ou físicos, que ocorre quando uma 

pessoa se depara com situações que a irrite, excite, cause ansiedade ou até mesmo 

felicidade. Isto é, a necessidade de adaptação a algum fato ou mudança é o básico para o 
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desencadeamento do mesmo (LIPP et al. 2002 apud MESQUITA; LOBATO; BRITO, 

2013).  

Segundo Penteado e Oliveira (2009) o estresse pode se distinguir em três 

estágios básicos:  

Estágio de alarme: ocorre quando o estímulo estressor é forte e a cada novo 

episódio estressante o organismo se prepara para uma reação de luta e fuga.  

Estágio de resistência: é a fase na qual os primeiros sintomas físicos e mentais 

começam a aparecer e o organismo fica mais fraco e susceptível a doenças.  

Estágio de esgotamento ou exaustão: nesse estágio, o estresse consegue 

ultrapassar todas as resistências psíquicas, onde doenças como diabetes, cefaléia e 

depressão são realmente firmadas ao organismo.  

Segundo Lima (2005 apud MESQUITA; LOBATO; BRITO, 2013) o estresse 

gera respostas fisiológicas que acabam influenciando outros processos do corpo 

e atingindo diretamente o sistema nervoso autônomo, como o aumento da 

pressão arterial e do batimento cardíaco.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

O termo psicossomático pode ser compreendido como sendo perturbações de 

caráter somático, em que questões de adoecimento psíquico promove o desenvolvimento 

de adoecimento do corpo. Com isso, os distúrbios somáticos estão relacionados às 

doenças físicas reais, contudo, o indivíduo acometido por tal comorbidade acredita em 

suas enfermidades, por questões sintomáticas.  

Conforme explanado, a revisão de literatura fomenta a influência que 

características emocionais do desenvolvimento de doenças crônicas, onde os órgãos e o 

psiquismo devem andar correlacionados, pois as manifestações do psíquico, relacionadas 

às emoções, podem afetar diretamente os órgãos, como também as manifestações 

orgânicas podem atuar acerca da psique. Sendo assim as emoções e os pensamentos 

interligam-se e as alterações emocionais levam a um quadro de deficiência ou excesso.  
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Também foi possível verificar que o envolvimento do organismo nos momentos 

de estresse que pode ocasionar ou agravar determinadas doenças, na qual haja o 

envolvimento do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, como o diabetes mellitus, 

sua preponderância tanto no Brasil quanto em outros países, juntamente com altas taxas 

de mortalidade tendo em vista as complicações que a doença pode trazer.  

Portanto, recomenda-se que acompanhamentos psicológicos sejam inclusos ao 

tratamento da diabetes, já que a necessidade de avaliar os fatores emocionais presentes 

nos pacientes é algo contínuo quando há um baixo controle glicêmico. 
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RESUMO 

No meio escolar a falta de informação sobre o autismo ainda é muito presente, muitos 

professores não têm sequer noção sobre o assunto. Sendo importante ressaltar, que ser um 

educador ou professor está além dessas dificuldades, devendo trabalhar o relacionamento 

aluno autista e professor. Desse modo, esse trabalho teve como objetivo geral trabalhar a 

inclusão do aluno autista em sala de aula. Como objetivo específico elencou-se: Abordar 

a forma com que os professores trabalham com eles em sala; identificar a instrução que o 

professor teve para utilização do método; determinar meios para inclusão desse aluno. A 

pesquisa se institui como bibliográfica, de abordagem qualitativa, abordando através de 

questionário essas questões elencadas nos objetivos. Foram feitas oito perguntas em 

forma de questionários para os professores, denominados como P1, P2, P3, P4 e P5. Com 

base no que foi pesquisado, verificou-se a importância da capacitação dos professores na 

educação e inclusão dos autistas em sala de aula, levando em questão sua experiência e 

expectativa com o tema, mostrando a importância de o assunto ser tratado, vivenciados a 

história de cada aluno em questão e adequando, a forma de trabalho como a inclusão do 

autista no âmbito escolar, mostrando a interação entre aluno e professor, incluído esse 

aluno em toda rede escolar. 

Palavras-chave: instrução. sala de aula. inclusão. 
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ABSTRACT 

In the middle school the lack of information about autism is still very much present, many 

teachers do not even have a clue about it. It is important to emphasize that being an 

educator or teacher is beyond these difficulties, and should work the autistic student 

relationship and teacher. Thus, this work has the general objective of working to include 

the autistic student in the classroom. As a specific objective, he listed: Addressing the 

way teachers work with them in the classroom; identify the instruction that the teacher 

had to use the method; determine means for inclusion of that student. The research is 

established as a bibliographical, qualitative approach, addressing through questionnaire 

the questions listed in the objectives. Eight questions were asked in the form of 

questionnaires for teachers, called P1, P2, P3, P4, P5. Based on what was researched, it 

was verified the importance of teacher training in the education and inclusion of autistics 

in the classroom, taking into account their experience and expectation with the theme, 

showing the importance of the subject being treated, experienced the history of each 

student in question and adjusting the form of work as the inclusion of the autistic in the 

school environment, showing the interaction between student and teacher, including that 

student in every school network. 

Keywords: Instruction. Classroom. Inclusion. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho abordou a vivência de professores e alunos de uma instituição 

privada do município de Mossoró, mostrando suas experiências e queixas com alunos 

autistas, abordando também a história do autismo, levando em questão (KANNER, 1943) 

a qual falar sobre as primeiras aparições e o suas determinações, seria uma condição 

neurológica única que era aparentemente decorrente da incapacidade de estabelecer 

vínculos afetivos próximos com outras pessoas e para tolerar modificações menores do 

ambiente e das rotinas diárias. 
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A característica principal de todas as crianças era uma incapacidade importante 

de se relacionar com as demais pessoas, iniciando-se nos primeiros anos de vida. Falou-

se também sobre seu tratamento, o TEA - Transtorno do Espectro Autista não tem cura, 

a busca pelo tratamento específico porta consigo, entretanto, a importância de atenuar os 

déficits apresentados, pois, alguns tratamentos podem ser mais eficazes para uns e menos 

para outros, em função de cada autista apresenta um nível de desenvolvimento diferente 

do outro. Contudo, no que se refere ao tratamento, ainda a psicoterapia comportamental 

é a mais preconizada juntamente com o processo de condicionamento que facilita os 

cuidados com o autista, tornando-o mais bem estruturado emocionalmente e organizado 

(apud ONZI; GOMES, 2015, p. 194). Sempre relatando sobre a inclusão e o respeito com 

os mesmos, por fim abordamos as pesquisas feitas aos professores da instituição.  

Desse modo, esse trabalho teve como objetivo geral trabalhar a inclusão do aluno 

autista em sala de aula. Como objetivo específico elencou-se: Abordar a forma com que 

os professores trabalham com eles em sala; identificar a instrução que o professor teve 

para utilização do método; determinar meios para inclusão desse aluno. 

 

2 TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: CONSTRUÇÃO 

HISTÓRICA, DEFINIÇÃO E NOMENCLATURA 

 

Ainda na virada do século XVIII para o XIX, para a psiquiatria, o diagnóstico 

de “idiotia” cobria todo o campo da psicopatologia de crianças e adolescentes. Logo, a 

idiotia pode ser considerada precursora não só do atual retardo mental, mas das psicoses 

infantis, da esquizofrenia infantil e do Transtorno do Espectro do Autismo 

(BERCHERIE, 1998). 

Em meados de 1940 dois principais estudiosos resolveram se aprofundar nesse 

assunto. Leão Kanner e Hans Asperger. Foram os primeiros a pesquisarem esse tipo de 

patologia. 

Para Kanner (1943) seria uma condição neurológica única que era aparentemente 

decorrente da incapacidade de estabelecer vínculos afetivos próximos com outras pessoas 

e para tolerar modificações menores do ambiente e das rotinas diárias. A característica 
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principal de todas as crianças era uma incapacidade importante de se relacionar com as 

demais pessoas, iniciando-se nos primeiros anos de vida.  

Conforme Kanner (1960), apareceriam os primeiros sinais da concepção que nas 

décadas seguintes se constituirá numa nova hegemonia no campo psiquiátrico. O respaldo 

das teses biológicas sobre o autismo cresce, e elas ganham o aval do próprio Kanner. Ele, 

contradizendo algumas de suas declarações anteriores que: 

 

É reconhecido por todos os observadores, exceto por um reduzido 

número daqueles impedidos por compromissos doutrinários, que 

o autismo não é uma doença primariamente adquirida ou feita 

pelo homem. (...) Fazer os pais se sentirem culpados ou 

responsáveis pelo autismo de seu filho não é apenas errado, mas 

adiciona de modo cruel um insulto a um dano (1968, p. 25).  

 

Já Asperger, descrevia meninos com inteligência preservada e com 

desenvolvimento de linguagem normal, mas que apresentavam comportamento autista e 

comprometimento importante de habilidades sociais e de comunicação. (STELZER, 

2010, p. 11)  

Stelzer (2010) traz outra divergência entre os autores citados, enquanto Kanner 

descrevia não haver deficiência mental nos seus meninos autistas, Asperger referia que a 

inteligência das crianças era variável, indo desde o “gênio absolutamente original até o 

indivíduo mentalmente retardado”.  

Segundo Ritvo (1976) Pode-se destacar também outros dois personagens 

relevantes nessa história: o primeiro deles o psicólogo Bernard Rimland, que em 1964 

publicou o livro Infantile Autism e foi um dos fundadores da Autism Society of America, 

em 1965, e o segundo e não menos importante, a psiquiatra Lorna Wing, que participou 

da organização da National Autistic Society, na Inglaterra, em 1962. Ambos, além de 

pesquisadores na área, são também familiares de pessoas com Transtorno do Espectro do 

Autismo – Wing tinha uma filha com autismo, e Rimland um filho.  

Para conceituar, o hospital Israelita Albert Einstein define o Distúrbios do 

espectro do Autismo (Autistic Spectrum Disorder – ASD) ou (Transtorno do espectro 

Autista – TEA), como um distúrbio do desenvolvimento que normalmente surge nos 



 

1886 

primeiros três anos de vida da criança. Estimativas mostram que o transtorno, abrangendo 

todos os diagnósticos do espectro, ocorre em aproximadamente dois a sete em cada 

indivíduo, cerca de 1/10 desses indivíduos na extremidade grave no espectro autismo. O 

transtorno do autismo, afeta o sistema nervoso. O alcance e a gravidade dos sintomas 

podem variar amplamente. Os sintomas mais comuns incluem dificuldade de 

comunicação, dificuldade com interações sócias, interesses obsessivos e comportamentos 

repetitivos. Os reconhecimentos precoces, assim como as terapias comportamentais, 

educacionais e familiares podem reduzir os sintomas, além de oferece um pilar de apoio 

ao desenvolvimento e aprendizagem (OLIVEIRA; LOURATO, 2019). 

Ainda de acordo como o hospital Israelita Albert Einstein autismo hoje é 

conhecido como transtorno do Espectro do autismo (TEA), descrito assim na edição do 

manual diagnostico e estatísticos de transtornos mentais, o DSM-V (2014), da associação 

de Psiquiatria Americana. Nele o autismo passa a ser visto de forma mais abrangente, 

incluindo a forma leve, moderada e severa (OLIVEIRA; LOURATO, 2019). 

 

3 AUTISMO: TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

 

Como o TEA não tem cura, a busca pelo tratamento específico porta consigo, 

entretanto, a importância de atenuar os déficits apresentados, pois, alguns tratamentos 

podem ser mais eficazes para uns e menos para outros, em função de cada autista 

apresenta um nível de desenvolvimento diferente do outro. Contudo, no que se refere ao 

tratamento, ainda a psicoterapia comportamental é a mais preconizada juntamente com o 

processo de condicionamento que facilita os cuidados com o autista, tornando-o mais bem 

estruturado emocionalmente e organizado (SANTOS, 2008 apud ONZI; GOMES, 2015, 

p. 194). 

Alguns tratamentos existem como forma auxiliar, apesar de não curarem o 

autismo amenizam as situações encontradas no dia a dia por pessoas com esse transtorno. 

 

A psicoterapia tem como objetivo auxiliar a interpretar a linguagem 

corporal, a comunicação não verbal, a aprendizagem e também as 

emoções e as interações sociais (BARROS; SENRA; ZAUZA, 2015). 
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A terapia cognitiva comportamental (TCC) contribui para o 

ensinamento dos autistas em relação a diferentes formas de utilizar, 

recordar e processar as informações, como treinamento de 

autoinstrução (WHITMAN, 2015). Outra forma de tratamento do 

indivíduo com TEA é a musicoterapia. É uma técnica de terapia que 

recorre à música com o objetivo de ressaltar as potencialidades por meio 

da aplicação de métodos e técnicas, juntamente com outras capacidades, 

incluindo a cognição (PAREDES, 2012, apud ONZI; GOMES, 2015, 

p. 194). 
 

 

Bosa (2006) descreve a influência de quatro formas básicas para o tratamento: 

1) estimular o desenvolvimento social e comunicativo; 2) aprimorar o aprendizado e a 

capacidade de solucionar problemas; 3) diminuir comportamentos que interferem com o 

aprendizado e com o acesso às oportunidades de experiências do cotidiano; e 4) ajudar as 

famílias a lidarem com o autismo. 

O TEA é um quadro complexo que envolve o paciente como um todo. Com 

sintomas físicos, psicológicos e comportamentais, o autismo pode interferir nas 

habilidades de comunicação, de aprendizagem e sociais, por isso, para estimular o autista 

o acompanhamento Multiprofissional e necessário. A equipe de profissionais pode ajudar 

o paciente a melhorar a interação social, amenizar os diversos sintomas e garantir, a cada 

dia maior desenvolvimento das funções, essa equipe não precisa necessariamente está em 

um mesmo local físico, mas é imprescindível que se comuniquem, troquem informações 

sobre a criança e avaliem juntos os progressos dos tratamentos desenvolvidos.  

A equipe multidisciplinar deve ser formada por diversos profissionais dentre eles 

Médico Psiquiatra ou neurologista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pedagogos ou 

psicopedagogos, educador físico, psicólogo dentre várias outras. A seguir serão reveladas 

as atribuições de cada um desses profissionais (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Atribuições de cada um desses profissionais. 

        PROFISSÃO FUNÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

Médico (psiquiatra ou 

neurologista) 

quem faz o diagnóstico e, no decorrer da 

intervenção, receita medicações para alguns 

sintomas, como: agitação, déficit de atenção, 
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estereotipias, agressividade, problemas de sono, 

ansiedade, irritabilidade, dentre outras. 

Fonoaudiólogo Tendo em vista que um dos principais déficits do 

autismo está no desenvolvimento da linguagem, a 

presença de um fonoaudiólogo na equipe de 

intervenção é indispensável. É o fonoaudiólogo que 

avalia e decide por quais fonemas iniciar o treino 

vocal e orienta a todos na equipe que estratégias 

utilizar no dia-a-dia para estimular a emissão destes 

fonemas. 

Terapeuta ocupacional As crianças diagnosticadas com TEA apresentam 

uma importante alteração sensorial, ou seja, recebem 

e decodificam os estímulos sensoriais (táteis, 

auditivos, visuais, sonoros e olfativos) de forma 

diferente. Por isso, elas podem reagir de forma 

exagerada ou diminuída a algumas estimulações 

sensoriais. O terapeuta ocupacional tem um 

importante papel no treino das habilidades de 

coordenação motora fina que podem estar 

prejudicadas em algumas crianças com TEA. Por 

isso, a atuação do T.O. não se resume apenas às 

sessões de terapia ocupacional, mas principalmente 

às orientações e treinamentos para familiares e 

cuidadores. 

Pedagogos ou psicopedagogos O olhar pedagógico é indispensável no processo de 

inclusão escolar, afinal é o pedagogo que fará as 

adaptações curriculares e de materiais necessárias 

para que a criança possa ser inserida em uma classe 

de ensino regular. Avaliando o ritmo de aprendizado 

da criança o pedagogo pode decidir que conteúdos 

apresentar em cada momento e em qual velocidade. 

Compreendendo como a criança aprende (por via 

visual, auditiva, com material concreto, etc.) o 

pedagogo orienta professores, auxiliares e ATs 

(acompanhantes terapêuticos) sobre como 

apresentar as atividades para a criança com autismo. 

Educador físico Os esportes de quadra, natação, ginástica olímpica, 

etc., contribuem muito para o desenvolvimento das 

habilidades de coordenação motora ampla, que 

podem estar prejudicadas nessas crianças, Outro 
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grande benefício das atividades físicas é o controle 

das estereotipias, afinal, os esportes geram 

sensações físicas prazerosas que se assemelham 

àquelas produzidas pelas estereotipias e, com isso, a 

criança tende a buscar menos os comportamentos 

repetitivos e disfuncionais para se auto estimular, já 

que ela vem obtendo a saciação dessas necessidades 

sensoriais por meio dos esportes. Assim, 

substituímos comportamentos repetitivos, 

disfuncionais e solitários (estereotipias), por 

atividades lúdicas, funcionais e sociais (esportes). 

Psicólogo Estar inserido no diagnóstico da pessoa autista, pela 

importância analítica que deve possuir do 

comportamento entendido como normal para a 

averiguação dos sintomas apresentados que 

destoam nesses pacientes, sendo assim vital em um 

estudo multidisciplinar de cada caso. 

FONTE: FILHO, Juliana (Adaptado). 

 

4 INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA 

 

O ser humano necessita do cuidado e da proteção, independente dos estágios 

sucessivos e crescentes da vida de cada um. A família desenvolve o cuidado no ciclo de 

vida, cabendo ofertar uma proteção efetiva, especialmente as que possuem crianças e 

adolescentes autistas. De acordo com Vioto; Vitaliano (s/a, p. 05):  

 
Se nosso objetivo é transformar escolas regulares em escolas que 

atendam a todos, sem discriminação, é necessário prioritariamente que 

todos os envolvidos no referido processo tenham em mente que o 

objetivo da educação inclusiva é propiciar a participação efetiva de 

todos os alunos em todas as atividades da escola e da comunidade, 

independentemente de suas características individuais, e que todos 

podem contribuir para o desenvolvimento pleno deste processo.  

 

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) apresenta em seu Art. 4, que: 

 
Art. 4 É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
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esporte, ao lazer, 22 à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

Camargo (2009, p. 69) apresenta que: 

 

O fato de existirem poucos estudos sobre inclusão de crianças autistas 

na rede comum de ensino parece refletir esta realidade, isto é, a de que 

existem poucas crianças incluídas, se comparadas aquelas com outras 

deficiências. A literatura tem demonstrado que isso se deve, em grande 

parte, à falta de preparo de escolas e professores para atender a demanda 

da inclusão. Os resultados de estudos sobre autismo demonstram que 

professores apresentam ideias distorcidas a respeito do mesmo, 

principalmente quanto a (in) capacidade de comunicação. Não 

surpreendentemente, essas concepções parecem influenciar as práticas 

pedagógicas e as expectativas acerca da educabilidade desses alunos. 

As dificuldades dos professores, de um modo geral, se apresentam na 

forma de ansiedade e conflito ao lidar com o ‘diferente’. 

 

As escolas devem estar preparadas para receber esses alunos nos níveis de suas 

necessidades especiais, na qual de acordo com Serra (2004, p. 28):  

 

Promover a inclusão significa, sobretudo, uma mudança de postura e de 

olhar acerca da deficiência. Implica em quebra de paradigmas, em 

reformulação do nosso sistema de ensino para a conquista de uma 

educação de qualidade, na qual, o acesso, o atendimento adequado e a 

permanência sejam garantidos a todos os alunos, independentemente de 

suas diferenças e necessidades. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa será desenvolvida por meio de um estudo descritivo com 

abordagem qualitativa, através de um questionário aberto com professores do nível 

fundamental de uma determinada escola particular do município de Mossoró. As 

perguntas farão referência aos aspectos educacionais e de inclusão da criança na rede 

escolar. Pesquisa qualitativa e Modalidade de pesquisa na qual os dados são coletados 

através de interações sociais (p. ex.: estudos etnográficos e pesquisas participantes) e 

analisados subjetivamente pelo pesquisador; (APPOLINÁRIO, 2004, p. 155) 

A coleta de dados foi feita por meio de uma pesquisa e questionário 

semiestruturada, a cinco professores do nível fundamental, nomeado pelas siglas P1, P2, 
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P3, P4, P5, abordando sua experiência com autismo, no questionário constará oito 

perguntas subjetivas, levando em questão, rotina do aluno em sala, metodologia usada 

para o determinado aluno, convívio do aluno com os colegas dentre outras. 

Vale ressaltar que a coleta de dados seguiu as Resoluções nº 466/12 E 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), Ministério da Saúde (MS), ondeas identidades serão 

mantidas em sigilo, assim como serão utilizados nomes fictícios na publicação dos 

resultados. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃOS 

 

A seguir serão reveladas as áreas de formação dos entrevistados (Figura 1). 

 

Figura 1.-  Áreas de formação dos entrevistados 

 

 

Já quando os mesmos foram perguntados sobre se na sua carreira acadêmica, se 

eles estudaram sobre inclusão, obteve-se respostas objetivas podendo observar que uma 

minoria não teve matéria específica ou optativa sobre inclusão como segue em Figura 2. 
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Figura 2 - Estudou inclusão na sua formação. 

 

 

Quando questionados se já ouviram falar do autismo, observou-se que de forma 

majoritária os entrevistados já ouviram falar sobre Espectro Autismo, como foi citado 

pela Entrevistada P1 “já ouvir falar, mas, poucas informações” observando então a 

necessidade de sempre está se aperfeiçoando sobre o tema (Figura 3). 

 

Figura 3. Ouviu falar em autismo? 
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Quando perguntados sobre sua primeira experiência a entrevista P3 relatos a 

mistura de sentimento, medo, emoção de acordo com o mesmo uma experiência única na 

vida de um educador, já a P4 falou do desafio e que buscou em vídeos, artigos e com os 

próprios familiares mais informações sobre o caso. Sabendo disso foi perguntador sobre 

a preparação para essa nova vivencia, foi perguntado sobre a preparação ou formação 

para inclusão dos alunos autista em sala, de acordou com a P5 a escola já ofereceu 

encontros pedagógicos com profissionais que domina do assunto, já a P1 relator que 

formação não teve porem sempre buscam ler e aprender sobre o tema de uma forma 

autônoma, levando em questão a forma de cada um trabalhada de forma interativa, cada 

um de uma forma tentando incluir o aluno na vivencia escolar e de sua determinada área 

de ensino de acordo com a P2 costumasse trabalhar com atividades adaptadas de acordo 

com o conhecimento do mesmo, a P5 complementa de uma forma brilhante “Depende do 

grau do autismo a qual a criança apresente” a mesma ainda relator sua vivencia com dois 

alunos com autismo citando a forma de trabalha com cada um. Lembrando que cada 

autista tem sua forma de ser, por isso a denominação de espectro, ou seja, varias formas 

de ser. Sabendo das dificuldades encontradas os entrevistados relataram um pouco sobre 
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elas, a P3 relator que a maior de todas seria a interação do aluno, a P4 acrescentou falando 

da ausência da oralidade, pois quando o mesmo queria se expressa não era bem 

compreendido, causado assim uma má comunicação entre aluno e professor. Para 

finalizar o questionário foi perguntador a opinião do profissional em questão, se sua forma 

de trabalhar com os alunos tinha produzido algum resultado. Observou- que todos os 

entrevistados deram uma resposta positiva, porem sempre com o desejo de aperfeiçoa, a 

P3 fez uma colocação bastante interessante “O trabalho vive uma verdadeira montanha 

russa, pois o progresso existe, como a realização de tarefas. Mas, o regresso é uma 

realidade, como o fato de não conseguir ficar em sala”. 

De acordo com as abordagens de Freire (2005), percebe-se uma forte valorização 

do diálogo com importante instrumento na constituição dos sujeitos. para compreender 

melhor essa prática pedagógica Freire, falar que: 

 

[...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro 

em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos 

endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não 

pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no 

outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos permutantes (FREIRE, 2005, p. 91). 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Com base no que foi pesquisado, fica concluído que o presente trabalho mostrou 

a importância da capacitação dos professores na educação e inclusão dos autistas em sala 

de aula, levando em consideração sua experiência e expectativa com o tema, mostrando 

a importância de o assunto ser tratado, vivenciando a história de cada aluno em questão e 

adequando a forma de trabalho com a inclusão do autista no âmbito escolar, ressaltando 

a interação entre aluno e professor, incluindo esse aluno em toda rede escolar. Deve ser 

observado as necessidades, trabalhando a questão com um grupo de espectro, cada um 

tem sua particularidade, porem todos tem quer ser respeitado e educado da melhor forma 

possível, a inclusão deve ser trabalhada pelo educador em qualquer instituição de forma 

clara e compressiva para que o autista venha ter uma boa vivência e professor uma boa 
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experiência, para não ficar desgastante para ambos. Sabendo a dificuldade com mudanças 

de rotinas de um autista, o professor terá que adaptar-se as dificuldades em cada grupo 

como convivência social, desenvolvimento, dificuldade com o falar. Sendo assim a 

instituição a qual irá receber esse aluno deve preparar os professores para abordar isso de 

uma melhor maneira. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BERCHERIE, P. A clínica psiquiátrica da infância: estudo histórico. In: CIRINO, O. 

psicanálise e psiquiatria com crianças: desenvolvimento ou estrutura. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2001 

 

BOSA, Cleonice. Autismo: intervenções psicoeducacionais. Rev. Bras. psiquiatr., v..28, 

supl., São Paulo, 2006.  

 

CAMARGO, Siglia Pimentel Hoher; BOSA, Cleonice Alves. Competência social, 

inclusão escolar e autismo: revisão crítica da literatura. Psicologia e Sociedade, 2009. 

Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/20834/000718941.pdf?sequence=1 

Acesso em 15 de maio 2019. 

 

FIALHO, Juliana. Autismo: aimportância da equipe multidisciplinar. Disponível 

em: <https://www.comportese.com/2015/06/autismo-a-importancia-da-intervencao-

multidisciplinar> Acesso em: 15 de maio de 2019 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

KANNER, L. Autistic Disturbances of Affective Contact. Nervous Child, 2, p. 217-

250, 1943. 

 



 

1896 

LEI nº 8.069/90. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Senado Federal, Brasília, 1990. 

 

MANUAL ESTATÍSTICO DE TRANSTORNO MENTAIS. 5 ed. Porto alegre: Editora 

Artmed, 2014. 

 

OLIVEIRA Karina; LAURATO Andréa. Transtornos do espectro do autismo: um 

guia atualizado para aconselhamento genético. <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-

45082017rb4020> Acesso em: 15 de maio de 2019. 

 

ONZI, F. Z; GOMES, R.F. Transtorno do espectro autista: a importância do diagnóstico 

e reabilitação. Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 188-199, 2015. ISSN 1983-

0882 

 

SELLTIZ, C.; WRIGHTSMAN, L. S.; COOK, S. W. Métodos de pesquisa das 

relações sociais. São Paulo: Herder, 1965. 

 

SERRA, Dayse Carla Genero. A inclusão de uma criança com autismo na escola 

regular: desafios e processos. 2004. Disponível em: 

<http://www.proped.pro.br/teses/teses_pdf/Dayse_Carla_Genero_Serra-ME.pdf>. 

Acesso em: 15 de maio de 2019. 

 

STELZER, Fernando Gustavo. Uma pequena história do autismo. São Leopoldo/RS. 

Editora Oikos. Junho 2010. 

 

VIOTO, Josiane Rodrigues Barbosa. VITALIANO, Célia Regina. O papel da Gestão 

Pedagógica Frente ao Processo de Inclusão dos Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais. 2012. Disponível em: 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/660 

/668. Acesso em 15 de maio de 2019. 



 

1897 

 

WHITMAN, Thomas. O desenvolvimento do autismo. São Paulo: M.Books, 2015 

 

  



 

1898 

VIVÊNCIA MATERNA DAS MÃES DE CRIANÇAS AUTISTAS: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

NOBREGA, Vitória Ellen Aquino. 

Aluna do Curso de Psicologia/FCRN- Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, 

vitorianobregaa9@gmail.com 

 

Orientadora: OLIVEIRA, Anna Luzia de.  

Professora/FCRN- Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, annaluz_uzl@yahoo.com.br 

 

RESUMO  

Em decorrência do aumento do número de crianças diagnosticadas com autismo, é 

necessário dispor de conhecimentos que abrangem o universo autista. Dessa forma, o 

presente estudo tem como propósito compreender a relação entre mãe e seu filho autista, 

com intuito de entender a vivência materna dessas mães, através de uma revisão de 

literatura. Estudos evidenciam que, o diagnóstico autista corrobora com diversos 

sentimentos que podem fragilizar a vivência da maternidade, e essas mães precisam de 

apoio nos cuidados com esses filhos. Sendo assim, ao superar o impacto do diagnóstico e 

compreender o autismo, as mães juntamente com os demais familiares, podem contribuir 

para o desenvolvimento dessa criança.  

Palavras-chave: autismo. impacto diagnóstico. maternidade.  

 

ABSTRACT  

As a result of the increase in the number of children diagnosed with autism, it is necessary 

to have knowledge that covers the autistic universe. Thus, the present study aims to 

understand the relationship between mother and her autistic child, in order to understand 

the maternal experience of these mothers, through a literature review. Studies show that 

the autistic diagnosis corroborates with many feelings that may weaken the experience of 

motherhood, and these mothers need support in caring for these children. Thus, in 

overcoming the impact of diagnosis and understanding autism, mothers along with other 

family members can contribute to the development of this child. 

Keywords: autism. diagnostic impact. maternity.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O autismo é classificado de acordo com o DSM-V (Diagnostic and statistcal 

manual of mental disorders) como um transtorno de neurodesenvolvimento, intitulado 

como Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracteriza-se por comprometimento das 

habilidades de interação social recíproca, interesses e atividades restritas e repetitivas, 

habilidade de comunicação e comportamento estereotipados (Psychiatric Association 

[APA], 2013). 

Para Bezerra et al., (2016), antes mesmo do nascimento de um novo membro na 

família já existem idealizações que se manifestam através de pensamentos, fantasias, 

desejos e projeções. Essas idealizações estão ligadas aos padrões impostos pela 

sociedade, sendo sinônimo de perfeição e de ser saudável. Segundo Smeha; Cezar (2011), 

os sonhos e as expectativas que os pais possuem em relação ao filho se fragilizam quando 

se deparam com o diagnóstico e, se dão conta que a sua vida passará por modificações.  

 Crianças com autismo apresentam dificuldades na realização de atividades 

próprias da sua fase de desenvolvimento e as mães são as principais responsáveis pelas 

atividades da vida diária desse filho (SIFUENTE; BOSA, 2010). Vivenciar a 

maternidade, principalmente no impacto diagnóstico do autismo é crucial, a mãe se 

depara com inúmeros sentimentos, capazes de fragilizar sua vivência na maternidade 

(SMEHA; CEZAR, 2011). 

Segundo Cortezia (2015), o engajamento parental no tratamento psicanalítico é 

essencial para que o trabalho com a criança autistas tenha frutos. Ao poder ser agente do 

processo de melhora do filho os pais, sobretudo a figura materna, podem se apoderar de 

um saber sobre essa criança, o que permite que seja possível se identificar com ela e 

consequentemente reconhecê-la como parte deles mesmos, sendo esse reconhecimento 

essencial para o desenvolvimento do autista.  

Cada vez mais o autismo vem abrangendo diversas pessoas e sua importância se 

estende mundialmente, perante essa pertinência é necessário o aprofundamento de 

estudos sobre o autismo, visando compreender mais afundo essa realidade. 
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Partindo desta explanação, é levantado o seguinte problema: “A vivência 

materna contribui para o desenvolvimento do filho autista?”. 

Desse modo, esse presente trabalho tem como objetivo analisar a relação entre 

mãe e seu filho autista, como essa mãe vivencia a maternidade e até que ponto essa 

vivência materna contribui para o desenvolvimento do seu filho. Por conseguinte, a 

justificativa do estudo deve-se à escolha do tema, no qual surgiu da curiosidade de 

conhecer essa relação. Partindo da dificuldade do impacto diagnóstico do autismo, e a 

partir disso é explanada a vivência materna e suas implicações no desenvolvimento do 

seu filho.  

 

2 O AUTISMO 

 

O termo autismo foi empregado pela primeira vez em 1911, pelo psiquiatra suíço 

Eugen Bleuler, que o utilizou para definir a fuga da realidade e o retraimento de pacientes 

adultos diagnosticados com esquizofrenia. A palavra autismo derivada do grego “autos”, 

cujo significado é “voltar-se para si mesmo”, representa, na atualidade, um distúrbio do 

desenvolvimento humano, caracterizado por alterações nas áreas da comunicação, de 

aprendizado, da capacidade de adaptação e de interação social, contento causas 

desconhecidas (MELLO, 2007). 

Em 1943, o médico austríaco Leo Kanner promoveu um avanço significativo em 

relação ao autismo, em que na ocasião publicou um artigo intitulado “Distúrbios 

Autisticos do Contato Afetivo”, com base em onze casos de crianças que ele 

acompanhava e que possuíam algumas características em comum como: incapacidade de 

se relacionarem com outras pessoas; severos distúrbios de linguagem e uma preocupação 

obsessiva pelo que é imutável. Esse conjunto de características foi por ele denominado 

de autismo infantil precoce (BOSA; CALLIAS, 2000). 

Outro avanço sobre o autismo ocorreu em 1944 com os estudos do pediatra 

austríaco Hans Asperger, que estudou quatro crianças separadamente, que tinham 

dificuldade em se integrar socialmente em grupos, e denominou a condição por ele 

descrita como “psicopatia autística”, indicando um transtorno estável de personalidade 
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marcado pelo isolamento social, algumas habilidades intelectuais preservadas, e uma 

notável pobreza na comunicação não-verbal (KLIN AMI, 2006). 

Estudos focando crianças autistas também foram realizados pelo psicólogo 

Bruno Seguinte Bettelheim que utilizou técnicas de trabalho ainda pouco valorizadas, 

como a leitura de contos de fadas para as crianças internadas. Bruno Seguinte Bettelheim 

estudou o efeito de três sessões de terapia com crianças que chamou autísticas. 

Reivindicou que o problema nas crianças era devido à frialdade de suas matrizes (KLIN 

AMI, 2006). De acordo com Bettelheim, nos primeiros dois anos de vida da criança, são 

os familiares, e mais especialmente a mãe (ou quem ocupa esse lugar), que representam 

o mundo circundante aos olhos da criança. Para que a criança pequena sinta o desejo de 

se relacionar com esse mundo, e para que possa desenvolver sua personalidade, suas 

primeiras trocas e contatos devem se colocar sob o signo da mutualidade (MELLO, 2007). 

Atribuindo dessa forma, toda a responsabilidade do desenvolvimento dos sintomas do 

autismo, a frieza com que os pais e em especial as mães tratavam os seus filhos. Essa 

teoria foi aceita durante alguns anos, mesmo causando polemicas e sendo contrariadas 

por familiares de autistas, bem como por outros pesquisadores interessados no assunto, 

como Rimland de Bernard, psicólogo e pai de uma criança com autismo, que não 

concordou que a causa do autismo do seu filho era devido à forma com que ele e a sua 

esposa se relacionavam com ele (ARAÚJO, 2003).  

No ano de 1968, os estudos em relação ao autismo se aprofundaram com a 

psicanalista Margaret Mahler que elaborou uma rica teoria sobre o desenvolvimento 

infantil a partir das hipóteses psicanalíticas, psiquiátricas e pediátricas disponíveis em sua 

época, assim como de suas próprias pesquisas. Pode-se dizer que uma de suas principais 

contribuições foi à elaboração de uma estratégia de investigação que permitiu integrar os 

dados oriundos da clínica com resultados de outros métodos empíricos, enriquecendo, 

assim, o método psicanalítico tradicional (RIBEIRO; CAROPRESO, 2018). 

Segundo Bosa; Callias (2000), Margaret Mahler caracterizou o autismo como 

um subgrupo das psicoses infantis que ocorre por meio de uma regressão ou fixação a 

uma fase inicial do desenvolvimento de não diferenciação, ou seja, derivado de 

dificuldades de integrar sensações vindas do mundo externo e interno, e em perceber a 
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mãe na qualidade de representante do mundo exterior. Ainda de acordo com Bosa; Callias 

(2000), uma das mais influentes psicanalistas no estudo do autismo e seguidora da escola 

Kleiniana, Frances Tustin (1975), classificou o autismo em quatro tipos: 1) Autismo 

primário normal; 2) Autismo primário anormal; 3) Autismo secundário encapsulado, e 4) 

Autismo secundário regressivo. Tustin pensava que, ao nascer, a criança seria inserida 

em uma matriz social que criaria condições para que ela vivesse a “ilusão de continuidade 

com a mãe” (simbiose) (BOSA; CALLIAS, 2000). Margaret Mahler defendia que, se por 

algum motivo, precocemente, a criança tivesse percepção dessa ilusão, ocorreria o que 

chamou de catástrofe, por não ter um ego suficientemente desenvolvido, íntegro, a criança 

poderia sofrer de depressão psicótica (ARAÚJO, 2000).  

Outro avanço significativo para o estudo do autismo surgiu com Wing em 1976, 

observando que os indivíduos com autismo apresentavam déficits específicos em três 

áreas: imaginação, socialização e comunicação, o que foi nomeado como “Tríade de 

Wing”. Segundo Wing (1976), o autismo é uma desordem que envolve um prejuízo 

orgânico relativo ao desenvolvimento do engajamento na interação social recíproca, tanto 

isoladamente quanto associado a prejuízos de outras funções psicológicas, o que 

denomina de continuun ou spectrum do autismo. Assim, passa a representar um conceito 

consideravelmente complexo, sendo muito mais que uma simples escala que vai do mais 

“severo” ao mais “leve”. Wing apresenta uma ideia de relação do autismo com a 

existência de alterações comportamentais que se apresentam em graus variados de tipo e 

severidade, podendo muitas vezes estar combinadas com outros prejuízos observados na 

criança (FACION, 2005).  

Na década de 1970, o autismo deixou de ser caracterizado como uma psicose 

para ser entendido como um Transtorno do Desenvolvimento (RUTTER, 1979). Na 

década de 80, o autismo passou a integrar o grupo dos Distúrbios Globais do 

Desenvolvimento (DSM-III, 1988), caracterizado posteriormente como Transtornos 

Globais do Desenvolvimento (TGDs) (OMS, 1993; APA, 2002).  

A partir do DSM IV em 1994, o autismo já não era mais concebido como um 

quadro único, mas como um transtorno complexo do desenvolvimento, definido de um 

ponto de vista comportamental, que se manifestava em graus variados de gravidade, 
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caracterizando-se pelo comprometimento em três áreas do desenvolvimento: 1) 

habilidades de interação social recíproca; 2) habilidades de comunicação; e 3) 

comportamentos, interesses e atividades estereotipadas (SCHMIDT; BOSA, 2011). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2000), o autismo passou a 

utilizar o termo Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID), que englobam: 

Autismo Infantil, Autismo Atípico, Síndrome de Rett, Transtornos Desintegrativos da 

Infância, Transtorno de Hiperatividade Associado a Retardo Mental e Movimentos 

Estereotipados, Síndrome de Asperger e Outros Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento não especificados. Como aponta Velloso et al., (2011), o conceito de 

autismo seguiu em constante revisão, isso devido aos vários estudos de caso e suas 

interpretações. 

 Com o DSM-5 (2014), o autismo passou a ser denominado como Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), não estando mais classificado em categorias, variando de acordo 

com o grau de severidade dos sintomas apresentados e das habilidades e dificuldades. 

Ocorreram mudanças também na tríade diagnóstica, que passaram a ser agrupados em 

duas áreas de comprometimento: comunicação social e comportamentos restritos e 

estereotipados. Estes podem caracterizar-se desde o mais “leve” ao mais “severo” 

(SCHMIDT, 2012). 

Segundo Schmidt (2012), mesmo com vários estudos e descrições, as causas do 

autismo permanecem desconhecidas. Schmidt (2012), ainda resalta que os avanços na 

busca por uma melhor interpretação e diagnóstico sobre o autismo são notáveis, se levado 

em consideração que os primeiros estudos mais focados no autismo surgiram na década 

de 1940, quando a doença era tida como uma deficiência biológica para o contato afetivo, 

e que logo na década de 1960, a doença passou a ser vista pela maioria dos médicos como 

doença orgânica que afeta a mente. Alguns estudos apontam que, há uma grande chance 

do autismo ser genético, mas tal herança não está totalmente comprovada porque os 

pesquisadores acreditam que há uma associação genética e ambiental responsável pelo 

transtorno (AMANCIO, 2010). 

 

3 IMPACTOS DO DIAGNÓSTICO AUTISTA PARA A VIVÊNCIA MATERNA 
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Para entender a relação entre mãe e o seu filho autista é necessário reconhecer 

fatores que a interferem. É preciso pensar na maternidade como um desafio, que não é 

ensinado por ninguém na escola, na medida em que vai sendo vivenciada é que se adquiri 

o aprendizado. Os pais idealizam esse filho que vive dentro da mãe, o que torna o parto 

um momento de separação, e essa imagem idealizada do bebê é quebrada. (FERREIRA 

et al., 2018, p. 437).  

Segundo Rodrigues et al., (2008) uma criança sem nenhum problema é esperada, 

o nascimento de uma criança com autismo confronta os planos e expectativas quanto ao 

futuro, gerando sentimento de tristeza e frustração nas famílias. O nascimento de um filho 

se constitui na formulação de um novo ciclo vital, o qual passa a ser idealizado pelos pais 

e por toda a família. Entretanto, quando ocorre alguma ruptura nesses planos todos os 

membros familiares são afetados (BEZERRA et al., 2016). Pereira (2011) reforça que o 

diagnóstico de uma criança com deficiência ocasiona uma realidade nova para a família, 

especialmente entre os pais. A doença ou a deficiência pode ser vista como um fator 

estressante afetando a rotina e as relações entre os seus membros. 

Bezerra et al. (2016), apontam que após receber um diagnóstico, as famílias de 

autistas apresentam reações emocionais que se dividem em fases: fase do choque, onde 

se cria um bloqueio que impede a compreensão das mensagens recebidas; fase de negação 

onde, muitas vezes, o diagnóstico é ignorado ou questionado aos profissionais, pondo em 

risco o equilíbrio psíquico dos pais; a fase da reação, dispondo-se da irritação, da culpa, 

da depressão e, por fim a fase da adaptação. 

Com o impacto do diagnóstico, a maioria das famílias busca na negação uma 

estratégia de fuga. Para Pinto et al., (2016, p. 6) o momento do diagnóstico de uma doença 

ou síndrome crônica para a família é permeado por um conjunto de sensações e 

sentimentos diversos, a exemplo da frustração, insegurança, culpa, luto, medo e 

desesperança, principalmente quando o paciente se remete a uma criança. Ainda segundo 

os mesmos autores (2016, p.4), os sentimentos vivenciados pelos familiares no momento 

do diagnóstico podem ser ainda mais intensificados devido à falta de conhecimento acerca 

do transtorno autista, considerando que perdeu definitivamente o seu filho.  
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Segundo Pereira (2011), outro aspecto que causa impacto e compromete a 

aceitação da doença pela família, é a demora na conclusão do diagnóstico clínico. Isso 

porque, enquanto não se tem um diagnóstico definitivo, os pais têm esperança de que o 

problema da criança é mais simples, criando falsas expectativas de que os sinais e 

sintomas apresentados é algo transitório e passível de resolução, apesar das evidências 

clínicas da doença. 

Para Ferreira et al. (2018) a mãe tenta se doar inteiramente a essa criança, estando 

presente com ela em quase todo tempo. Enfatizam ainda que muitas mães deixam de 

trabalhar fora de casa para se dedicar totalmente aos seus filhos, e que outras esquecem 

sua feminilidade e passam a se comportar apenas como mães. Nobre; Souza (2018) 

destacam que a mulher é a principal cuidadora de seu filho com autismo, e devido à 

sobrecarga de cuidados demandados, estão mais propensas a desenvolvimento de 

estresse.  

De acordo com Bezerra et al. (2016), o nível de estresse por qual passam a 

família do autista, sobretudo a figura materna decorre das limitações físicas e cognitivas 

que geram dependência, expectativas, rotina familiar, múltiplos desafios nos pontos 

econômicos, culturais, emocionais e desesperança no avanço do quadro dos filhos, da 

exclusão em diversos âmbitos, sobretudo, no escolar, o preconceito, a perda de identidade, 

centrando essa identidade apenas na pessoa autista, como por exemplo, “a mãe do menino 

doente”.  

Buscaglia (2006, p.13), reitera que as preocupações com o dinheiro e as contas, 

as tensões acumuladas, as brigas são presenças constantes no novo formato de vida das 

famílias de autistas. A sensação de inadequação ao ver seus filhos, a quem tanto ama, 

afastando-se cada vez mais do mundo “normal” que gostariam tanto de lhes dar.  

É importante ressaltar que as mães precisam do apoio e auxílio no cuidado com 

a criança autista. A principal fonte de auxílio, citado por Smeha; Cezar (2011) são as 

relações familiares, que fornecem subsídios importantes que ajudam essas mães a 

suportar a intensa rotina de cuidados com o seu filho.  

Pereira (2011) aponta que após o diagnóstico, os pais devem tirar as dúvidas com 

o médico sobre o que é o autismo, o que esperar da síndrome e compartilhar experiências 
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com outras famílias que enfrentam o mesmo problema. Para isso, é necessário o apoio 

dos pais e dos familiares para incentivar, acompanhar e comemorar cada conquista. 

Ferreira et al. (2018), lembram que para a obtenção de resultados positivos 

relacionados às conquistas dos autistas, estão diretamente ligados aos esforços integrados 

da família, sobretudo a materna, além de uma equipe de profissionais ligados ao 

desenvolvimento físico e mental do autista como: Psicólogos psiquiatras, pediatras, 

fisioterapeutas, educadores escolares e educadores físicos. 

 

4 APOIOS MATERNOS NO DESENVOLVIMENTO DO AUTISTA  

 

Com um diagnóstico inesperado de autismo, a família passa a sofrer contínuas 

adaptações a fim de suprir as necessidades da criança. Muitas vezes, o impacto inicial é 

tão intenso que compromete a aceitação da criança entre os demais familiares e na relação 

conjugal entre os pais. Segundo Pinto et al. (2016), as adaptações e a negociação de novos 

papéis tornam-se mais fáceis para a família quando esta aceita a criança e começa a 

participar do processo do cuidado. Pereira (2011) aponta que no que concerne à divisão 

de tarefas no processo de cuidado de uma criança especial, percebe-se que apesar da 

necessidade de adaptações nos papéis dos membros e mobilização da família para dividir 

as atividades a centralidade do cuidado comumente recai sobre a figura materna, 

especialmente quando o pai não é um indivíduo atuante. 

Sobre a sobrecarga materna Ferreira et al. (2018), afirma que no processo do 

cuidado de crianças com autismo, observa-se que culturalmente a sociedade reservar a 

figura da mulher o papel de cuidadora primária. Somada a esta questão o vínculo afetivo 

pode justificar também o protagonismo materno no ato de cuidar. O que para Bezerra et 

al. (2016) torna-se algo natural, desde que as mães, não se atribuam como as únicas 

pessoas com capacidade de cuidar e entender a deficiência dos filhos, pois do contrário, 

tal comportamento poderá prejudicar o trabalho e suporte de um profissional, promover 

abalo nas relações afetivas e conjugais, contribuir com os quadros de stress e saúde da 

mãe e, muitas vezes, no impedimento do progresso no quadro dos filhos, proporcionado 

quando existe interação com o meio e com o outro (além da mãe). Pereira (2011) reforça 
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que a superproteção também limita a relação com os irmãos do autista (quando se tem) e 

amigos. O mesmo autor defende ainda que o crescimento e o desenvolvimento contínuo 

da criança autista dependerão também da constante exposição da criança ao mundo, ou 

seja, da sua socialização. 

Cortezia (2015, p. 39), afirma que para os pais poderem contribuir para o 

desenvolvimento da criança autista, devem receber ajuda profissional a fim de 

compreenderem que seus próprios sentimentos em relação à deficiência de seus filhos, 

durante a infância, podem servir de obstáculo às oportunidades da criança de atingir a 

maturidade. Pinto et al. (2016) relatam que para que a mãe possa contribuir com o 

desenvolvimento progressivo do filho autista, é preciso acima de tudo, se identificar como 

mãe de autista que precisa de uma rede de ajuda de profissionais (psicólogos, psiquiatras, 

educadores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos entre outros) familiares, amigos e até mesmo 

de outros pais de autistas, favorecendo a troca de experiências, compartilhando sua dor e 

sofrimento e amenizando suas angústias e incertezas, para que estejam mais preparadas 

para transmitir aos seus filhos segurança e confiança em função de um tratamento 

progressivo. 

Cortezia (2015, p. 40) aponta que “as crianças autistas precisam da atenção que 

possa transmitir segurança e confiança, assim como de experiências com amor que lhes 

abrirão as portas do mundo, desenvolvendo certas habilidades e adquirindo certas 

experiências”. “Se lhes permitirem que sejam crianças, que experimentem, aprendam, 

sintam e vivam como crianças, continuarão a caminho de um crescimento e 

desenvolvimento mais maduro” (FERREIRA et al., 2018).  

Cortezia (2015, p. 367) lembra que as crianças, porém, só aprenderão aquilo que 

lhes for ensinado. Os pais são os primeiros mestres; portanto, precisam conhecer o como 

e o porquê dos processos iniciais do desenvolvimento mental, físico e emocional. Para 

Bezerra et al. (2016) o aconselhamento dos pais vem recebendo maior atenção à medida 

que os estudos indicam que os pais devem desempenhar um papel fundamental nos 

esforços para minorar os problemas de seus filhos. De fato, os resultados de muitas 

pesquisas afirmam que, em muitas situações, a terapia materna pode ser mais benéfica do 

que o tratamento direto com a criança (FERREIRA et al., 2018).  
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O vínculo mãe-bebê é uma construção que começa no ventre materno e depende 

tanto da saúde psíquica da mãe quanto das pré-disposições do bebê. Estamos falando de 

uma dupla, e, quando um dos dois falha, consequentemente o vínculo falha. Diante da 

inacessibilidade de um, seja da mãe ou do bebê, o outro tem trabalho dobrado na busca 

pelo contato (ARAÚJO, 2003). Se o bebê não pode ser visto pelos olhos da mãe, ele 

também não consegue ver-se e, consequentemente, não consegue existir como pessoa. 

"Se o rosto da mãe não reage, então o espelho constitui algo a ser olhado, mas não a ser 

examinado" (WINNICOTT, 1975, p. 155). 

Segundo Cortezia (2015), o engajamento parental no tratamento psicanalítico é 

essencial para que o trabalho com a criança autista tenha frutos. Os pais ao poder ser 

agente do processo de melhora do filho, sobretudo a figura materna podem se apoderar 

de um saber sobre essa criança, o que permite que seja possível se identificar com ela e 

consequentemente reconhecê-la como parte deles mesmos, e esse reconhecimento é 

essencial para o desenvolvimento do autista. 

 

5 METODOLOGIA  

 

Este presente trabalho possui caráter qualitativo, e foi realizado por meio de uma 

revisão bibliográfica, o estudo foi embasado pela ótica da perspectiva psicanalítica. Dessa 

forma, foi estruturada a partir da busca eletrônica de artigos pertinentes ao tema, tais 

quais: autismo, função materna, impacto diagnóstico e a contribuição materna no 

desenvolvimento do autista, coletada através das bases de dados do Scielo e Google 

Acadêmico.  

Foram utilizados 31 artigos e livros que contemplassem e promovessem uma 

discussão a cerca da temática do autismo. Tais artigos se enquadravam no período de 

1975 a 2018, com o intuito de fazer um aparato histórico sobre o autismo. 

A revisão bibliográfica segundo Santos; Calero (2006) é também denominada 

de revisão de literatura, contribui com um universo de pesquisas cientificas que auxiliam 

no entendimento de temas específicos. A pesquisa bibliográfica procura explicar e 

discutir um tema com base em referencias teóricas publicado em livros, revistas, 
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periódico e outros. Busca também, conhecer e analisar conteúdos científicos sobre 

determinado tema (MARTINS, 2001).  

Esse tipo de pesquisa tem como finalidade colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto (MARCONI; 

LAKATOS, 2007). 

Desta forma segundo os autores acima, a pesquisa bibliográfica não é apenas 

uma mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre determinado assunto, mas sim, 

proporcionar o exame de um tema sobre o novo enfoque ou abordagem, podendo reforçar 

ou chegar a conclusões inovadoras.  

Demo (2000), completa dizendo que a ideia da pesquisa é induzir o contato 

pessoal do aluno com as teorias, levando a interpretação própria. Esse é o propósito desse 

estudo, aprofundar-se na pesquisa do autismo e sua relação com a maternidade, através 

da análise e interpretação dos artigos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se com esta pesquisa que as mães de crianças com autismo dedicam a 

vida aos cuidados com o filho, muitas vezes não encontrando tempo para exercer outra 

atividade, e que a vivência da maternidade é uma experiência difícil, já que envolve uma 

sobrecarga de responsabilidades para estas mulheres. A partir disso, surgem 

questionamentos acerca desse comportamento materno. Constatou-se também a 

importância de uma rede social para estas mães. A qualidade do suporte advindo das redes 

de apoio torna a vivência da maternidade uma experiência menos sofrida, e quanto mais 

eficaz for o auxílio a estas mulheres, mais confiantes elas ficarão quanto aos cuidados 

com o filho autista.  

O tema em estudo aponta através de leituras e interpretações de vários autores 

que abordaram temáticas semelhantes em seus experimentos e pesquisas que de fato a 

relação mãe e filho são de grande importância para um maior desenvolvimento do seu 

filho autista. Vale ressaltar que se faz necessário que outros estudos relacionados a essa 
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temática possam se fazer presentes na literatura sobre o autismo, e dessa forma, possa 

contribuir para um melhor desenvolvimento e progresso do autista. 

Em face dos questionamentos referentes às práticas maternas, é necessário 

pensar o lugar da psicologia nessa situação. É preciso olhar não só para o autista, mas 

também para a família, principalmente para a mãe, já que é ela quem assume as maiores 

responsabilidades com o filho no que se refere aos cuidados básicos diários. 

Diante disso, é preciso criar estratégias de intervenção e possibilitar a estas 

mulheres um espaço no qual elas possam ser escutadas, trocar experiências, compartilhar 

sua dor e sofrimento e amenizar suas angústias e incertezas. Como alternativas para 

melhorar a realidade pesquisada, propõe-se o desenvolvimento de grupos para pais 

baseados na troca de vivências, grupos informativos que auxiliem e orientem a família no 

trato com o autismo, assim como de grupos de sala de espera, enquanto a criança está em 

atendimento. 
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RESUMO 

O presente artigo trata de um relato de experiência realizado com alunos do ensino médio 

de uma escola pública no município de Mossoró/RN, em que foi criado o “Slam do 

Conhecimento - Campeonato Escolar de Poesia Falada”, cujo objetivo é compreender a 

influência da poesia nos processos de aprendizagem desses adolescentes, através de um 

questionário que será feito aos alunos, fundamentado a partir da Psicologia Sócio-

Histórica. Os resultados parciais demonstraram que os adolescentes precisam ter uma 

participação ativa no processo de ensino-aprendizagem para atribuir-lhe significado, e 

que este deve levar em conta a dimensão subjetiva e afetiva do discente. Para tanto, 

também se faz necessário um trabalho de articulação interdisciplinar que contemple, de 

forma crítica, temáticas pertinentes realidade destes jovens e do contexto sócio-cultural 

em que estão inseridos.  

Palavras-chave: psicologia. aprendizagem. cidadania. 

 

ABSTRACT 

This article is about an experience report with high school students from a public school 

in the municipality of Mossoró / RN, in which the "Slam of Knowledge - Pupils' Speech 

Pole Championship" was created, whose objective is to understand the influence of poetry 

in the learning processes of these adolescents, through a questionnaire that will be done 

to the students, based on Socio-Historical Psychology. Partial results have shown that 

adolescents need to have an active participation in the teaching-learning process to give 

it meaning, and that it must take into account the subjective and affective dimension of 
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the student. In order to do so, a work of interdisciplinary articulation that critically 

addresses themes related to the reality of these young people and the socio-cultural 

context in which they are inserted is also necessary. 

Key-words: psychology, learning, citizenship 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo está vinculado às disciplinas Integra, Psicologia da Educação Ie 

Psicologia Social II. Para tanto, foram utilizados estudos que relacionam psicologia, arte 

e educação como fundamentação teórica do estudo, delimitando-se ao público 

adolescente. Posteriormente foi realizado um relato de experiência, exposto nos 

resultados e discussões, para induzir o leitor à uma compreensão mais objetiva do que foi 

feito até aqui.Vale salientar que o Projeto Repensar – Slam do Conhecimento, objeto de 

análise deste, é uma iniciativa autônoma, elaborado pelo autor do presente texto e 

posteriormente vinculada como atividade complementar da disciplina de química na 

instituição em questão, considerando que a pro atividade é uma atitude fundamental para 

o fazer da Psicologia no Brasil. 

Este projeto, por sua vez, consiste na execução de métodos, dinâmicas e 

atividades culturais que devem ser promovidas no âmbito educacional, sendo a primeira 

destas o “Campeonato Escolar de Poesia Falada - Slam do Conhecimento”, realizada em 

uma escola estadual localizada na cidade de Mossoró/RN. Os encontros acontecem 

semanalmente, mais precisamente nas quartas-feiras, e incluem além da elaboração de 

poemas e dos recitais poéticos, atividades que têm como foco a formação ética-cidadã e 

o autoconhecimento dos alunos, contextualizando o sentido de comunidade, no ser e no 

fazer de cada um destes enquanto agentes político-culturais, seres biopsicossociais e 

potencialmente autônomos, considerando o papel da afetividade, da cognição e da 

subjetividade neste processo (SAWAIA, 2015). 

A palavra slam é usada para indicar o som de uma “batida”, seja esse movimento 

leve ou não. Algo semelhante à “pá!”, em língua portuguesa. Esse termo também é 

utilizado para se referir às finais de torneios de baseball, tênis e basquete, por exemplo. 
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O poetry slam começou a germinar no final do século XX, mais precisamente em 1984, 

em uma iniciativa de Marc Kelly Smith, trabalhador da construção civil e poeta, desde 

então este movimento resistiu, persistiu e assistiu a revolução tecnológica, o consumo 

massivo da internet e das redes sociais ao redor do mundo, se adaptou e ganhou adeptos 

com o advento das discussões de raça e gênero, inclusive nos países em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil, tendo em vista os avanços da ciência e a flexibilização dos 

valores morais no século XXI. No slam, campeonatos de performances poéticas, os 

slammers, ou poetas, eram avaliados com notas pelo público presente escolhido de 

maneira aleatória, para preservar o senso democrático e popular da competição. As 

batalhas poéticas iniciaram em um bar de jazz em Chicago, depois nas periferias da 

cidade. A iniciativa “viralizou” e contagiou outras cidades dos Estados Unidos e, 

posteriormente, ganhou o mundo (NEVES, 2017). 

 

Poderíamos definir o poetry slam, ou simplesmente slam, de 

diversas maneiras: uma competição de poesia falada, um espaço para 

livre expressão poética, uma ágora onde questões da atualidade são 

debatidas ou até mesmo mais uma forma de entretenimento 

(D’ALVA, 2014, p. 109). 
 

Na escola, os alunos-slammers se tornam leitores e escritores de poemas, seus 

versos abordam criticamente os temas da atualidade e reivindicam mudanças sociais, ou 

seja, um verdadeiro exercício de cidadania. Caracterizando-se como uma poesia 

educadora e de resistência. Essa resistência faz parte do ser da poesia, fazendo-se, de 

algum modo e quase sempre, um discurso subversivo (NEVES, 2017). 

E a resistência tem muitas faces, propondo a recuperação do sentido comunitário 

perdido ao longo do tempo, outrora à crítica direta ou velada da ordem estabelecida. 

Nostálgica, crítica ou utópica, a poesia moderna trilhou vários caminhos de resistência. 

Alunos-slammers transgridem a cultura legitimada pela instituição escolar, à reinventam, 

reformulam e redizem-na, imprimindo nela sua identidade social e cultural, pois não 

deixam de valorizar a cultura letrada da escola. Através dos versos, os poetas reagem, 

rejeitam, revoltam-se, reconhecem-se, resistem e restam. Cabe à escola aceitar o novo 

desafio e se abrir à nova poesia do/no mundo contemporâneo (NEVES, 2017). 
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O Slam do Conhecimento, carro-chefe do Projeto Repensar, iniciou suas 

atividades em 30 de março de 2019, com o intuito de trazer a poesia urbana 

contemporânea ao contexto escolar da região, co-relacionando saberes da psicologia à 

prática artística, e tendo como objetivo compreender a influência da poesia nos processos 

de aprendizagem de alunos do ensino médio. Enquanto campeonato escolar de poesia 

falada, o Slam do Conhecimento foi a primeira iniciativa no estado do Rio Grande do 

Norte, servindo também como um possível modelo gerador de pesquisas e para a criação 

de métodos semelhantes à serem executados e difundidos em toda região Norte-Nordeste, 

como no âmbito nacional. 

 

“Escrever uma poesia  

É um ato de coragem!” (do autor) 

 

2 DA FORMAÇÃO DE CONCEITOS À ESCRITA POÉTICA 

 

Compreender os impactos da arte, mais precisamente, da poesia nos processos 

psicológicos que envolvem a aprendizagem é uma tarefa muito complexa, e para tamanho 

desafio, alguns escritos de Lev Semyovich Vygotsky e também outros artigos 

complementares sobre a obra do autor e sobre assuntos pertinentes ao presente texto, 

foram selecionados para embasar a experiência adquirida em um mês de atividades 

realizadas em uma escola pública de Mossoró, através do “Projeto Repensar-Slam do 

Conhecimento”, que visavam promover avanços nos processos de aprendizagem de 

alunos do ensino médio (matutino) através da construção de poesias que abordam 

temáticas da vida cotidiana dos mesmos. 

Para entender como funciona a construção estética da poesia falada, é necessário 

o esclarecimento sobre o funcionamento do sistema psíquico responsável pela formação 

de conceitos propostos por Vygotsky, como outros aspectos elementares da psicologia 

sócio-histórica. As principais discussões desta abordagem remetem ao processo de 

formação de conceitos que remete às relações entre pensamento e linguagem, à mediação 

cultural na construção de significados do indivíduo, ao processo de internalizar e o papel 
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da escola na transmissão de conhecimentos de natureza diferente dos que são aprendidos 

na vida cotidiana. Nesse aspecto a linguagem humana é um sistema simbólico 

fundamental na mediação entre sujeito e objeto de conhecimento, e ela (a linguagem) 

exerce pelo menos duas funções básicas: a de intercâmbio social, que propicia a 

comunicação entre indivíduos, e o pensamento generalizante, habilidade de ordenamento 

das instâncias do mundo real em categorias conceituais, cujo significado é compartilhado 

entre os usuários desta linguagem (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992). 

Durante o desenvolvimento humano o sujeito pode formar conceitos e atribuir 

significados de maneira singular, e os fatores biológicos, psicológicos e sociais são 

determinantes para tal. Na formação de conceitos o signo mediador é a palavra, portanto 

a linguagem do grupo cultural onde ele está inserido dirige este processo. Em situações 

formais de ensino-aprendizagem os conceitos científicos também passam por um 

processo de desenvolvimento até serem apreendidos (LA TAILLE; OLIVEIRA; 

DANTAS, 1992). 

 

Embora os conceitos científicos e espontâneos se desenvolvam em 

direções opostas, os dois processos estão intimamente relacionados. 

É preciso que o desenvolvimento de um conceito espontâneo tenha 

alcançado certo nível para que a criança possa absorver um conceito 

científico correlato. Por exemplo, os conceitos históricos só podem 

começar a se desenvolver quando o conceito cotidiano que a criança 

tem do passado estiver suficientemente diferenciado – quando a sua 

própria vida e a vida dos que a cercam puder adaptar-se à 

generalização elementar ‘no passado e agora’; os seus conceitos 

geográficos e sociológicos e sociológicos devem se desenvolver a 

partir do esquema simples ‘aqui e em outro lugar’. Ao forçar a sua 

lenta trajetória para cima, um conceito cotidiano abre caminho para 

um conceito científico e o seu desenvolvimento descendente. Cria 

uma série de estruturas necessárias para a evolução dos aspectos 

mais primitivos e elementares de um conceito, que lhe dão corpo e 

vitalidade. Os conceitos científicos, por sua vez, fornecem estruturas 

para o desenvolvimento ascendente dos conceitos espontâneos da 

criança em relação a consciência e ao uso deliberado. Os conceitos 

científicos desenvolvem-se para baixo por meio dos conceitos 

espontâneos; os conceitos espontâneos desenvolvem-se para cima 

por meio dos conceitos científicos (VYGOTSKY, 1989, p. 93-

94). 
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Assim sendo, a espontaneidade utilizada como veículo tanto para a elaboração 

das temáticas que envolviam a escrita poética quanto aos conteúdos contido nelas, e os 

alunos foram estimulados a usá-la como instrumento substancial desse processo. 

 

Ao refletir o mundo exterior, indiretamente, através da fala, a qual 

desempenha um papel profundo não apenas na codificação e 

decodificação das informações, como também na regulamentação de 

seu próprio comportamento, o homem é capaz de executar tanto a 

mais simples forma de reflexão da realidade como as mais altas 

formas de regulamentação de seu próprio comportamento (LÚRIA, 

1988, p. 221-222). 
 

 

A partir desta premissa nota-se uma evolução gradativa dos “Repensantes” 

(referindo-se assim no decorrer do texto aos participantes do projeto) no que diz 

respeito aos processos de aprendizagem, principalmente às habilidades mentais de 

interpretação textual e articulação linguística. Desse modo a consciência ocuparia o 

posto de principal função psicológica, sendo ela a própria essência da psique humana, 

construída por uma inter-relação dinâmica entre intelecto e afeto. A cultura, por sua vez, 

também não é um sistema estático e seus membros estão vivenciando um constante 

processo de recriação e reinterpretação das informações, conceitos e significados, 

mediados pelos objetos, pessoas e signos desta. São nas relações sociais que o humano 

enquanto espécie evolui ao nível de gênero, daí então, tamanha importância em 

promover momentos de encontro e troca de experiências adquiridas ao longo da vida 

desses sujeitos (WERTSCH, 1988). 

Visto que os processos mentais superiores são mediados por sistemas simbólicos 

e a linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos, segundo Oliveira 

(1993), o significado propriamente dito refere-se ao sistema de relações formado no 

processo de desenvolvimento da palavra, consistindo em um núcleo relativamente estável 

de compreensão da palavra, compartilhado por todas as pessoas que utilizam desta. O 

sentido por sua vez, refere-se ao significado da palavra para cada indivíduo, composto 

por relações que dizem respeito ao contexto de uso da palavra e às vivências afetivas do 

indivíduo (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992). 

Porém, a polissemia textual é expressa em todo discurso e não está menos 

presente na poesia, artefato secular que tanto foi utilizado, bem ou mal, para exprimir do 

íntimo humano, os sentimentos, emoções e experiências vivenciadas ou transmitidas por 
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outro(s) ser(es) humano(s), um instrumento vital para o progresso do entendimento que 

temos hoje de conceitos fundamentais para uma dada evolução civilizatória, como é o 

caso da empatia. 

A palavra “amor”, por exemplo, pode facilmente expressar um sentimento 

fraternal, como também pode remeter ao sujeito momentos extremamente melancólicos, 

e/ou cenas traumáticas, por exemplo. A conotação empregada à determinada mensagem 

pode variar de acordo com o nível de aproximação do indivíduo com o conteúdo da obra, 

tal qual os assuntos, as palavras e expressões nela demarcadas, e este é moldado pela 

história pessoal do sujeito é o ciclo sócio-cultural em que está inserido (LA TAILLE; 

OLIVEIRA; DANTAS, 1992). 

No processo de elaboração da escrita poética o discurso interior é tão importante 

quanto à concentração e a memória, pois é nele que o sujeito arquiteta todas as 

possibilidades de interpretação dos signos culturais internalizados durante o processo de 

aquisição das informações que o inspiraram a compor a obra., neste caso o sentido 

predomina sobre o significado das palavras. “As palavras desempenham um papel central 

não só no desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica da 

consciência como um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência humana.” 

(VYGOTSKY, 1989, p. 132). 

Proporcionar as devidas condições para que os sujeitos se expressem, interajam 

e construam subjetivamente suas obras artísticas a partir das relações vivenciadas em uma 

atividade cultural que busca subverter a maneira de desenvolver metódica e 

essencialmente o ensino e a organização social através da poesia falada, pautando 

questões éticas-cidadãs fundamentais para a formação e manutenção de uma sociedade 

democrática, agregou qualitativamente valor didático ao projeto, que ainda estava em 

andamento no período de publicação do presente artigo. 

 

3 UMA RELAÇÃO DE TROCA: ARTE E PSICOLOGIA 

 

A arte é a técnica social do sentimento, e a obra de arte não é constituída como 

uma cópia fiel da realidade, mas como algo novo, fruto da ação criadora transformada em 
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produto cultural. Cabe ao psicólogo analisar criticamente cada palavra e o contexto em 

que foram empregadas para compreender os processos psíquicos relativos à 

aprendizagem e a formação da personalidade. E não somente o professor, mas todo o 

indivíduo ou signo cultural que conseguir suscitar a identificação no sujeito, 

compartilhará com ele habilidades, comportamentos, que serão fundamentais para essa 

apropriação (BARROCO; SUPERTI, 2014). “Ideia central da arte é o reconhecimento da 

superação do material da forma artística ou, o que dá no mesmo, o reconhecimento da 

arte como técnica social do sentimento” (VYGOTSKY, 1999, p. 3). 

Portanto, a compreensão poética parte do real para o simbólico, transformando 

o substrato material disponibilizado à quem consome-a em percepções diferentes, ou 

reanimadas, das que estavam postas antes do impacto provocado pelo produto essencial 

do poeta. “A arte é o meio indispensável para essa união do indivíduo como o todo; reflete a 

infinita capacidade humana para a associação, para a circulação de experiências e ideias” 

(FISCHER, 1976, p.13). 

O processo de perceber a forma artística exige determinado modo de 

funcionamento do psiquismo e humanização, e os sentidos são refinados e o homem se 

torna mais livre dos instintos e das necessidades imediatas, além de ganhar também 

liberdade para criar sob novos princípios, como os da beleza (BARROCO; SUPERTI, 

2014). 

Conseguir ver o belo nas coisas, nos momentos, nas pessoas, sem incluir preceitos 

fundamentados em uma lógica capitalista ao longo dos séculos, não é uma tarefa fácil. 

Mesmo sendo algo bastante simples, requer uma complexidade de pensamento, 

sobretudo, ideológica. Essa ideologia humanamente maleável não escapa do crivo da 

história e da sociedade enquanto organismo vivo e em movimento. Sendo este ideal, 

influenciado pelo ambiente em que o sujeito desenvolve sua personalidade, seus valores 

e convicções. Esta citação cabe à reflexão pautada como o tempo está para a vida: 

 

Só por meio da riqueza objetivamente desenvolvida do ser humano 

é que em parte se cultiva e em parte se cria a riqueza da sensibilidade 

subjetiva humana (o ouvido musical, o olho para a beleza das 

formas, em resumo, os sentidos capazes de satisfação humana e que 
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se confirmam como capacidades humanas) (MARX, 2003, p. 143-

144). 
 

O objeto da psicologia da arte refere-se à análise da estrutura da obra de arte, 

buscando apreender as funções psicológicas tipicamente humanas, como o sentimento 

que a obra suscita. Já o método, ou método objetivo analítico é a investigação da 

estrutura da obra, com vistas ao essencialmente humano cristalizado no objeto cultural. 

Portanto, a psicologia da arte apresenta dois objetivos fundamentais: (a) relevar a 

vivência psicológica que a obra de arte objetiva e (b) explicar as consequências da 

resposta estética no psiquismo do homem. O conteúdo objetivo é submetido a uma 

forma artística, uma composição, então chamada de enredo. No entanto, esta ligação 

com a realidade ainda não é idêntica. E a arte, mesmo expressa pelo sujeito, não é fruto 

estrito do artista, mas sim da sua relação histórica com a humanidade, como o 

sentimento por si só não será capaz de criar uma obra de arte (BARROCO; SUPERTI, 

2014). 

 

4 ARTE-EDUCAÇÃO 

 

A arte na escola tem sido um suporte para outras áreas do conhecimento, como: 

aquisição de conteúdo, hábitos de higiene, boas maneiras, comemorações em datas 

festivas e cívicas, com a intenção de atender o calendário escolar sem ser considerada 

como uma área com suas especificidades e que deveria estar no mesmo patamar que as 

outras áreas do conhecimento, promovendo o desenvolvimento dos processos criativos 

dos estudantes. Daí surge uma reflexão sobre o potencial pedagógico da arte, que muitas 

vezes vem sendo desvinculada de uma aprendizagem significativa e então, o lugar dela 

seria voltado simplesmente para ações de entretenimento, recreação, diversão e terapia 

(SOUZA; MARTINES; BARROCO, 2018). “Se a arte não é tratada como conhecimento, 

mas somente como “grito da alma”, não estaremos oferecendo uma educação nem no 

sentido cognitivo, nem no sentido emocional. Por ambas a escola deve se responsabilizar” 

(BARBOSA, 2003, p. 23).  
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Fica claro que uma inter-relação entre psicólogos e arte-educadores é necessária 

para o desenvolvimento de uma aprendizagem integral neste âmbito, sem esta, a 

construção artística perde valor simbólico e pedagógico. E o professor? Este exercerá um 

papel fundamental nesse processo, para tanto, ele precisa possuir vivências artísticas ou 

não conseguirá estimular a atividade criadora dos seus alunos. A escola é um espaço de 

transformação social, estabelecidas pela prática pedagógica inseridas nas relações sociais. 

Eis a contradição desse ensino, a subversão, a quebra de um paradigma 

estabelecido há séculos. A sociedade capitalista se apropriou da ideia da criatividade para 

adaptá-la à competição, buscando indivíduos criativos, polivalentes, com iniciativa e que 

desempenhem um bom trabalho em equipe a fim de aumentar a produção. Precisamos de 

sujeitos criativos, na verdade, mas que lutem por condições sociais e políticas e que 

caminhem na contramão desse projeto de sociedade excludente, rumo a um 

estabelecimento de relações pautadas na estética da existência que permita a humanização 

(SOUZA; MARTINES; BARROCO, 2018). A ideia de que a atividade criadora é 

privilégio somente de alguns felizardos que possuem o “dom” ou o um talento pessoal 

não é justa, e sim, o resultado de uma concepção que exclui, limita e aliena o ser humano. 

Sem considerar o contexto histórico-cultural o aspecto pedagógico fica comprometido 

pelo fato de acreditar que há pouco ou quase nada a se fazer. Na perspectiva da Psicologia 

Histórico-Cultural ou Psicologia Sócio-Histórica, o conceito de atividade criadora foi 

desenvolvido por Vygotsky na obra “imaginação e criação na infância”, nessa concepção, 

a ideia de que a fantasia e a realidade estão separadas é errônea (SOUZA; MARTINES; 

BARROCO, 2018). “As classes privilegiadas detém um percentual incomensuravelmente 

maior de inventores na área da ciência, da técnica e das artes porque é nessas classes que 

estão presentes todas as condições necessárias para a criação” (VYGOTSKY, 2009, p. 

42). 

Mas isso não significa dizer que das classes menos favorecidas não se destaquem 

pessoas pelo grande potencial intelectual ou artístico, por exemplo. Estes poderão ser 

lapidados por mediadores, em especial professores, arte-educadores, psicólogos e até 

mesmo pessoas à quem disponham do afeto, para assim desenvolverem suas aptidões, e 

estas são maleáveis ao tempo, à sociedade e à cultura. 



 

1925 

 

[…] a criatividade é a essencialidade do humano no homem. Ao 

exercer o seu potencial criador, trabalhando, criando em todos os 

âmbitos do seu fazer, o homem configura a sua vida e lhe dá um 

sentido. Criar é tão difícil ou tão fácil como viver. E é do mesmo 

modo necessário (OSTROWER, 2014, p. 166). 
 

A rotina demasiadamente técnica, inclusive e principalmente no ambiente 

escolar, exige desses jovens impressões meramente racionalizadas da vida como um todo, 

o que de certo é um interesse da lógica capitalista, entretanto, formular conceitos, criar 

uma obra de arte e debater ideias, por exemplo, são atividades que demandam 

criatividade, e esta, demanda o florescimento da imaginação, para a construção não 

apenas de um lirismo poético, mas para a formação de uma crítica bem fundamentada das 

coisas e das relações de poder que o cercam. De certa forma, esse é um projeto idealista 

em essência e pautado na contradição: se a escola tem o papel de formação cravado nas 

expectativas mercadológicas, em sonhos de uma vida estável, um bom emprego, a 

obtenção de um status quo, ou seja, a uniformização das expectativas de futuro e do 

pensamento político. A questão então é como utilizar conhecimentos germinados na 

subversão, que estimulam o enfrentamento desta lógica, em um aparelho que serve à 

ordem vigente (SOUZA; MARTINES; BARROCO, 2018). 

 

Sabemos que a idade de transição caracteriza-se por uma série de 

relações antitéticas, contraditórias e polarizadas, próprias de seus 

momentos. É exatamente isso que define essa idade como crítica ou 

de transição: é a idade da transgressão do equilíbrio do organismo 

infantil e do equilíbrio ainda não encontrado do organismo maduro. 

Por isso nesse período a imaginação caracteriza-se pela ruptura, 

transgressão e busca de um novo equilíbrio.” (VYGOTSKY, 2009, 

p. 48). 
 

Em um período tão confuso, inseguro e até doloroso da vida, destacam-se 

garotas e garotos que buscam se entender e entender o meio em que vivem, que estão 

dispostos à se relacionar, à conviver, trocar experiências e aprender uns com os outros. 

Eis o papel da poesia, o encontro, o olhar poético para a vida, a construção de imagens 
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mentais captadas por impressões humanizadas, eis, a educação do futuro, pensadas por 

grandes estudiosos, como Morin (1921). 

 

[…] quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever 

nossas teorias e idéias, em vez de deixar o fato novo entrar à força 

na teoria incapaz de recebê-lo […] O conhecimento do 

conhecimento, que comporta a integração do conhecedor em seu 

conhecimento, deve ser, para a educação, um princípio e uma 

necessidade permanentes (MORIN, 1921, p. 30-31). 
 

5 METODOLOGIA 

 

O cenário do estudo foi o Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, 

no município de Mossoró, bairro Nova Betânia, região oeste do estado do Rio Grande do 

Norte. A instituição atende demandas de toda zona urbana e rural do município, estando 

entre as três maiores escolas públicas da cidade. 

O público-alvo da pesquisa foram alunos do ensino médio matriculados no turno 

matutino, com idades entre 13 e 18 anos, sendo 20 participantes de ambos os sexos. As 

intervenções aconteceram semanalmente no período de 30 de março à 17 de abril de 2019. 

Os alunos tiveram experiências baseadas nas contribuições da psicologia sócio-histórica, 

esta compreende o sujeito como um ser biopsicossocial, dotado de potencialidades que 

precisam ser mediadas para desenvolverem. 

Na perspectiva educacional, esta subordinação pode vir a ser um problema ou 

solução, para a inserção do método de ensino-aprendizagem, dependendo de como o 

professor ou pedagogo reaja à situação. 

 

É preciso transformar a vida da aula e da escola, de modo que se 

possam vivenciar práticas sociais e intercâmbios acadêmicos que 

induzam à solidariedade, à colaboração, à experiência 

compartilhada, assim como a outro tipo de relações e a cultura que 

estimulem a busca, a comparação, a crítica, a iniciativa e a criação 

(PÉREZ GOMEZ, 2000, p. 26). 
 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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No primeiro encontro os alunos foram apresentados ao método que seria 

trabalhado durante o decorrer do ano letivo. Após se apresentarem, os mesmos assistiram 

o trailer do documentário “SLAM: voz de levante” e mais dois vídeos de poesia urbana 

contemporânea, dos poetas ‘WJ’ e ‘Laura Conceição’. O lema do projeto foi definido 

como “Autonomia, Disciplina e Respeito”, e este, considerado o norteador de todas as 

atividades no decorrer do processo. Então foi feito um diálogo e ouviram-se as sugestões 

dos alunos para possíveis temáticas a serem trabalhadas posteriormente. 

O segundo contou com uma dinâmica nomeada de “A Máscara”, esta consistia 

em uma atividade que os jovens escreviam todas as situações conflitantes que eles 

vivenciaram até o presente momento e que de certa forma poderiam contribuir para um 

déficit de aprendizagem, ou uma possível evasão escolar. A identidade dos alunos foi 

preservada nos relatórios, e estes foram amassados e jogados no centro da sala de aula. 

Ao ser solicitado, cada aluno recolheu relatório aleatoriamente para que pudessem ler o 

que foi redigido por outro colega. 

O conteúdo de cada relatório foi importante para estes jovens começarem a 

refletir sobre a importância de estabelecer relações de empatia, e também serviu como 

matéria-prima da primeira construção poética, esta não exigiu deles uma estrutura textual 

pré-estabelecida, mas sim, que exprimissem tudo o quanto foi possível perceber naquela 

dinâmica. 

Já no terceiro encontro, foi desenvolvida mais uma dinâmica, cujo nome foi dado 

de “O guia e o companheiro”. 

O guia levou direcionou o companheiro (vendado) até um determinado ponto da 

escola, utilizando os obstáculos nela presentes, para dificultar o trajeto, e o companheiro 

por sua vez, era guiado pelas palavras do guia, enquanto segurava o ombro do mesmo. A 

tarefa do guia era levar e trazer em segurança o companheiro até o ponto inicial do trajeto, 

e o companheiro tinha que fazer esse trajeto depositando toda sua confiança no guia. As 

duplas foram formadas por sorteio e se inverteram assim que as etapas da dinâmica eram 

cumpridas. Ao final da dinâmica os alunos foram questionados sobre as impressões que 

tiveram sobre ela, os mesmos declararam terem sentido receio de confiar no colega por 
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quem eram conduzidos, além de terem sensações nada agradáveis ao se colocarem em 

uma situação em que não puderam utilizar um dos sentidos (visão). 

Dessa atividade surgiram discussões sobre o papel político dos jovens para a 

formação de uma sociedade que privilegie espaços mais acessíveis para portadores de 

alguma deficiência física, e sobre a importância das relações sociais para o processo de 

formação, pautado em relações comunitárias e humanizadas. Feitas estas reflexões os 

alunos dispuseram de um tempo médio de trinta minutos para esboçar um poema sobre 

aquilo que foi discutido, e nos últimos momentos do encontro foi realizado um sarau 

poético com as produções realizadas. Como parte da atividade os alunos tiveram que 

escolher um livro ou revista no acervo da biblioteca da escola de acordo com os seus 

interesses, para que baseasse a produção poética do encontro seguinte, eles também foram 

orientados a buscar, quando estivessem em casa, um lugar em que se sentissem mais à 

vontade para prática da escrita. 

 

No último desses encontros (4º) inicialmente foram apresentados vídeos sobre o 

Slam Interescolar de São Paulo, nas edições de 2016, 2017 e 2018. Os alunos então foram 

indagados sobre o papel da leitura para formação cultural e humana, e puderam 

compartilhar as experiências que obtiveram com a leitura e o que os estimulou a escolher 

a obra em questão. Após essas considerações, estes adolescentes praticaram um exercício 

respiratório para o controle da ansiedade, a respiração diafragmática, acompanhada de 

um som instrumental que privilegiasse o relaxamento. Como parte do exercício foi feito 

reflexões acerca do olhar poético, ou seja, o espaço que a poesia ocupa em diversos tipos 

de produções artísticas, compreendendo-a então como um estado de arte, e não apenas 

uma obra reduzida ao aspecto textual. 

Ao concluir o exercício, os discentes tiveram cerca de quarenta e cinco minutos 

para que elaborassem um poema que partisse de algo em que puderam se inspirar, ou 

aprender com o material escolhido. Desse modo, estes adolescentes estão desenvolvendo 

potencialidades para um nível real, através da leitura, interpretação de texto, escrita 

poética e das relações sociais comunitárias, que implica no ser e no fazer da cidadania de 

cada um desses jovens, a fim de educá-los para a liberdade! 
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7 CONCLUSÕES 

 

Até o presente momento, analisando os resultados parciais através de um diálogo 

mais aproximativo com os estudantes, percebe-se a necessidade que eles têm de serem 

ouvidos e compreendidos. A poesia é uma via para expressar os sentimentos e opiniões 

destes jovens a respeito das experiências que vivenciam, proporcionando a oportunidade 

destes se conhecerem e reconhecerem-se através dos versos e vínculos feitos a partir do 

encontro em questão. 

Ao que se pode considerar sobre os processos de aprendizagem, estes estão 

diretamente ligados a condição de bem-estar psíquico do estudante, e cabe ao corpo 

docente utilizar-se dessas produções poéticas para identificar características da 

personalidade do aluno que até então não foram demonstradas, ou foram, de forma 

superficial, para então elaborar métodos de ensino que privilegiam a subjetividade deste. 

Ao serem instigados à estabelecer relações grupais baseadas na confiança, os 

alunos, em um primeiro momento, demonstraram relutância, mas aos poucos estão 

conseguindo construir laços afetivos entre os companheiros de equipe. Nesse sentido o 

Projeto Repensar está sendo também um meio pelo qual esses adolescentes transformam-

se, ao passo de também transformarem o ambiente em que vivem, contagiando todos que 

estão ao redor deste antro de ideias a serem cidadãos participativos, que pautem suas 

relações a partir da ética, da empatia e do respeito, para que assim possam conservar a 

esperança de usufruir de uma sociedade mais justa, e então, como disse uma vez um poeta: 

“quebrem-se os paradigmas!” 

Observando esta grande demanda de adolescentes ávidos por experiências mais 

dinâmicas no sistema escolar, se faz necessário que todos que pretendem exercer uma 

função direta com estes no setor pedagógico, leve em conta toda bagagem histórica, 

social, afetiva e subjetiva deles no processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, elaborar projetos de pesquisa, atividades e métodos que tenham como 

foco o estímulo, através dos diversos tipos de arte e instrumentos culturais, a uma 

educação humanizada e integral, é essencial para o avanço científico, para o bem-estar 
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social e para restabelecer o sentido de comunidade, que há tanto tempo vem sofrendo com 

os impactos da indiferença e da desumanização do homem, como relatam os versos do 

renomado poeta brasileiro Antônio Francisco. 

Constatou-se também a necessidade de articulação entre as diversas disciplinas 

ministradas formalmente e os temas abordados sob o olhar poético no Projeto Repensar, 

e nestes dois casos os alunos precisam ter uma participação ativa na construção deste 

processo. 

Por meio dela o discente será desafiado constantemente a fazer suas próprias 

escolhas, baseadas nos conhecimentos adquiridos ao longo desse período, desenvolvendo 

a autonomia, fator fundamental para uma aprendizagem significativa na adolescência 

(SOUZA; MARTINES; BARROCO, 2018). 

 

“Sem loucura e sem paixão 

As asas dos nossos sonhos 

Não voam no céu da vida” (Francisco, 2012, p. 8) 
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RESUMO 

A microcefalia é compreendida como uma má malformação congênita em que o cérebro 

não se desenvolve de maneira adequada. Em virtude do aumento de casos de microcefalia 

no Brasil e o crescente índice que despontou em 2015, levou a estudos que apontaram 

uma ligação dos casos ao Zika vírus. Diante desse cenário, surgiu a necessidade de 

identificar aspectos presentes no contexto familiar no momento do nascimento de um 

filho com deficiência, as expectativas quanto ao seu desenvolvimento, as reações e 

sentimentos dos pais de crianças com microcefalia. Compreendendo assim a dimensão 

emocional sobre o impacto familiar e a atuação do psicólogo no suporte psicológico as 

famílias. A metodologia utilizada foi um estudo transversal com abordagem qualitativa e 

descritiva, através de um estudo de caso com 4 famílias de crianças com microcefalia no 

município de Mossoró-RN. As participantes demonstraram muitas preocupações acerca 

do futuro dos seus filhos, visto que são as cuidadoras principais e no caso de morte ou 

doença surge o receio em deixar seus filhos. Ainda constatou-se a frustração por parte 

delas em não poder trabalhar mais já que se dedicam exclusivamente aos seus filhos; 

outro fator é o sofrimento na busca de tratamento, pois sofrem psicologicamente diante 

dos entraves do SUS na oferta do tratamento. Dessa forma, se percebe a necessidade do 

psicólogo dá um apoio ás mães desde o momento da revelação do diagnóstico, e 

acompanhá-las para oferecer um suporte diante dos desafios. 
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ABSTRACT 

Microcephaly is understood as a bad congenital malformation in which the brain does not 

develop properly. Due to the increase of cases of microcephaly in Brazil and the 

increasing index that emerged in 2015, led to studies that pointed out a connection of the 

cases to the Zika virus. Before this scenario, the need to identify aspects present in the 

family context at the time of the birth of a disabled child, the expectations regarding its 

development, the reactions and feelings of the parents of children with microcephaly. 

Understanding the emotional dimension about the family impact and the psychologist's 

performance in the psychological support of families. The methodology used was a 

transversal study with a qualitative and descriptive approach, through a case study with 

four families of children with microcephaly in the city of Mossoró-RN. Participants have 

expressed many concerns about the future of their children, as they are the primary 

caregivers and in the case of death or illness arises the fear of leaving their children. The 

frustration on the part of the women in not being able to work more since they dedicate 

themselves exclusively to their children can still be verified; another factor is the suffering 

in the search for treatment, since they suffer psychologically from the obstacles of the 

SUS in the treatment offer. Thus, if one realizes the need of the psychologist gives a 

support to the mothers from the moment of the diagnosis, and so accompany them to offer 

a support in the face of the challenges. 

Key-words: microcephaly. psychologist. deficiency. families. 

 

INTRODUÇÃO 

  

Em virtude do aumento de casos de microcefalia no Brasil e o crescente índice 

que despontou em 2015, levou a estudos que apontaram uma ligação dos casos ao Zika 

vírus. A microcefalia é compreendida como uma má malformação congênita em que o 

cérebro não se desenvolve de maneira adequada. É caracterizada por um perímetro 

cefálico inferior ao esperado para a idade e sexo (BRASIL, 2016a). Os casos de 
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microcefalia desencadeiam alterações motoras e cognitivas que variam de acordo com o 

grau de acometimento cerebral. Além da referência ao vírus da Zika a microcefalia pode 

ser desencadeada por fatores genéticos ou fatores ambientais alguns exemplos são o vírus 

da rubéola, citomegalovírus, herpes, a toxoplasmose, e alguns estágios da sífilis 

(BRASIL, 2018). 

Diante da contextualização contemporânea e das complexidades que norteiam 

os casos de microcefalia em território nacional, surgiu o seguinte questionamento: Quais 

os impactos psicológicos nas famílias de crianças acometidas por microcefalia? A 

explicação para escolha da problemática se deve a ausência de informações 

disponibilizadas para consulta desse assunto, bem como a repercussão dos índices de 

casos de microcefalia. 

Essa pesquisa tem como objetivo identificar aspectos presentes no contexto 

familiar no momento do nascimento de um filho com deficiência, as expectativas quanto 

ao seu desenvolvimento, as reações e sentimentos dos pais de crianças com microcefalia. 

Compreendendo a dimensão emocional sobre o impacto familiar e a atuação do psicólogo 

no suporte psicológico as famílias. 

 As pesquisas com relação a essa temática são bastante significativas, tendo em 

vista a complexidade do diagnóstico e a falta de informações acerca dessa deficiência 

(SANTOS; FARIAS, 2017). Portanto, pesquisas que ofereçam respostas aos 

questionamentos dos pais, inclusive o impacto sofrido pelas famílias, após a confirmação 

do diagnóstico vão contribuir bastante no que diz respeito a criação de políticas públicas 

que venham ajudar a essas famílias. 

Dessa forma, a presente pesquisa vem se justificar pela oportunidade de levar 

essa problemática ao conhecimento da sociedade, sensibilizando-os, e incentivando a 

lutar por melhorias nos atendimentos e auxílio ao núcleo familiar. Assim como direcionar 

profissionais ao atendimento dessas famílias com a proposta de amenizar os impactos 

psicológicos enfrentados diante da descoberta do diagnóstico e na busca do tratamento 

adequado para estas crianças e familiares, oferecendo assim melhoria na promoção da 

saúde e da qualidade de vida para todos os envolvidos. 
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Diante do exposto essa pesquisa investigará não só a dinâmica familiar, mas a 

necessidade do apoio psicológico as famílias e a importância do tratamento precoce com 

uma equipe multidisciplinar para as crianças com microcefalia. Nesse contexto Busgalia 

(1997) diz que uma deficiência não é uma coisa que uma família deseje, levando em 

consideração todo o sofrimento e transtornos que a doença pode trazer para a vida de uma 

criança e sua família. No entanto não há como escolher, não importa a condição 

financeira, ou o grau de instrução o que toda família vai ter de comum é o confronto com 

a nova realidade, e a forma como ela vai se ajustar ao novo modo de vida e dinâmica 

imposta pela condição da criança acometida pela microcefalia. 

 

2 A MICROCEFALIA 

 

A microcefalia é uma condição neurológica rara que se caracteriza por 

irregularidade no crescimento do cérebro dentro da caixa craniana. Segundo a OMS 

(2018), além da má formação craniana ela pode ser associada de epilepsia, paralisia 

cerebral, retardo no desenvolvimento cognitivo, motor e fala, além de problemas de visão 

e audição. Geralmente o diagnóstico é dado ainda na gestação, nos exames pré-natais, ou 

após o nascimento, levando em consideração a medida do perímetro craniano e sua 

relação com os dados padrões conforme idade e sexo, que de acordo Ministério da Saúde 

apresenta-se em (menino 30,7 cm e menina 30,3 cm) das curvas apropriadas para idade e 

sexo. 

A microcefalia não é uma doença nova, e também não é contagiosa. Algumas 

causas podem estar relacionadas a fatores genéticos ou fatores ambientais. Conforme  o 

Ministério da saúde as causas desencadeadoras da doença são de origens diversas como 

“substâncias químicas e infecciosas, além de bactérias, vírus, radiação, ou seja, ela não 

tem uma única causa”. Também é confirmada a relação entre o Zíka vírus e o surto de 

casos de microcefalia no nordeste do país em 2015. Em virtude dos dados causadores da 

microcefalia é importante que a mulher seja acompanhada na sua gestação fazendo os 

exames pré-natais periodicamente. 
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Dentre as sequelas desencadeadas pela microcefalia estão as limitações físicas e 

atrasos no seu desenvolvimento. De acordo com Pereira (2011), essas limitações estão 

ligadas ao desenvolvimento neuropsicomotor e apresentam relação com o desempenho 

ocupacional, a criança acometida tem complicações de déficit cognitivo, 

desenvolvimento da fala, visão e audição, hiperatividade, baixo peso e estatura, e 

convulsões. Para que a criança possa se desenvolver é necessário um acompanhamento 

multidisciplinar, que possa ajudar com uma estimulação das suas habilidades afim de que 

essas crianças possam vir a ter uma melhor qualidade de vida. 

A vida diária dessas crianças é rodeada de desafios, onde é muito importante que 

a família compreenda que tem um papel relevante nesse processo, ela é responsável pelo 

acolhimento e na busca da assistência que essas crianças devem ter desde o nascimento. 

Assim sendo o ambiente familiar, o local onde as relações dos membros são 

determinantes e influenciadoras, nas divisões de papeis e funções, é onde a criança 

vivencia seus primeiros contatos com os pais e se desenvolve, tendo seus genitores como 

principais atores e como fundamentais para a manutenção da saúde de todos os membros 

que constituem a família (BUSGALIA, 1997). 

Desde 2015 no Brasil tem aumentado os números de casos de crianças com 

microcefalia associadas ao Zika vírus, essa situação demostrou preocupações por parte 

das famílias, pois é um assunto delicado onde o medo de uma condição daquilo que não 

se compreende, é natural. Para os pais é difícil lidar com essa nova realidade, o que pode 

causar desespero no primeiro momento das famílias, diante da realidade vivenciada por 

eles. 

 

3 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA BUSCA DO TRATAMENTO 

 

O nascimento de uma criança com microcefalia é uma mudança radical na vida 

de seus familiares, inicia-se uma jornada na busca de tratamentos adequados, para cada 

caso especifico. Diante desse contexto onde o processo de adaptação da nova realidade é 

individual, as dificuldades na busca do tratamento são várias desde as condições 

financeiras, a falta de informações claras sobre a microcefalia, o preconceito social, giram 
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constante em torno dessas famílias, o que finda em entraves que dificultam os tratamentos 

para estas crianças (FELIX; FARIAS, 2017). 

“Não há tratamento específico para microcefalia. No entanto existem ações de 

suporte que podem auxiliar no desenvolvimento do bebê e da criança, e este 

acompanhamento é preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 2018). 

Apesar de não trazer uma cura, o tratamento ajuda a diminuir as consequências no 

desenvolvimento mental das crianças, no entanto existem barreiras dentro dos serviços 

públicos que dificultam e desmotivam as famílias na busca do tratamento diante do 

desamparo de políticas sociais. 

Essas barreiras que circunda essas famílias e mais especificamente as mães que 

muitas vezes se encontram sem ajuda ou o apoio familiar. A maternagem vai exigir uma 

mudança radical, que além de sofrer com o impacto do diagnóstico, com mudanças de 

rotinas, discriminação social, elas enfrentam problemas, com a locomoção quando moram 

distante dos centros de saúde, falta de recursos financeiros par custo de necessidades 

básicas, saída do mercado de trabalho para se dedicar em tempo integral ao filho (DINIZ, 

2017).  

 Nessas rotinas exaustivas das famílias na busca por um tratamento adequado, as 

superações das limitações, as burocracias que as famílias são submetidas, dificultam e 

expõe uma desigualdade entre os direitos. A situação financeira da família da criança com 

microcefalia não facilita o acesso ao tratamento, assim cada família de maneira particular 

vai buscar estratégias para enfrentar e integrar a criança não só no seio familiar, mais 

também no contexto social onde a família se encontra (SÁ; RABINOVICH, 2006). 

 

4 A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DESDE OS PRIMEIROS MESES 

 

O tratamento das crianças acometidas da microcefalia necessita ser iniciados o 

quanto antes ainda nos primeiros meses de vida do bebê, buscando diminuir a 

complexidade dos casos e obter o máximo de desenvolvimento da criança, abrangendo 

áreas do crescimento físico, a maturação neurológica, comportamental, social e afetiva, 

que podem ser prejudicados pela má formação congênita. A assistência dada às famílias 
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com recém-nascidos portadores da microcefalia é a integração em serviços de Centros 

Especializado de Reabilitação (CER), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e 

Ambulatórios de Seguimento de Recém-Nascidos (BRASIL, 2018). 

O protocolo do Ministério da Saúde do Brasil faz considerações sobre a 

relevância da integração de pais e familiares no programa social, acarretando a 

importância que o ambiente social oferece para o desenvolvimento da criança, isso 

levando em conta os estímulos que esse ambiente pode ofertar como noções de cuidados 

básicos essenciais para o dia a dia, momentos como o banho, vestuário, alimentação, 

autocuidado e principalmente as brincadeiras para estimular o potencial individual de 

cada criança (BRASIL,2016a). 

A identificação e a intervenção precoce podem ser compreendidas como um 

programa de acompanhamento e intervenções do clínico-terapêutico multiprofissional 

com bebês de alto risco e com crianças pequenas acometidas por patologias orgânicas 

(BRASIL, 2016b), através dessa estimulação as crianças são desenvolvidas em suas 

potencialidades da melhor maneira possível a fim de amenizar as sequelas ligadas ao 

desenvolvimento neuropsicomotor, bem como de efeitos na aquisição da linguagem, na 

socialização e no desenvolvimento afetivo entre as famílias e as crianças para o 

fortalecimento desse vínculo familiar. 

A estimulação precoce dos bebês recém-nascidos com microcefalia permite a 

criança uma otimização nos efeitos do desenvolvimento infantil, e diminuição dos atrasos 

no neuropsicomotor decorrente de microcefalia e de outras enfermidades atreladas a ela. 

Segundo as Diretrizes de estimulação precoce esse desenvolvimento se dá através 

“sistemas orgânicos funcionais (áreas: motora, sensorial, perceptiva, proprioceptiva, 

linguística, cognitiva, emocional e social) dependentes ou não da maturação do Sistema 

Nervoso Central (SNC)” (BRASIL, 2016b, p.14). 

Nesse contexto é fundamental que a integração familiar no programa de 

estimulação precoce, levando em consideração, que o fortalecimento do vínculo familiar 

necessita de apoio profissional para enfrentar as adversidades. De acordo com Formiga 

(2010), essa integração familiar entre pais e crianças, torna mais fácil os procedimentos 
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do tratamento assim como também as respostas dos estímulos ofertados refletindo no 

desenvolvimento sadio das crianças. 

 

5 O IMPACTO FAMILIAR NO DIAGNÓSTICO DA MICROCEFALIA 

 

A microcefalia e a síndrome congênita do zika vírus causaram um impacto nas 

famílias, não só pelas deficiências múltiplas, mas também pela incerteza do futuro dessas 

crianças. A chegada da criança com microcefalia na família traz não somente um impacto 

à mãe, que é a principal cuidadora, mas também ao pai e familiares que estão envolvidos 

no processo (SANTOS; FARIAS, 2017). Nesse sentido, muitas são as expectativas e 

comemorações pela família acerca do nascimento de um bebê, ansiedade e dúvidas 

relacionadas ao futuro da criança, envolvendo sua vida e saúde. Durante o período de 

gestação de um filho, os pais realizam planos e imagina como será sua vida com essa 

criança. E esses planos são projetados habitualmente em uma criança com habilidades 

cognitivas e físicas consideradas “normais”, uma criança que pode correr brincar, pular, 

falar, ler e escrever, realizar ações com os filhos sem limitações. 

Ao receber o diagnóstico, a família sofre grande impacto proporcionado pela 

perda e luto do filho idealizado e pela necessidade de adentrar em um mundo de demandas 

desconhecidas. O futuro torna-se incerto, pois o universo da condição crônica não fazia 

parte das perspectivas familiares. Como desconhece as estratégias de cuidado dessa 

criança, a família enfrenta dificuldades, pois se percebe em um movimento de desvelar 

caminhos para poder prosseguir (BALTOR; DUPAS, 2013). 

Conforme Coll; Marschesi; Palacios (2004), existe um grande percurso a se 

passar, tendo várias fases, a começar da constatação da deficiência até sua aceitação. A 

fase do choque ocorre no instante em que é comunicado o diagnóstico da deficiência, 

provocando na grande maioria das vezes um atordoamento geral, que pode dificultar ou 

até mesmo impedir a codificação das informações, mensagens e orientações recebidas. 

Apresenta caráter traumático, todavia quando os pais já são informados durante o período 

da gestação da probabilidade de uma anomalia, este impacto ou choque pode ser mais 

ameno ou nem acontecer no momento do nascimento. Segundo Sá; Rabinovich (2006), 
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os pais podem vivenciar alguns sentimentos logo após o anúncio do diagnóstico como; 

regressão, medo (do que virá acontecer à sua vida e á vida do seu filho), negação (muitos 

pais negam a acreditar no fato, e sugerem que o diagnóstico está errado), resignação 

(aceita o sofrimento e as dores da vida), revolta e retraimento (os pais tendem a se isolar). 

Deve-se ressaltar que esses sentimentos são normais e naturais diante do fato, e que a 

melhor formar de superá-los é tomar consciência de que eles existem. 

As novas necessidades inseridas no cotidiano familiar promovem a 

reestruturação das relações, das rotinas de cada membro, bem como da rotina familiar, 

pois a dependência da criança exige dedicação integral de um dos cônjuges, o que 

restringe a possibilidade de inserção de um deles no mundo do trabalho e, 

consequentemente, na renda familiar. A família precisa acomodar a rotina para se 

organizar e conseguir atender às necessidades de cuidado da criança (BALTOR; DUPAS, 

2013). Dentre esse cenário, recai sobre os pais a visão de como será o futuro do seu filho, 

e a preocupação de quem irá cuidar dele caso os pais venham a falecer, ou a “velhice” 

chegue, limitando a sua capacidade física de lidar om a deficiência do filho. 

A forma como o casal irá reagir depende de vários fatores como dinâmica con-

jugal, apoio social e familiar, desejo pela gravidez, expectativas, gravidade do diagnóstico 

e prognóstico, crenças e fatores culturais (ANTUNES; PATROCÍNIO, 2007). Alguns 

casais que enfrentem crise nessa fase, ao se reaproximarem, voltam fortalecidos e o 

crescimento e maturação no relacionamento os ajudarão a enfrentarem as dificuldades. 

Silva; Ramos (2014) sugerem que quanto menos os profissionais responsáveis 

pelo diagnóstico enfocarem as dificuldades da criança e mais suas potencialidades e 

qualidades, melhor será a maneira como esses pais perceberão e aceitarão o novo filho. É 

nesse contexto que se consolida a necessária atuação do psicólogo no auxílio a essas 

famílias com filhos acometidos pela microcefalia. O psicólogo promoverá a 

autoconfiança e proporcionará apoio psicológico adequado ás famílias, fortalecendo-as e 

lhes dando autonomia no convívio familiar e adaptação do filho nesse processo. Uma 

equipe multidisciplinar orientará á família quanto ao auxílio e busca de tratamentos 

necessários para que a criança se desenvolva superando suas limitações. 
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6 CONTRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 

 

Pensar sobre as contribuições do Psicólogo no atendimento as famílias de 

crianças microcefálicas é assumir a sua importância e complexidade enquanto 

metodologia de intervenção. Essa vai se preocupar não apenas com as crianças 

acometidas por essa doença, mas também com suas famílias, agente importante no 

processo de avanço e melhoria da qualidade de vida dos filhos. É preciso acolher as 

angústias decorrentes do diagnóstico de uma forma integrada. É através de uma 

intervenção e acompanhamento de uma equipe de profissionais, que a criança se 

desenvolverá. 

Miyazaki et al. (2002), sugere que sejam criados grupos de apoio para os pais, 

onde os mesmos serão orientados sobre os mais diversos aspectos que enfrentarão ao 

longo dos cuidados que terão com os seus filhos. Faz-se necessário também realizar uma 

avaliação psicológica da criança e do cuidador, que no caso, quase sempre é a mãe; e 

ainda, criar uma equipe interdisciplinar para o atendimento à criança e aos familiares. 

Nesse contexto, o conflito vivido entre as famílias, que após o diagnóstico 

desconhecido mudaram suas vidas e sua rotina, percebe-se aí a necessidade de um 

atendimento médico humanizado e mais preocupado com as necessidades de todos os 

componentes familiares. No desenvolvimento da criança, é primordial que a família esteja 

bem estruturada para poder garanti-la todo o apoio físico, emocional, educacional, 

econômico e social. A criança para melhor se desenvolver, se apoiará no núcleo familiar 

do qual faz parte. 

De acordo com Freitas (2018), o profissional irá estabelecer uma parceria com 

os pais, criando uma rede de apoio, em que ajam momentos de escuta e de informações á 

cerca das dificuldades encontradas no dia a dia dos seus filhos. A família passa por um 

desgaste físico e emocional muito grande para proporcionar uma qualidade de vida 

melhor para a criança, percebe-se que as mães vivenciam um estado de choque, que 

proporciona o aumento na prevalência de transtornos pós-parto, como depressão, estresse 

pós-traumático, ansiedade e insônia. Por isso devem procurar ajuda, e entenderem que 

não estão só nesse processo, outras famílias também estão enfrentando as mesmas 
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dificuldades. É importante a criação de grupos de autoajuda, para que elas possam dividir 

experiências, compartilhar informações acerca do tratamento, pressionar o governo a 

oferecer reabilitação e tratamento continuado aos bebês com microcefalia. É de 

fundamental importância compartilhar experiências com pessoas que também estão 

passando pela mesma situação. 

Segundo Santos; Farias (2017), o acolhimento por parte do psicólogo será muito 

importante, ele deverá se colocar no lugar do outro, agir de forma empática, pois só a 

família que vivencia, compreende o que está sentindo. Deve ser um trabalho não apenas 

realizado pelo psicólogo, mas por toda uma equipe médica multidisciplinar, sendo que as 

dificuldades não são apenas de cunho psicológico, mas de reabilitação, pois eles irão 

aprender a cuidar dos filhos, e as comorbidades trazidas pela microcefalia são diversas: 

vão desde as sequelas da doença, a questões financeiras e acesso aos tratamentos. 

Nesse processo de acolhimento e escuta da mãe, Osório; Vale (2009), sugere 

uma “quebra de silêncio”, onde a família ou a mãe terão condições de descrever a sua 

realidade e frustações diante do enfrentamento da doença. Ela traçará uma linha, onde 

poderá repensar todo seu percurso desde a gestação, onde recebeu o diagnóstico da 

deficiência do filho, até o nascimento e a vivência com o mesmo. A função do psicólogo 

será muito importante nesse momento, ele deverá ter uma sensibilidade e agir de forma 

empática, para promover nas famílias o apoio psicológico necessário nesse momento. 

Além disso, “as políticas públicas são de fundamental importância para um 

melhor acolhimento dessas famílias” (SANTOS; FARIAS, 2017, p. 09). É necessária uma 

política que busque oferecer às famílias acesso aos tratamentos, tentando ajudar na 

vulnerabilidade financeira e falta de informações á cerca do diagnóstico da Microcefalia. 

De fato, a microcefalia e a síndrome congênita do Zika vírus causaram um 

impacto nas famílias, não só pelas deficiências múltiplas, pelos medos e receios, mas 

também pela incerteza do futuro dessas crianças. O diagnóstico trouxe consigo diversos 

aspectos psicológicos como insegurança com o prognóstico, isolamento, depressão, 

dentre outros já relatados; em outras palavras, as famílias não estavam prontas para 

receber uma criança com deficiência. Desse modo, fica cada vez mais evidenciada a 

importância do psicólogo dentro desse contexto de superação e enfrentamento da doença. 
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8 METODOLOGIA 

 

A realização dessa pesquisa tem um embasamento teórico através de uma 

pesquisa bibliográfica levando em conta vasta revisão da literatura em vários sites de 

pesquisa como: Google Acadêmico, Scielo e PePSIC. Utilizaram-se separadamente os 

descritores: Microcefalia, Psicologia, Filhos com Deficiência. 

Segundo Pizanni et al. (2012), a revisão da literatura enriquece a nossa pesquisa, 

pois através dela, temos a oportunidade de ler o que já escrito sobre determinado assunto, 

e assim está aprofundando cada vez mais a nossa pesquisa. 

Trata-se de um estudo transversal com abordagem qualitativa descritiva, através 

de um estudo de caso com 4 famílias de crianças com microcefalia, onde as mães são 

membros da AMAM (Associação Macro Amor de Mossoró), associação criada por mães 

de crianças com microcefalia, e que tem como objetivo buscar possibilidades de lutar por 

mais espaço, por seus direitos, por melhores condições e também por melhor qualidade 

de vida para os seus filhos. 

Os instrumentos utilizados para coletar as informações da entrevista foram: o 

Questionário psicossocial ocupacional e de saúde, que segundo Freitas (2018), identifica 

dados sociodemográficos ocupacionais que incluirão: sexo, idade, número de filhos, 

estado civil, situação de trabalho, renda familiar mensal, escolaridade e tipo de habitação; 

e questões relativas ao contexto familiar referente ao momento da notícia e conhecimento 

sobre a microcefalia; e a Escala de Impacto Familiar (EIF), que se baseia numa medida 

do impacto da deficiência da criança na família, é uma escala confiável e bastante válida 

no que diz respeito aos efeitos que esse diagnóstico causa, avaliando a sobrecarga dos 

responsáveis vista por um dos membros do núcleo familiar (STEIN; JESSOP, 2003). Os 

questionários foram aplicados no domicílio das mães ou responsável pela criança com 

Microcefalia. 

Prezando pela ética na pesquisa e pelo comprometimento em preservar a 

privacidade dos sujeitos da pesquisa, cujos dados serão coletados, o trabalho foi 

autorizado pela Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade Católica do Rio 
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Grande do Norte. No momento das entrevistas, as responsáveis pelas crianças assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, e receberam explicações sobre 

os objetivos da pesquisa, os benefícios e riscos da mesma.  Ainda foi repassada todas as 

informações necessárias para a compreensão da importância da referida pesquisa, como 

também concordaram que os dados obtidos na investigação sejam utilizados par fins 

científicos. 

Além disso, sabendo da importância do sigilo em Psicologia, foi informado ás 

entrevistadas que, por ocasião da publicação dos resultados, o nome das mesmas será 

mantido em sigilo absoluto. 

 

9 RESULTADOS E DISCUSSOES 

 

Os resultados encontrados na pesquisa, demostrou o impacto que foi gerado 

desde a descoberta do diagnóstico ao apoio psicológico que essas famílias receberam das 

instituições responsáveis em acolhê-las, no tratamento e acompanhamento com essas 

crianças. Os dados coletados na aplicação do questionário possibilitou uma comparação 

dos resultados com o referencial teórico. Observamos que a nível nacional, a questão da 

falta de saneamento básico nos bairros onde o índice de crianças com microcefalia é 

maior, a cidade de Mossoró também revelou esse mesmo dado onde 2 das famílias 

entrevistadas moram em bairros onde a rede de esgoto não existe e que pode ter sido o 

foco onde possivelmente as mães tiveram contato com o agente transmissor do Zika vírus. 

Segundo Henriques Duarte e Garcia (2016) em sua pesquisa, constatou que períodos de 

chuvas podem causar água parada, principalmente em lixos mal coletados, tornando o 

local propício para à proliferação do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor do Zika 

Vírus constatando assim que a epidemia do vírus está ligada ás condições de vida das 

famílias, no caso das mães de criança com microcefalia. Os resultados mostraram que, 

devido à maioria das mães viverem em bairros de periferia, próximo a galerias de esgoto 

e sem estrutura de saneamento básico, vivendo em condições de moradia deficiente 

comprometendo a sua qualidade de vida. 
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 Constatamos também que apenas umas das mães teve seu diagnóstico durante a 

gestação em um dos exames de rotina, a ultrassonografia que foi tirada aos 7 meses de 

gestação. Durante as  entrevistas todas as mães relataram sentimentos de medo com 

relação ao futuro das crianças, pois as expectativas para a chegada dos seus filhos tivera 

que ser adaptada as novas condições de adaptação a realidade e da demanda  que é cuidar 

dessas crianças. 

Todas as mães entrevistadas relataram a dificuldades encontradas por elas, na 

busca pelo tratamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Para a maioria dessas 

famílias a dificuldade financeira interfere nos cuidados com as crianças, pois estas 

necessitam de medicamentos, fraldas, alimentação adequada, transporte, e nem sempre a 

renda mensal supre todas as necessidades. Três mães e uma avó que são as cuidadoras 

responsáveis por essas crianças tiveram a necessidade de pagar um plano de saúde que 

viesse atender a urgência dessas crianças em ter a disposição uma equipe de profissionais.  

São muitos obstáculos que essas famílias encontram. Um deles é a distância das 

residências e o centro clínico disponíveis na cidade Mossoró. E como o transporte 

utilizado pela maioria dessas famílias é o transporte público, ainda trata-se de crianças 

que não andam, com atrofias e deformidades, elas são carregadas nos braços de suas mães 

e avós que acabam também ficando cansadas ao logo de suas rotinas. 

Uma das crianças pesquisada, seus cuidados estão sendo divididos por suas avós 

materna e paterna, e uma amiga da sua mãe, pois a mesma veio a falecer pelo 

acometimento de diabetes. Todo esse esforço exige das mães um desgaste físico e 

emocional, pois as mesmas se dedicam exclusivamente a esse cuidado com seus filhos. 

Costa (2018) citou em sua pesquisa, que toda essa responsabilidade exercida pelas mães, 

gera também uma aflição por parte delas em pensar num possível adoecimento, 

envelhecimento ou morte, preocupando-as quanto a quem ficará essa sobrecarga de 

responsabilidade e cuidado dos seus filhos, visto que eles possuem necessidades 

específicas. 

Observou-se que todas as cuidadoras zelam muito bem das crianças, fazendo tudo 

o que está ao alcance delas pra deixá-las confortáveis e inseridos com os restantes dos 

familiares. No entanto foi relatado por todas as entrevistadas que diante do diagnóstico 
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recebido sobre a microcefalia tiveram que mudar a rotina familiar para se adequar as 

necessidades de cada criança. Assim como também foi visto que diante da inesperada 

notícia as atividades que integravam a rotina familiar como lazer, viagens, saídas para 

passeio, foram reduzidas e quando acontecem tem que ser atividades que se adequem as 

necessidades das crianças, fato esses que resultou em afastamento de momentos sociais 

entre amigos e familiares. 

A dedicação das cuidadoras aos filhos remete a outro fator, que demonstrou os 

relatos, a maioria delas não tem condições de sair de casa para ir trabalhar fora de casa, 

pois, não tem quem cuide das crianças, e esse problema desencadeou um sentimento de 

angústia e tristeza nelas. Apenas uma das entrevistadas trabalha já que conta com ajuda 

de sua irmã no período matutino em que ela se ausenta. 

Nesse contexto, Fernandes (2018) em sua pesquisa, também constatou essa 

realidade, em que as mães abdicaram de seu trabalho para cuidar de seus filhos e dos 

afazeres domésticos. Fato esse que gera um sentimento de tristeza e insatisfação, já que 

no trabalho tinham a oportunidade de uma vida social e esse impacto pode gerar um 

déficit em sua qualidade de vida, podendo levar até uma depressão. 

Com relação a religiosidade, 3 das entrevistadas atribuem a Deus a busca por 

forças, alívio e conforto nos momentos de angústia, assim como também agradecem a 

Deus o milagre pela vida dos filhos. Apenas uma das mães não se considera religiosa e 

também se reconhece que como fraca em suas esperanças. 

Em relação às expectativas ao tratamento elas demonstraram-se positivas quanto 

a um futuro, onde eles possam desenvolver habilidades motoras, andar, ir à escola, brincar 

com outras crianças interagindo e socializando com todos a sua volta. 

 No que se diz respeito às contribuições da psicologia, notamos que ainda é 

necessário desmistificar alguns conceitos que se tem, pois algumas relataram não se 

sentirem confortáveis em buscar esse atendimento por falta de confiança. Porém todas 

reconheceram e esperam que a psicologia as ajude a enfrentar e superar as dificuldades 

do fato do diagnóstico, e assim poder compreender e aceitar as limitações que seus filhos 

terão ao longo de suas vidas. Bem como no processo de aceitação das adaptações, 

procedimentos cirúrgicos, tratamentos que as crianças necessitam. Porém o que foi 
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relatado é que esse atendimento requer uma longa espera pelo (SUS) o que dificulta ainda 

mais esse tratamento que elas precisam até mesmo como forma de recuperar sua 

autoestima.   

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente pesquisa, buscou-se investigar o atendimento psicológico às 

famílias de crianças com microcefalia, bem como entender os impactos causados pela 

descoberta do diagnóstico, possibilitando através das entrevistas ás mães ou responsáveis 

entender suas necessidades emocionais vivenciadas no seu dia a dia junto aos seus filhos 

e quais perspectivas futuras que as mesmas têm quanto ao desenvolvimento dos seus 

filhos. 

Percebe-se a necessidade de considerar o estado psicológico das mães, que de 

acordo com o que foi relatado, não tinham conhecimento da Microcefalia, nem como das 

comorbidades causadas nos seus filhos trazidas pela doença. O impacto causado ás 

mesmas é relevante no tocante ao que ás Políticas Públicas pode oferecer, pois se 

constatou as dificuldades de tratamento que as mães encontram no Município de 

Mossoró, além da falta de informações repassadas aos pais e despreparo dos profissionais 

da saúde que também não conheciam a doença. No entanto não foi o que aconteceu. 

A chegada de um filho com deficiência traz muitas frustações e medos às mães, 

é como se fosse um processo de luto, pois foi idealizado um filho saudável, que pudesse 

correr, pular, brincar como todas as outras crianças, então as mães enfrentam um processo 

de luto até chegar a aceitação da deficiência do seu filho. Observa-se as renúncias feitas 

por parte de toda a família, pois abrem mão de viagens, passeios, momentos de lazer e até 

de trabalho para cuidar das necessidades da criança. As mães entrevistadas, não foram 

deixadas pelos seus maridos, e foi nele e na família que encontraram apoio para o 

enfrentamento da situação. Constatou-se nessa pesquisa, a mudança na rotina das mães 

com a chegada da criança, entretanto, crianças com microcefalia, necessitam de 

adequações em sua casa, busca de tratamento, e exige das mães dedicação exclusiva, visto 

que ela é quase sempre a única cuidadora, de acordo com a amostra da pesquisa. 
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Além disso, outro fator importante para ser discutido futuramente é a oferta de 

tratamento psicológico para ás famílias, onde o Psicólogo poderá oferecê-las um suporte 

no enfrentamento das dificuldades do diagnóstico e dos desafios encontrados dia a dia.  

Esses fatores foram constados por uma abordagem qualitativa, pois permite 

analisar a realidade dessas mães e oferecer informações importantes para serem 

exploradas, desenvolvidas e discutidas futuramente. 

Nesse contexto, também se percebe a necessidade de o psicólogo estar 

acompanhando essas mães desde o momento da revelação do diagnóstico, e assim 

acompanhá-la para oferecer um apoio diante dos desafios. O psicólogo dessa área deve 

compreender toda dinâmica familiar e ajuda-los a compreender e amenizar toda dor e 

frustação causada. 

Diante de tudo o que foi relatado, conclui-se que a mãe principal cuidadora da 

criança com microcefalia, precisa de atenção e cuidado, daí ressalta-se a tamanha 

importância da atuação e contribuição do psicólogo nesse processo de cura e amenização 

da dor. 
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RESUMO 

O presente artigo tem a pretensão de fazer uma abordagem acerca dos trabalhadores que 

exercem suas atribuições com manuseio de lixo e objetos coletados destes, garis e 

catadores, a partir da análise do documentário Lixo Extraordinário e de estudos 

etnográficos realizados em três territórios distintos, entre os garis da Universidade de São 

Paulo, com os garis da cidade de Governador Valadares-MG e os catadores de lixo 

reciclável da cidade de Campina Grande-PB, a fim de demonstrar, através dos 

depoimentos dos citados trabalhadores, a condição humana na qual se encontram 

inseridos, bem como, de apresentar os mais diversos meios que a sociedade faz uso para 

demonstrar, ainda que de forma inconsciente, a não aceitação do gari, passando estes 

como pessoas imperceptíveis aos olhos do meio. Em que pese o conhecimento da 

sociedade quanto a importância do trabalho desenvolvido pelos garis, estes, na condição 

de trabalhadores, são considerados invisíveis. 

Palavras-chaves: trabalho degradante. condição humana. percepção social. 

invisibilidade.  

 

ABSTRACT 

The present article pretends to make an approach about the workers who perform their 

tasks with the handling of garbage and objects collected from them, garis and pickers, 

based on the documentary Lixo Extraordinário and ethnographic studies carried out in 
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three different territories, among the garis of the University of São Paulo, with the garis 

of the city of Governador Valadares-MG and recyclable garbage collectors of the city of 

Campina Grande-PB, in order to demonstrate, through the statements of these workers, 

the human condition in which they are inserted, as well as to present the most diverse 

means that society uses to demonstrate, albeit unconsciously, the non-acceptance of the 

gari, passing them as imperceptible people in the eyes of the environment. In spite of the 

knowledge of society as to the importance of the work developed by the garis, these, in 

the condition of workers, are considered invisible. 

Key-words: degrading work. human condition. social perception. invisibility.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

“Tá me olhando assim por quê? Tou fedendo, chegando em casa tomo banho e 

fica melhor” (MUNIZ, 2010). A indignação acima é trecho do depoimento da Magna, 

uma catadora de lixo do aterro sanitário do Jardim Gramacho, periferia de Duque de 

Caxias-RJ, extraído do documentário Lixo Extraordinário, o qual retrata o trabalho 

realizado pelo artista plástico de reconhecimento internacional, Vik Muniz, que se 

notabilizou por desenvolver sua arte dando vida ao lixo. 

A insatisfação da trabalhadora decorreu da forma como os passageiros do ônibus 

a olhavam, com certo desdém, em seu retorno para casa após um longo e exaustivo dia 

de trabalho nas montanhas de lixo coletando, do descarte da sociedade, materiais 

recicláveis para serem vendidos como fonte única de sobrevivência. 

A exposição e manuseio do lixo decorrente do trabalho exercido pelos garis não 

só traz os já conhecidos prejuízos gerados em razão da exposição à agentes nocivos à 

saúde, tais como risco de cortes, contaminação, exposição ao calor, perda do olfato, mas 

traz também dores e afetações maiores que não só degradam o corpo, mas também a alma 

e a condição humana. 

Soma-se a estas consequências a forma preconceituosa com a qual a sociedade 

olha, quiçá sem enxergar, tais trabalhadores. O tratamento diferenciado à categoria fica 

patente quando recordamos que antigamente, em métodos pedagógicos não usuais, os 
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pais e professores, como forma de incentivar os filhos e alunos a estudarem, vociferavam 

que “Vai estudar ou quer virar gari?”. 

Ainda que de forma, possivelmente, despretensiosa, a interrogação formulada 

como forma de incentivar o filho ou aluno ao estudo, vinha carregada de preconceito e 

desmerecimento, denotando, de forma clara, que o exercício de tal profissão seria um 

“castigo” para os menos afortunados e uma penitência àqueles relapsos com o estudo. 

O presente artigo visa, em sede de pesquisa inicial, analisar o gari a partir de 

situações verídicas vivenciadas pelos personagens retratados no citado documentário, 

bem como, em estudos etnográficos realizados com tais profissionais efetivados entre os 

garis da Universidade de São Paulo, outro com os garis da cidade de Governador 

Valadares e, por último, um estudo realizado com os catadores de lixo reciclável da cidade 

de Campina Grande, tudo isto com o objetivo de abordar a condição humana daqueles 

sob o recorte da forma como estes se sentem em relação ao trabalho que exercem, bem 

como, a forma como as outras pessoas os veem no contexto do tecido social. 

 

2 A CONDIÇÃO HUMANA E A (IN)VISIBILIDADE DO GARI 

 

O documentário ao qual inicialmente nos reportamos foi gravado no aterro 

sanitário de Jardim Gramacho, o maior lixão a céu aberto então existente na América 

Latina, tendo iniciado suas atividades em 1976 e encerrado, de direito, em 03 de junho de 

2012, quando em cumprimento a Lei n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, as autoridades fizeram ato solene de trancar os 

portões com cadeados160. 

Delimitando o sujeito objeto da pesquisa, abordaremos a condição humana e a 

invisibilidade dos trabalhadores que manuseiam diretamente com o lixo para obtenção do 

sustento para sua sobrevivência, sendo o gari como aquele que realiza o serviço de 

                                                 
160 CARVALHO, Janaína. G1 relata abandono de moradores de Gramacho, 3 anos após lixão fechar. 

Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/g1-relata-abandono-de-moradores-de-

gramacho-3-anos-apos-lixao-fechar.html. Acesso em 29 abril 2019. 
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limpeza pública e o catador como o responsável para fazer a coleta seletiva de materiais 

descartados nos lixões. 

A nomenclatura gari decorreu da atribuição ao cargo do nome daquele que 

primeiro exerceu o mister, quando “o governo imperial contratou o francês Aleixo Gary 

para transportar o lixo produzido no Rio de Janeiro para a ilha de Sapucaia. O sobrenome 

do contratado acabou sendo utilizado para a designação feita a todos os funcionários que 

realizam a coleta de lixo nas cidades” (SOUZA, 2014).  

No atual estágio de “desenvolvimento” da sociedade, a busca inconsequente pelo 

consumo tem gerado o aumento de descartes daqueles objetos considerados obsoletos, 

bem como, de produtos recicláveis, restos orgânicos e outras espécies de lixo.  

É inconteste que a grande maioria da população não nutre grande preocupação 

com o destino que será dado ao lixo produzido, em que pese o aumento da consciência e 

da necessidade do reaproveitamento dos produtos descartados como lixo.  

A ausência de preocupação com o lixo produzido é registrado pela catadora 

Magna ao questionar o comodismo social e a ausência de responsabilidade ambiental ao 

afirmar que “é mole você tá sentando na sua casa na frente da sua televisão, consumindo 

o que você quer e jogando seu lixinho lá, e bota lá na rua porque o caminhão do lixo vai 

passar. Mas para onde vai esse lixo?” (MUNIZ, 2010), finalizando a questão permitindo 

que seu corpo fale com o gesto no rosto de lançar dúvida e inquietação ao interlocutor 

quanto ao questionamento. 

Esses lixos se amontoam nas calçadas e brotam pelas ruas das cidades até que 

um certo alguém, de nome desconhecido e de (im)perceptível relevância para a sociedade 

faça a coleta e dê a destinação conhecida, formando as montanhas dos descartes da 

sociedade, os lixões. 

Certamente, temos a mesma necessidade do trabalho dos garis a que se reportava 

Calvino (2000, p. 48), quando mencionava que eram estes espécie de anjos que vinham 

para retirar os descartes dos quais os habitantes de Leônia não queriam mais sequer 

pensar: 
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A cidade de Leônia refaz a si própria todos os dias: a população acorda 

todas as manhãs em lençóis frescos, lava-se com sabonetes recém 

tirados da embalagem, veste roupões novíssimos, extrai das mais 

avançadas geladeiras latas ainda intatas, escutando as últimas 

lengalengas do último modelo de rádio. Nas calçadas, envolto em 

límpidos sacos plásticos, os restos da Leônia de ontem aguardam a 

carroça do lixeiro. Não só tubos retorcidos de pasta de dente, lâmpadas 

queimadas, jornais, recipientes, materiais de embalagem, mas também 

aquecedores, enciclopédias, pianos, aparelhos de jantar de porcelana: 

mais do que pelas coisas que todos os dias são fabricadas vendidas e 

compradas, a opulência de Leônia se mede pelas coisas que todos os 

dias são jogadas fora para dar lugar às novas. Tanto que se pergunta se 

a verdadeira paixão de Leônia é de fato, como dizem, o prazer das 

coisas novas e diferentes, e não o ato de expelir, de afastar de si, 

expurgar uma impureza recorrente. O certo é que os lixeiros são 

acolhidos como anjos  e a sua tarefa de remover os restos da existência 

do dia anterior é circundada de um respeito silencioso, como um rito 

que inspira a devoção, ou talvez porque, uma vez que as coisas são 

jogadas fora, ninguém mais quer pensar nelas.  

 

A relevância que se enaltece aos lixeiros das cidades invisíveis de Calvino 

reside no fato de que são eles os responsáveis pela purificação da cidade, a partir do 

instante em que fazem a coleta dos lixos e os colocam debaixo do tapete, digo, nos lixões 

públicos, tirando do alcance dos olhos da sociedade os descartes do seu consumo feroz. 

Este cenário de rejeitos da sociedade e aglomerados de lixos é o palco de 

trabalho e desempenho das atribuições dos (in)visíveis garis. 

Entretanto, o trabalho por si só não se justifica, não sendo esta a razão de ser do 

homem, conforme nos alertava Foucault (2002, p. 124): 

 

[...] o trabalho não é absolutamente a essência concreta do homem, ou 

a existência do homem em sua forma concreta. Para que os homens 

sejam efetivamente colocados no trabalho, ligados ao trabalho, é 

preciso uma operação, ou uma séria de operações complexas pelas 

quais os homens se encontram efetivamente, não de uma maneira 

analítica mas sintética, ligados ao aparelho de produção para o qual 

trabalham. É preciso a operação ou a síntese operada por um poder 

político para que a essência do homem possa aparecer como sendo a 

do trabalho. 
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Registre-se que nem todas as formas de trabalho possuem a mesma valorização 

e reconhecimento social, existindo uma predileção por trabalhos de ordem intelectual em 

detrimento ao trabalho dito braçal. 

Santos (2010, 316) destaca bem o respeito que se deve ter a individualidade, a 

dignidade, ao asseverar que: “temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos 

inferioriza; temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”. 

Neste contexto, observa-se que as profissões que exigem menos conhecimento 

técnico e menor grau de escolaridade são desvalorizadas e, na maioria das vezes, 

esquecidas pelo Estado e desapercebidas pela sociedade, colocando em questão a 

dignidade destes. 

Acerca da dignidade humana das pessoas menos favorecidas, agrupadas em 

minorias, na qual podemos incluir o gari, Miranda (2017, p. 53) sustenta que: 

 

O direito das minorias permite que, para grupos socialmente 

vulneráveis, seja dada proteção especial, porém, nunca com o intuito de 

discriminar e sim de criar medidas para levar o acesso daqueles que 

precisam a uma igualdade e dignidade que sabermos que não existe, na 

prática. A dignidade da pessoa humana só está sendo plenamente 

respeitada quanto todo e qualquer cidadão, independentemente de 

qualquer condição pessoal, encontra ampara estatal para que possa ter 

acesso aos direitos sociais, vivendo, assim, uma vida compatível com a 

sua condição de ser humano. 

 

A desvalorização do trabalho do gari, ainda que inegável a sua 

imprescindibilidade para qualquer sociedade, é enfatizada por Nascimento (2016, p. 39) 

ao destacar que: 

 

Mesmo exercendo um trabalho de imprescindível importância para a 

sociedade moderna, pois não podemos esquecer o grande valor dos 

catadores como agentes da reversão dos produtos consumidos, são tidos 

como pertencentes a uma categoria inferior pelos mais variados 

motivos, geralmente por realizarem um trabalho a que, supostamente, 

membros de grupos sociais superiores jamais se submeteriam. É como 

se não fossem pessoas, gente, e uma das proposições que legitima a 

desqualificação social desse tipo de trabalho é exatamente o fato de seus 

executores serem considerados sujos, e por isso as pessoa o consideram 

trabalho marginal, de “mendigo”, além de repetitivo e destituído de 



 

1959 

reflexão e inteligência; é um mero trabalho braçal. Significados como 

sendo inferiores pela sociedade em geral, apesar da importância social 

do seu trabalho, em consequência, quem não é valorizado, reconhecido, 

também não é visto. 

 

Tal situação é abordada no início do documentário, quando Vik Muniz alerta ao 

telespectador um costume da sociedade brasileira de valorização da posse em detrimento 

à pessoa, ao assentar que “Creio que a coisa mais perniciosa na cultura e na sociedade 

brasileira é o classismo. É horrível como as pessoas realmente acreditam nisso. Falo nas 

pessoas instruídas, elas acreditam que são melhores que as demais”. 

Neste particular, Castel (2013, p. 600) faz uma precisa análise quanto ao encaixe 

em classes da sociedade partido da sua ocupação enquanto trabalhador ao afirmar que “O 

mundo do trabalho na sociedade salarial não forma, para falar em termos exatos, uma 

sociedade de indivíduos, mas, sobretudo, um encaixe hierárquico de coletividades 

constituídas na base da divisão do trabalho e reconhecidas pelo Direito”. 

Os trabalhadores que se submetem ao trabalho em condições degradantes, para 

não dizer deploráveis, a exemplo dos garis, não o fazem, certamente, por vocação, mas 

por ter sido aquela a última opção e meio de sobrevivência. Como diz Nascimento (2016, 

p. 31) “É trabalho braçal, desvalorizado, que não se escolhe, mas que se exerce porque é 

o jeito, porque não se conseguiu outro”. 

Tal situação denota-se clara a partir da afirmação feita por Tião dos Santos, 

presidente da Associação dos Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho – 

ACAMJG –, o qual trabalha no local desde os 11 anos, ao registrar que “Minha mãe criou 

os oito filhos em Gramacho. Ela não escolheu ser catadora porque queria salvar o planeta, 

mas porque era o único lugar em que ela conseguia trabalhar” (MUNIZ, 2010). 

Ou também, pelo relato da mãe da catadora Suelem, a qual diz que “Depois que 

eu mudei pra cá, me separei do pai deles, aí ele me espancou, me machucou toda, aí eu 

vim pra cá. Ai não tinha como sobreviver, aí fiquei por aqui mesmo. Aí com o tempo teve 

que ir todo mundo pro lixo, não tinha com quem deixar, carreguei todo mundo” (MUNIZ, 

2010). 
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O trabalho nestas condições como última alternativa é perceptível na fala, ainda, 

da catadora Magna quando diz que “conheci isso aqui tem quase um ano através do meu 

marido porque ficou desemprego e a gente tinha que pagar as contas, sustentar a casa, né, 

meu filho”. 

Nota-se, ainda, que o trabalho na condição de gari como último grito para se 

salvar do desespero econômico em que se encontra, é palpável no depoimento do catador 

Zumbi, quando fazendo um relato de vida disse que: 

 

Antes de chegar aqui no aterro a gente tinha uma vida tranquila, né, 

porque minha mãe morava com meu pai ainda, e nós era...como eu era 

o mais e só meus dois irmãos pequeno, mas aí meu pai veio a falecer... 

Minha mãe começou a passar um pouco de dificuldade, né, eu conheci 

aqui o Jardim Gramacho. Minha mãe veio pra cá aí eu já vim também, 

já comecei a ajudar ela. Minha mãe trabalhou aqui um bom tempo, mas 

ela veio a falecer também. 

 

Aliás, essa condição social e divisão de classes está a todo instante conversando 

com o telespectador do documentário, a partir do instante em que os catadores têm a 

percepção de seu estado, mas a preferem de forma “honrada” a ocupar outra casta de 

forma indigna, como depõe a catadora Suelem, a qual começou a trabalhar no aterro aos 

07 anos e ao instante da gravação se encontrava com 18 anos quando diz que (MUNIZ, 

2010): 

 

Melhor do que tá aí, ó, igual a muitas, se prostituindo. Aqui tô 

trabalhando honestamente...Eu me orgulho de trabalhar, porque pelo 

menos eu não tô em boca de fumo, fazendo negócio de tráfego, me 

prostituindo, igual a muitas meninas novas, bonitas até, podendo tá 

tentando alguma coisa na vida, não, preferem tá ai ó, jogada na rua, se 

prostituindo.  

 

Em igual sentido também ecoa a voz de Magna ao afirmar que (MUNIZ, 2010): 

 

Eu cheguei ao ponto de dizer para uma senhora, vem cá, tou fedendo? 

Tá sentido mau cheiro? É porque eu estava trabalhando lá no lixão. É 

melhor do que se eu tivesse lá em Copacabana, rodando bolsinha. Eu 

acho que é mais interessante, mais honesto e mais digno. 
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Ainda, desta feita dando voz a Valter Santos, um dos mais velhos catadores 

daquele lixão, afirmou que “A luta é grande, companheiro, mas a vitória é certa. Ser pobre 

não é ruim; ruim é ser um rico, no mais alto degrau da fama com a moral coberta de lama” 

(pensão mais para o projeto quanto a reflexão) (MUNIZ, 2010). 

Tal contexto, podemos dizer de exclusão, é observado por Vik Muniz no diálogo 

que mantém com o produtor Fábio no início do documentário, quando ainda 

prospectavam a possibilidade de fazer a película, no qual o artista indaga acerca do perigo 

de trabalhar no Jardim Gramacho, onde se pode ver que (MUNIZ, 2010): 

 

- Quais os perigos de trabalhar em um lugar assim? 

- Primeiro, o lugar é cercado por favelas comandadas pelo tráfico. Creio 

que a própria estabilidade das pessoas, são todas excluídas da 

sociedade. Algumas passam a noite ou a semana inteira por lá. Vai ser 

difícil.  

- Você acha que é muito difícil? 

- Não, pois acho que seria mais difícil pensar que não podemos mudar 

a vida dessas pessoas. Creio que podemos, vale a pena tentar 

 

O cenário de exclusão, de condições degradantes e da forma como a sociedade 

tratava aqueles trabalhadores é mencionado no diálogo entre Vik Muniz e sua esposa, 

Janaína, quando aquele mostrava através de imagens obtidas na internet o local no qual 

seria desenvolvido o documentário (MUNIZ, 2010):  

 

- Esse é o lugar onde passarei os próximos 2 anos da minha vida. 

- Fará imagens com o lixo e empregará as pessoas que vivem, que 

trabalham lá? Como ficará a questão da saúde se trabalhar com elas? 

Não é seguro fazer isso. 

- Elas não questionam. É dali que se alimentam. 

- Mas nós questionamos. 

- É difícil fazer tais suposições observando do Google Earth. 

Precisamos ir até lá e ver o que elas precisam. A iconografia irá se 

desenvolver de minha interação com elas. Quero ver o que é importante 

para elas. O que elas querem mostrar. Devem ser as pessoas mais rudes 

em que podemos pensar. São viciados, são... É o fim da linha. Dê uma 

olhada na geografia da área. Aqui é o fim da linha. É para onde vai tudo 

que não é bom. Incluindo as pessoas. Os tipos de pessoas que trabalham 

lá, na sociedade brasileira, não diferem do lixo. 
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Em que pese todo o infortúnio em que se encontravam inseridos tais 

trabalhadores, em um primeiro instante, Vik Muniz ficou surpreso com o contato que teve 

com os catadores, porquanto havia criado uma expectativa acerca do local e dos 

trabalhadores diversa da que estava podendo constatar. 

Entretanto, a expetativa de um ambiente de trabalho triste e de lástima dos 

trabalhadores, deu lugar a uma situação aparentemente diversa quando denotou que 

“Estamos no maior aterro sanitário do mundo. As pessoas batem papo. Não vejo gente 

deprimida. Parecem orgulhosos do que fazem” (MUNIZ, 2010). 

Ainda resta clara a percepção primeira tida pelo produtor no instante em que, 

após analisar fotos áreas feita do lixão onde os garis se encontravam trabalhando, 

mencionou que até agora a melhor parte foi que achamos lá. O fator humano lá é belo. 

De longe, não há sorrisos, pessoas brincando, nenhuma delas, parecem formiguinhas 

(MUNIZ, 2010).  

A imagem passada num contato de sobrevoo da área demonstrou uma realidade 

até inimaginável aos olhos do produtor, uma vez que não esperava, naquele cenário de 

horror e de indignas condições de trabalho, encontrar um sorriso no rosto dos 

trabalhadores. Bastou o primeiro contato com os trabalhadores para Vik Muniz constatar 

que a realidade poderia ser bem diversa daquela imaginada. 

Aliás, quanto a isto, é digno de registro a alegria que os trabalhadores denotam 

ao ver que existia alguém preocupado em lhes dar ouvidos, voz, de fazer reverberar seus 

anseios e suas angústias, sendo tal situação até então incomum para tais garis, causando-

lhe, de certa forma, surpresa tal interesse, como constata Muniz (2010) ao registrar que 

“As pessoas estão nos olhando e indagando o que fazemos aqui”. 

Tais seres humanos estavam tão desacostumados a alguém lhes ofertar o mínimo 

de importância e tempo, que nas primeiras imagens que foram realizadas, um catador, 

cujo nome não é especificado no documentário, indagou, em tom de gracejo, se “Estão 

filmando para o mundo animal?” (MUNIZ, 2010). 

A preocupação do produtor em dar sentido àqueles trabalhadores, bem como, às 

necessidades que os garis sentiam em ser ouvidos e, certamente, reconhecidos fica clara 

no diálogo entre Vik Muniz e o catador Valter: 
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- Pra que isso e por que isso?  

- A gente tá fazendo, criando o retrato do catador, porque o catador é 

como o lixo que está aqui, uma pessoa que ninguém conhece.  

- Muito bem, com tudo o que o senhor falou, no meu entender, isso é 

muito bom para nós, porque isso leva o reconhecimento de nossa classe 

como catadores. Não é mais ou menos por aí? Vocês entendam minha 

linguem porque eu não tenho estudo, nem primário e nem superior. Que 

vocês não me pediram, mas eu vou me apresentar a vocês. Gosto de me 

apresentar com minha viva voz. Sou catador há 26 anos, tenho orgulho 

de ser catador, sou vice-presidente da ACAMJG – Associação dos 

Catadores do Aterro Metropolitano Jardim Gramacho, sou 

representante aqui dentro do aterro de 2.500 catadores, tá, e isso eu 

carrego com orgulho. 

 

O orgulho mencionado por Valter ao final do diálogo pelo fato de exercer suas 

atribuições como gari é observável em outros trabalhadores, a exemplo daquela conhecida 

como Irmã, a cozinheira do local, responsável pelo preparo da refeição no próprio lixão, 

onde as panelas e utensílios dividem espaço com pacotes de lixos, quando afirma que “a 

gente se sente bem aqui dentro, nessa água, nesse lixo, a gente se sente muito bem. Pode 

tá chovendo que a gente acende o fogo e faço a comida. Eu não deixo ninguém passar 

fome”. 

Ao longo do documentário é perceptível a mudança de comportamento dos 

trabalhadores a partir do instante em que percebem que são o foco da câmera dos 

produtores, que são eles os atores principais daquele drama, digo documentário, 

demonstrando corriqueiramente um semblante de felicidade em que pese todas as 

circunstâncias e percalços nos quais se encontram inseridos. 

Tal comportamento abre possibilidade para questionar se o semblante destes 

trabalhadores demonstra a satisfação no exercício da função ou esconde uma frustração? 

A alegria contagiante é forma de verbalizar as angústias ou meio de querer ser visto, 

percebido e respeitado pela sociedade?  

Não obstante o preconceito e indiferença em relação a tais trabalhadores, é fato 

corriqueiro observar os garis trabalhando, varrendo ou coletando lixo ao mesmo tempo 

que dançam, cantam e tiram uma prosa amigável com outros trabalhadores, estes seres 

visíveis (permite-se a ironia em contraponto a (in)visibilidade do gari). 
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Assim, uma das formas de demonstrar o pertencimento a determinada sociedade 

em que se encontra inserido, não só por necessidades pessoais, o homem busca no 

trabalho uma forma de enobrecimento e de reconhecimento social, fazendo com que se 

sinta útil para o progresso, ainda que indireto, daquele tecido social, porquanto “[...], 

considerando que é através da categoria do trabalho que é possível garantir autoestima, 

reconhecimento e visibilidade social” (NASCIMENTO, 2016. P. 135). É neste contexto 

que Miranda (2017, p. 63) ressalta a importância do trabalho: 

 

O trabalho é um elemento importante para o progresso social, porém, 

muito mais do que isso, está relacionado à autoestima e à valorização 

da dignidade dos indivíduos. Por meio do exercício de um ofício, o ser 

humano pode sentir-se valorizado, integrado, importante, parte um todo 

social ou pode sentir-se explorado e menosprezado dentro de 

terminados contextos. 

 

Percebe-se, pois, que o trabalho que pode ser fruto de valorização, também pode 

trazer males ao íntimo do trabalhador, fazendo com que se sinta desprestigiado, 

esquecido, desmerecido e, por que não, (in)visível. 

Não obstante não seja a pretensão da pesquisa realizar levantamento histórico 

acerca da desvalorização do trabalhador, é sempre necessário destacar que tal 

preocupação permeia há tempos, pois segundo Tittoni (2007, p. 20) a (in)visibilidade do 

trabalho já existia desde antes, ao apontar o trabalho invisível dos nativos. 

Cardoso (2013, p. 116), ao transcrever as impressões de viagem de um amigo ao 

Reino Unido, o qual encontrou garis em Edimburgo, afirmou que “todos muito bem-

vestidos, com aquelas roupas coloridas e impecáveis de lixeiros que a gente vê nos 

filmes”, para em seguida completar o relato do amigo com “Só no quarto do hotel, 

conversando com [sua esposa], entendi por que aquelas cenas me tinham incomodado 

tanto. É que, no Brasil, é raro a gente encontrar pessoas de bem como mendigos ou 

lixeiros”. 

Assim, com clareza solar, sobressai o olhar preconceituoso que a sociedade lança 

sobre os profissionais da limpeza, em especial os garis, quer em relação a condição social, 

quer ao trabalho degradante ou, até mesmo, em relação a cor, como aponta o citado 
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sociólogo, porquanto “as posições sociais definidas como degradantes degradam também 

as pessoas que as ocupam (o trabalho de coleta de lixo não é para gente de bem)” 

(CARDOSO, 2013) para concluir que “à pobreza extrema e às ocupações socialmente 

construídas como degradantes está associado um tipo específico de gente cujo principal 

atributo é a cor da pele ou outra característica fenotípica comum a determinada camada 

social. 

Costa (2004, p. 63), em sua experiência etnográfica com os varredores da 

Universidade de São Paulo – USP, apontou que os garis são tidos como mobiliário urbano 

e que seus uniformes de trabalho possuem signos de discriminação social, destacando que 

a (in)visibilidade pública é “espécie de desaparecimento psicossocial de um homem no 

meio de outros homens”, para mais adiante concluir que: 

 

A invisibilidade pública, desaparecimento intersubjetivo de um homem 

no meio de outros homens, é expressão pontiaguda de dois fenômenos 

psicossociais que assumem caráter crônico nas sociedades capitalistas: 

humilhação social e reificação [...]. A humilhação social apresenta-se 

como um fenômeno histórico, construído e reconstruído ao longo de 

muitos séculos, e determinante do cotidiano dos indivíduos das classes 

pobres [...]. Reificação é o processo histórico de longa duração através 

do qual as sociedades modernas fundaram seus alicerces sob o princípio 

das determinações mercantis. [...] a reificação configura-se como 

processo pelo qual as sociedades industriais, o valor (do que quer que 

seja: pessoas, relações inter-humanas, objetivos, instituições) vem 

apresentar-se à consciência dos homens como valor sobretudo 

econômico, valor de troca: tudo passa a contar, primeiramente, como 

mercadoria.  

 

Tratando acerca do papel que a roupa exerce, bem como, no fato de poder ser 

meio de inclusão ou exclusão social, nesta última hipótese em razão da pobreza o que 

acaba ensejando a privação da dignidade Todorov (1996, p. 90) apontava que: 

 

as roupas exercem um papel particular, pois são literalmente o campo 

de encontro entre o olhas dos outros e minha vontade, fazendo com que 

me situe em relação aos mesmos; [...]. Aquele que, em compensação, 

não pode mais exercer controle sobre suas roupas (devido, por exemplo, 

à pobreza), sente-se paralisado diante dos outros, privado de sua 

dignidade. Não é, portanto, um equívoco quanto lembramos um antigo 
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gracejo: o ser humano compõe-se de três partes, a alma, corpo e 

roupas... 

 

A relevância da roupa e o símbolo que esta representa de exclusão para este 

trabalhador fica patente no relato do catador da cidade de Campinha Grande-PB, que nos 

é apresentado por Nascimento (2016, p. 16), onde registra que: “Só ocorre quando eu tô 

catando, porque a partir do momento que você tira a farda que você tá, bota uma roupa 

no corpo, já não é a mesma pessoa”. 

A indiferença e preconceito notável no tratamento que a sociedade dispensa aos 

garis apontam para ocorrência da (in)visibilidade humana, passando aqueles 

desapercebidos, diariamente, no contexto da sociedade em que deveriam se encontrar 

inseridos. 

Quando lança o olhar da (in)visibilidade pública sobre o trabalho 

do gari, Costa (2004, p. 57) destaca que: 

 

o ofício de gari parece acentuadamente atravessado por um fenômeno 

de gênese e expressão intersubjetiva: a invisibilidade pública – espécie 

de desaparecimento psicossocial de um homem no meio de outros 

homens. Bater o ponto, vestir o uniforme, executar trabalhos 

essencialmente simples (como varrer ruas, cortar mato, retirar o barro 

que se acumula junto às guias), estar sujeito a repreensões mesmo sem 

motivo, transportar-se diariamente em cima de caçamba de 

caminhonetes ou caminhões em meio a ferramentas ou ao lixo são 

tarefas delineadora do trabalho daqueles homens. Tarefas nas quais 

pudemos reconhecer ingredientes psicológicos e socias profunda e 

fortemente marcados pela degradação e pelo servilismo. São atividades 

cronicamente reservadas a uma classe de homens subproletarizados; 

homens que se tornam historicamente condenados ao rebaixamento 

social e político. 

 

A partir do “classismo” constituído pela sociedade no que tange a valorização 

do trabalho em decorrência, principalmente, da escolaridade e condição social, se passa a 

ter visão distorcida e preconceituosa em relação ao gari, o qual passa por uma condição 

de alijamento e esquecimento do sujeito. Como destaca Nascimento (2016, p. 39) “Aqui 

o tipo de invisibilidade sofrida por esse grupo social diz respeito ao modo como 

trabalhadores de determinadas profissões desprovidas de status, glamour, 

reconhecimento social e adequada remuneração são significados tanto na esfera social 

quanto na esfera econômica”. 
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Assim, a partir do instante em que a sociedade passa a (des)valorizar o 

trabalhador-gari, faz com que o mesmo não se sinta, quiçá, parte integrante da sociedade, 

tendo consequências na formação deste sujeito e, por conseguinte, na compreensão que 

terá da sociedade, porquanto como destaca Fonseca, Câmara e Araújo (2014, p. 292): 

 

O processo de constituição do sujeito tem relação com os processos de 

interação estabelecidos socialmente, portanto também com a formação 

das identidades dos indivíduos. Tal afirmação deve-se porque o ser 

sujeito, ao manter relação com o mundo social, vai adquirindo 

compreensões e estas, consequentemente, vão o formando. 

  

O gari, à semelhança de qualquer outro trabalhador, tem a sua identidade 

definida a partir do seu envolvimento social, de relação que nutre com aquilo que lhe 

circunda, motivo pelo qual, a segregação social deste trabalhador, repita-se, trará 

consequências na sua constituição e na forma em que se insere na sociedade. 

Por ser exercida por pessoas com pouca instrução, traz consigo uma carga de 

preconceito pela sociedade, como nos alerta Camila de Almeida Miranda (2017) ao 

destacar que “são considerados profissões subalternas por serem exercidas por pessoas de 

pouca ou nenhuma escolaridade, o que gera um estigma social negativo que vai muito 

além da profissão, tornando também discriminados socialmente os seres humanos que as 

exercem”. 

Em estudo etnográfico realizado na cidade de Governador Valares na qual se 

inseriu no contexto de trabalho das margaridas, nomenclatura destinada às mulheres que 

atuam como garis, a professora universitária e advogada Miranda (2017, p. 89) pôde 

constatar a percepção e modo como a sociedade trata tais trabalhadores, destacando que: 

 

Varrendo as ruas do bairro B, pude notar que a maior partes das pessoas 

realmente não nota a presença e não cumprimenta as profissionais de 

limpeza urbana. Em contrapartida, pessoas de aparência humilde e 

profissionais que trabalham nas empresas do bairro (recepcionistas, 

vendedoras e principalmente as domésticas) educadamente 

cumprimenta as varredeiras [...]. 

Também não fui reconhecida ao varrer em frente a um importante 

prédio comercial da cidade pelo dono da lanchonete onde eu 

eventualmente lanchava. Ao comentar com Emília o fato de não ter sido 
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reconhecida, ela me disse “É o uniforme. Ninguém ‘conhece nós’ no 

uniforme, a gente fica assim, A gente fica diferente” 

 

Tais trabalhadores, à semelhança do exposto no documentário acima 

referenciado, passam desapercebidos do olhar da sociedade, chegando a ser tratados de 

forma pejorativa e com enojamento. Miranda (2017, p. 98) deixa claro tal situação ao 

relatar o episódio em que os garis solicitaram água “Em outra ocasião, um dos fiscais me 

contou que em alguns locais onde as profissionais pedem água, as pessoas servem a água 

e em seguida doam a elas o copo após o uso. Segundo o fiscal, elas agem assim por nojo 

de pegar o recipiente de volta. 

Demonstrando, também, a forma de exacerbação do enojamento social em 

relação ao gari, Nascimento (2016, p. 165) apresenta-nos relatos de catadores da cidade 

de Campina Grande-PB, os quais destacam: 

 

É uma discriminação [...] trabalhista, né? Discriminação trabalhista. 

Uma porque geralmente o meu trabalho, além de ser importante pra 

mim, é importante para todos, não é, e a respeito de eu ignorar..., de eles 

me xingarem, né, [se referindo às moças que encontrou na rua e 

xingaram o mesmo] e depois do expediente do trabalho, não tem como, 

é uma dificuldade, porque se eu estou lá no trecho feito um mendigo, 

quando eu saio daqui eu saiu feito um príncipe. Muitas delas nem me 

reconhecem, num sabem nem que sou eu, tá entendendo? 

 

Essa falta de atenção e até a ausência do olhar do próximo em relação ao gari faz 

com que estes não se sintam valorizados e ausente a sua realidade humana, porquanto o 

ser humano tem necessidade de ser reconhecido pelo outro para que sua vida passe a ter 

sentido, como destaca Fanon (2008, p. 180): 

 

O homem só é humano na medida em que ele quer se impor a um outro 

homem, a fim de ser reconhecido. Enquanto ele não é efetivamente 

reconhecido pelo outro, é este outro que permanece o tema de sua ação. 

É deste outro, do reconhecimento por este outro que dependem seu 

valor e sua realidade humana. É neste outro que se condensa o sentido 

de sua vida. 

 

Em igual sentido entende Todorov (1996, p. 89) ao mencionar que “É 

reconhecimento que determina mais do que qualquer outra ação, a entrada do indivíduo 
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na existência especificamente humana”, apontando a importância do reconhecimento 

profissional que traz consequências n vida pessoal, pois “Tenho necessidade de receber 

reconhecimento tanto no plano profissional como em minhas relações pessoais no amor 

e na amizade” (1996, p. 90) para então concluir que “Toda coexistência é um 

reconhecimento” (1996, p. 90). 

A imperceptibilidade social vivenciada corriqueiramente, bem como, a condição 

humana na qual se encontram habilitados para desenvolver o seu trabalho faz com que, 

de certa forma, os garis acabem se acostumado com estas circunstâncias, posto que a 

mudança de postura deve partir do outro – para o reconhecimento – e não dos citados 

trabalhadores. Eles, os garis, ao desenvolverem as suas atribuições já possuem, em regra, 

a concepção e importância do seu trabalho; ao instante em que o outro, quiçá, também 

faça ideia da importância deste trabalho, mas não valorizam e enxergam o gari enquanto 

pessoa. 

A certa altura do documentário e depois de já se encontrar inserido no meio dos 

garis, Vik Muniz nos alerta quanto a aceitação da condição de trabalho, quando diz que 

“Sabe o que é engraçado, você se acostuma com o cheiro” (MUNIZ, 2010). 

A ausência total da condição humana e de dignidade se encontra presente na fala 

da catadora Suelem, a qual relatando acerca de como fazia para saciar sua fome 

testemunha que “ainda que mantenha degradante forma de se alimentar, uma vez que “Eu 

como o que acho por aí. Aí vem os danones, o que pega a gente vai colocando pra dentro. 

Se não morreu, não tá ruim. Tá dando pra viver”. 

Tal costume com o contexto no qual se encontram inseridos também é 

perceptível na inocência as crianças, as quais correm pelas ruas puxando um esboço de 

pipa, elaborada a partir de um barbante preso a saco plástico coletado do lixo. Certamente 

não sabem tais infantes que a sorte daquele lugar não lhe reserva voos tão altos quantos 

àqueles alcançados pelo simulacro de brinquedo. Acaso não exista investimento público, 

terá o mesmo infortúnio dos seus ascendentes. 

Muito embora, ao que possa aparentar, que aqueles trabalhadores estejam 

habituados com o contexto de degradação no qual se encontram inseridos, ou para outros 
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estejam acomodados com tal condição, a bem da verdade tais trabalhadores encontram-

se inseridos num contexto de ausência de expectativas. 

Em que pese isto, denota-se a inquietação e insatisfação de alguns catadores, os 

quais a partir do instante que passam a ter um contato mais próximo com Vik começam 

a extravasar suas angústias, a exemplo da catadora Isis, como se observa no diálogo 

mantido com aquele: 

 

- Como é que é trabalhar aqui? 

- Péssimo. Horrível. Não gosto. Isso não é futuro.  

 

O trabalho desenvolvido nestas circunstâncias marca a vida destes, causando, 

como dito, dores e angústia na alma, como bem relata Jessé Souza (2009, p. 417), ao 

afirmar que: 

 

Apesar de essa classe ser efetivamente explorada por outros classes que 

podem comprar o privilégio de não se envolver cotidianamente com 

atividades que exigem muito tempo e esforço físico, esse tipo de 

trabalho incerto, precário e mal pago e desvalorizado marca toda a vida 

e todo o comportamento de seus membros. 

 

Será que a única perspectiva destes trabalhadores é correr atrás dos montes de 

lixo? No documentário fica presente a preocupação do artista em ofertar melhor condição, 

pois “Minha experiência com a mistura de arte com projeto social é a principal coisa, tirar 

as pessoas, nem que seja por poucos minutos, do lugar onde elas estão. E mostrar-lhes 

um outro mundo, um outro lugar. Mesmo que seja um lugar onde possam ver onde estão. 

Isso muda tudo”. 

Tal anseio de mudança fica ainda mais patente quando idealiza levar alguns dos 

garis a Londres a fim de que possam apresentar o trabalho artístico construído, quando 

então Vik é questionado se essa mudança não poderia trazer prejuízos e mexer com a 

cabeça dos trabalhadores, ao que responde “Está dizendo que isso irá mexer com a cabeça 

deles. Talvez ela precise ser mexida” para mais adiante concluir que “É difícil imaginar 

fazer algo que causa grande estrago neles. Pior do que já foi feito. Qual o problema de 

mudar a vida de alguém para sempre?”. 
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O anseio de mudança, em alguns dos personagens retratados no documentário, 

fica patente, também, na fala de Tião dos Santos quando diz que “Eu acredito que quando 

a gente quer, coloca a coisa na cabeça e você consegue”. 

Em que pese a gritante necessidade de mudança quanto a condição do gari, bem 

como, o respeito ao trabalho desenvolvido e ao reconhecimento da sociedade em relação 

a estes enquanto profissionais, tal mudança não passa apenas pelo esforço e sacrifício dos 

garis, impondo-se necessário, antes de mais nada, investimento em políticas públicas e a 

conscientização da sociedade em valorizar o próximo em respeito à sua condição humana. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente artigo adotou como método de investigação o levantamento 

qualitativo, tendo como parâmetro o documentário Lixo Extraordinário, bem como, 

estudos etnográficos realizados com garis na Universidade de São Paulo, na cidade de 

Governador Valadares-MG e em Campina Grande-PB, a fim de abordar a condição 

humana e a (in)visibilidade do gari, demonstrando algumas das formas de exteriorização 

do preconceito social em relação a tal classe de trabalhadores.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

O trabalho realizado pelo homem, ainda que não possua um fim em si mesmo, é 

uma das formas utilizadas para se sentir pertencido ao meio do qual faz parte. Entretanto, 

não necessariamente, todos que ocupam o trabalho de forma digna tem o devido 

reconhecimento social. 

Prova clara disto ocorre com os garis, os quais destinam seu suor em trabalho 

árduo e degradante, exercendo uma das atribuições mais importante para a limpeza e 

saúde pública, mas ao mesmo instante não são valorizados enquanto trabalhadores. 

A partir dos relatos extraídos dos trabalhadores analisados neste artigo podemos 

observar algumas formas de exteriorização do preconceito social em face de tais 
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trabalhadores, a exemplo do simples fornecimento de um copo d’água ou até a ausência 

de cumprimento ao passar por tais trabalhadores. 

Outro elemento apontado como caracterizador desta discriminação é o uniforme 

utilizado pelos trabalhadores, não que a princípio o uniforme venha a ser utilizado com 

tal desiderato, mas sim pelo fato da sociedade identificar no uso deste símbolo uma forma 

de categorização dos garis e, por conseguinte, desviar o olhar quando cruzam por estes 

nas ruas. 

Com isto, os garis passam desapercebidos por boa parte da sociedade, a qual não 

os enxerga, ou se o fazem não lhe destinam o devido valor, encerrando uma nítida situação 

de invisibilidade pública. 

Em que pese a situação de invisibilidade ter sido perceptível em todos os 

territórios analisados neste artigo, é imprescindível a constante análise de tal situação, 

não só para entender e constatar as formas que ocorrem, como também, e talvez seja esta 

de maior relevância, para apresentar para sociedade comportamentos dos quais vem se 

utilizando, as vezes até de forma desinteressada, para desmerecer, inferiorizar e tornar 

invisível o próximo, neste caso, o gari. 
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RESUMO 

Deparamo-nos no dia-a-dia, com questões que nos fazem conviver com dilemas 

psicológicos que desembocam nas ciências, nas artes e na Humanidade. O século XX, 

que denominaremos metaforicamente de “o século do ego”, deixou sequelas na nossa 

forma de viver, de pensar e de agir. Depois de Freud não mais discutimos a imersão num 

pensamento totalmente despretensioso, nem mesmo num consciente de si mesmo. 

Passamos a considerar o lado oculto do Ser, do pensar, do agir. A ciência, a arte e a vida, 

ganham uma nova dinâmica. Diante desse panorama, o “Ser” não deve ser visto apenas 

como verbo, nos seus dois sentidos predicativos: o ser como firmação de identidade, 

característica ou propriedade intrínseca; o Ser como apresentação de determinada 

condição ou situação. Propomos pensar o Ser como “tudo o que é”, fugindo da sua visão 

de verbo, apenas no sentido de existir, e passando a refleti-lo como substantivo, “tudo o 

que é”. Passeando no metafísico, no filosófico, tratando o Ser como sinônimo de 

existência (Ser), objetivamos investigar a arte como componente de formação humana, 

como objeto de saber, de ciência, de uma ciência da vida. Transitaremos pelas mais 

diversas áreas. A arte será apontada como um meio de inserção de um bem comum, um 

elo unificador de experiências, que age na busca da constituição de ambiente favorável 

ao convívio coletivo, despertando no homem essências naturais e culturais, como um 

saber que é expresso não só pela produção, mas pelo gosto, e existindo gosto, ou seja, 

saber, existe ciência, ciência da vida. 

Palavras chaves: apropriação. literatura. saber. experiência. 
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ABSTRACT 

We find questions in daily life that lead us to coexist with psychological dilemmas 

connected to sciences, arts and humanity. The XX Century, that we’ll metaphorically call 

by “Ego Century”, left many consequences in our way of life, thinking and action. After 

Freud, we didn’t debate about immersion as an unassuming idea, not even an idea 

conscious of itself. We started considering the hidden side of the self, of the thoughts, of 

the actions. Science, art and life gained new dynamics. Before this panorama, the “To 

Be” cannot be seen only as a verb, in its two predicative senses: The “To be” as identity, 

characteristic or inherent propriety; or the “to be” as a certain condition or situation. We 

propose that the “To be” actually means “everything that is”, escaping from its meaning 

as a verb, and becoming a substantive, “everything that is”. Going through metaphysics, 

philosophy, treating “To be” as a synonymous with “Existence” (Being), we aim to 

research art as a component of human formation, as an object tied to knowledge, science, 

a life science. We’ll go through various fields. Art will be focalized as means of achieving 

the common good, a unifying link of experiences that plays a role in the creation of an 

environment proper for the collective coexistence, leading to the awakening in men of 

natural and cultural essences, as knowledge that’s expressed not only by the creation, but 

also through the flavor, and, if that flavor, the knowledge, exists, there is science, life 

science. 

Key-words: appropriation. literature. knowledge. experience. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É fato que as inúmeras mudanças que a sociedade vem sofrendo desde a 

revolução científica do século XVIII, têm transformado a sociedade. Inegavelmente a 

ciência nos proporcionou inúmeros avanços. Também é inegável, que diante da 

liquefação provocada, inúmeros danos reflexos foram observados. À medida que 

conhecíamos mais as partes, renegávamos o todo, renegávamos o Ser humano como a um 

só tempo sendo físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Renegamos nossa 

animalidade que, junto com nossa humanidade, constituía nossa condição humana (ideia 
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propagada por Morin em Sete saberes necessários a educação). A ignorância do todo é 

negligenciada diante do conhecimento cada vez mais aprofundado das partes.  

A arte aqui é trabalhada como um saber a ser apropriado, 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 sem renegar sua 

animalidade. 

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. 

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). 

Somos resultados dos resultados que obtivemos no passado. Os “saberes 

mitológicos”, dos anciães, etc., já “dominaram” nossos pensamentos e ações. 

Nessa perspectiva, nos tempos líquidos, oriundo da sociedade do ego, ao 

olharmos o Ser de forma isolada, não obteremos resposta satisfatória. A resposta 

filosófica, mesmo bem fundamentada, não será suficiente por si só. Considerar 

isoladamente as teorias freudianas, junguianas e lacanianas não nutrirá um pensamento 

que evidencie a complexidade humana, servirá apenas para demonstrar seus limites, já 

constantemente observados.  

Leloup (2017) nos mostra que uma via espiritual ou religiosa privada do espírito 

científico, metafísico ou psicanalítico está longe de responder as nossas complexas 

questões.  

Precisamos de um caminho, nada que nos leve a saída de olhos vendados será 

uma opção viável. Só assim fundamentaremos uma explicação sobre a razão pela qual já 

claramente não conseguimos avançar. Precisamos reconhecer a recursividade presente no 

nosso conhecimento.  
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Mais uma vez, recorremos a Leloup (2017), que nos traz um ensinamento 

bíblico, que também é social e científico, quando cita a passagem bíblica na qual Jesus 

disse (em As Bem-aventuranças): “Em marcha aqueles que choram”. O movimento 

permanente (sempre a diante – em busca de “progresso”) é um movimento cansativo, 

cego, que não pensa a si mesmo. É acrítico. Adoecedor. 

A natureza humana é fluida, indefinida. A segurança almejada pelo homem não 

é almejada apenas no aspecto social, mas pessoal. E isso o desespera. Reconhecer-se é 

uma tarefa “traumatizante”. A arte é combatida não porque é objeto de protesto, reflexão, 

mudança, mas sim porque é objeto de desestabilização, de confrontamento.  

Precisamos nos reconhecer livres. E ser livre, como nos ensina Leloup (2017), 

passa por reconhecer nossa natureza, nossa carga; é um ato de aceite, não de escolha.  

Ele também nos alerta (LELOUP, 2017), nesse contexto, que liberdade não deve 

ser confundida com passividade. É importante aceitar o que é, mas orientarmo-nos, ao 

que nos parece belo.  

Reside aí a chave para entender o que pretendemos trabalhar aqui. O ser como 

“tudo o que é”; que não omite o que lhes foi confiado, herdado, repassado; que utiliza da 

graça ou da ferida (da memória do corpo) para a elaboração de um saber, um saber 

baseado no Gosto; que reside na arte e herda os preceitos da verdade e da beleza 

platonianos (que está além daquilo que pode ser visto). 

Ou seja, objetivamos trabalhar a arte como uma forma de saber, como base para 

a constituição de uma ciência que nos possibilite Ser (tudo o que é), uma ciência da vida.  

 

2 UMA ERA LÍQUIDA 

 

Os problemas da pós-modernidade têm gerado uma grande crise humana 

(causada, diria eu, pelo desejo insolente e insaciável do homem pelo progresso, guiado 

pela cultura científica). Crise que Bauman (1997) “esclarece” na obra “O mal estar na 

pós-modernidade” (após a obra ele abandona o conceito de pós-modernidade para abraçar 

o de liquidez). Vivemos uma nova comunidade que precisa ser renovada, constantemente, 
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para sobreviver. O anseio generalizado por uma segurança inatingível, mantendo o futuro 

como “crença e/ou maldição”, tem se tornado regra. 

Nesta perspectiva, a arte será investigada como potência na formação do Homem 

Contemporâneo. Como construtora de um saber que ampare a “ciência da vida”; que 

possibilite o Ser se reconhecer em “tudo o que é”. 

Abordaremos a arte como potência. Nesse contexto, nos apoiaremos nos 

ensinamentos de Agamben, que guarda estreita relação com a 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”. 

Tal projeção do medo, que muitas vezes torna-se ofensiva a nossa saúde 

psíquica, culmina no processo de “desesperança”. Sentimos que nossas vidas têm 

escapado de nossas mãos. Necessitamos iniciar um processo de retomada.  

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 idéia 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. 

O “homem da era líquida” se mostra dotado de inúmeras características 

individualizantes, torna-se indiferente as necessidades e sonhos alheios (da coletividade) 

e, está disposto, a sacrificá-los para alcançar seu próprio objetivo.  

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.  

Como diz Einstein no seu livro intitulado “Como vejo o mundo”, p. 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). 
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Vários autores ao longo da história vêm enfatizando a importância da arte. 

Nietzsche, Einstein, Benjamin, Freud, 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”. Mas de que beleza falamos? 

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. 

Na ciência, a evocação de “prazeres puros” e de uma “ciência pura” explicita e 

caracteriza a “obra da beleza”. Na ciência tradicional só é belo o que está ao alcance dos 

nossos olhos, o que é provável, verificável, palpável. Dessa forma, a potência do 

pensamento tem se refugiado no “belo científico”. Agamben, na sua obra Gosto (2017, p. 

24), aduz:  

 

Somente se a colocamos sobre esse fundo, isto é, somente se nos damos 

conta de qual complexa herança metafísica está prenhe a ciência que, 

no final do século XVIII, vem igenuamente propor-se como ciência do 

belo e “doutrina do gosto”, é possível colocar em termos adequados o 

problema estético do gosto, que é ao mesmo tempo, um problema de 

conhecimento e de prazer, ou melhor, nas palavras de Kant, o problema 

da “enigmática” relação entre o conhecer e o prazer. 

 

Pensar essa relação é pensar a natureza humana, do humano, em confronto com 

a natureza da arte e o saber artístico. Problematizar é criar, construir, abrir caminhos. 

Se o saber e o prazer estão conectados (como problematiza Agamben na sua obra 

Gosto), por sua vez, trazem consigo as pulsões, que não se desagrega do que há de mais 

sublime e mais profundo na natureza humana. Nessa perspectiva o belo não é visto. O seu 

nascedouro é na psique humana. O belo, assim, está no saber popular, mítico, filosófico, 

artístico, naquilo que traz consigo a memória do corpo. 

Então nos perguntamos: é possível fundar um saber do belo, visível, com 

contornos diferentes do saber científico tradicional? Criando uma ciência do “belo 
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visível” salvaríamos os fenômenos negligenciados? Reparem, não queremos dizer que a 

ciência tradicional deve ser desprezada. Queremos usar de todos os seus preceitos para ir 

além, para construir novos caminhos. Queremos, “abrir a janela para o sol entrar”.  

Assim, acreditamos que a ciência na era da liquidez deve reconhecer que a beleza 

não pode ser reconhecida em sua totalidade e que a verdade não pode ser vista em sua 

objetividade e integralidade. Reconhecer essa dupla impossibilidade, é confrontarmo-nos, 

é conduzir a ideia na salvação da beleza, do que é realmente belo, o pensamento. O 

nascedouro da ideia volta a ser reverenciado. 

Se olharmos o paradigma dominante (da ciência), temos que “o belo” não é 

ciência no sentido formal (ainda falta-lhe tal reconhecimento), mas inegavelmente é 

saber. Se privilegiarmos o cunho objetivo, perceberemos apenas o que está ao alcance 

dos nossos olhos e isso não é o bastante. Perceberemos que estaremos apenas (e sempre) 

a descobrir certas limitações, impulsionando-nos pelo sonho de domínio da natureza. 

Sonho inalcançável, mas inatacável, pois é protegido por uma ciência que não 

mais caminha, mas que finge estar em constante caminhar.  

A ciência, inegavelmente, promoveu inúmeros avanços. Consegue reproduzir 

(criar) em laboratórios os mais complexos compostos químicos, mas não consegue 

reproduzir (criar) água, teoricamente, um composto químico simples (H2O). Meu pai 

ousou dizer que aí estava a prova da existência de Deus. 

E quem ousaria dizer que a água não é um dos grandes problemas a ser 

enfrentados nesse século? E se o saber dissipado ao invés de buscar dominar a natureza 

tivesse ensinado o homem a conviver com ela, respeitá-la, integrá-la? Somos natureza, 

mas achamos que estamos além dela. Temos construções inacabadas, perguntas simples 

negligenciadas e precisamos urgentemente de um saber que as integre, que perceba o belo 

não apenas no que nos é fisicamente mostrado, mas que exerça o belo e o veja em si e nos 

outros, através do pensamento, do saber, de uma ciência da arte, do Gosto como ciência 

da vida.    

Esse “movimento reflexivo”, integrativo, não está além da ciência, nem aquém 

ao saber popular, mas está no meio; e é no meio que ele convive e desse local não pode 

sair. É entre sabedoria e ignorância que ele toma importância fundamental, fixando-se na 
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única força que pode mover a imensidão dos dois campos, o amor! Falo não do amor eros, 

mas além dele, do amor ágape, de um amor sem anseios de recompensa, de um amor em 

pleno “descompromisso”. 

 

3 A ARTE COMO UM PROCESSO DE REFLEXÃO/CONSTRUÇÃO 

 

No livro “O homem sem conteúdo”, Agamben (2017) 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”. 

De lá para cá, com relação à arte, podemos dizer que nada mudou, embora tudo 

se tenha modificado.  

O próprio pensamento de Agamben mudou. Para observarmos é só 

contrapormos o livro “O homem sem conteúdo” a sua continuação “Gosto”. Saiu o 

homem de gosto e entra a faculdade de gosto. No primeiro, a relação do homem com a 

obra de arte tem relação central, no segundo, o gosto guarda relação com a beleza. 

Tomando-os como parâmetro, no primeiro, vejo a relação degradada do homem com a 

obra de arte, em um viés negativo. No segundo, o autor traz o gosto e sua relação com a 

beleza, numa perspectiva positiva, como possibilidade de superação da fratura na 

estrutura da metafísica que tem distanciado verdade e beleza e conhecimento e gozo 

(AGAMBEN, 2017).  

Nos tempos líquidos a arte vem sendo atacada de maneira cruel. Esse 

distanciamento nos impossibilita de entender a vida como uma obra em construção. 

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 líquida. 

Tentamos pensar se diante da perspectiva de aproximação do homem pós-

moderno com a arte, surgem efeitos/resultados direcionados a uma mudança de postura e 

a uma consequente capacidade do homem pós-moderno em se mostrar contemporâneo 
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(aquele que se distancia do seu tempo para que possa observar a luz e a escuridão nele 

presente).  

Pensamos ainda se ao homem contemporâneo era possível construir um saber 

que lhe aproximasse do Ser, no sentido de “tudo o que é”. Na expectativa da construção 

de um pensamento que reconhecesse nossa complexidade na fundação e constituição uma 

ciência da vida, um saber que integra ao invés de excluir, que problematiza ao invés de 

condenar, e que fundamenta-se na conjuntura artística do pensamento crítico, do gosto, 

para que valorize não apenas o que é perfeitamente visível, mas o que surge do nosso 

íntimo, das nossas pulsões, intuições, vivências, experiências e necessidades (não apenas 

as necessidades individualizadas e individualizantes).   

Para tanto, é necessário pontuarmos algumas questões. Sabemos que nosso 

pensamento não será abraçado, a priori, pelo saber científico. Sabemos que será 

duramente criticado. Que corre o risco de ser esquecido, de não gerar frutos. Mas optamos 

por enfrentar a enxurrada de desconstruções que a ele será imposta, pois reconhecemos 

que negligenciamos os limites claramente traçados pela ciência no seu paradigma 

dominante. Reconhecemos que saímos da linha, que fomos claramente enfeitiçados pelo 

saber da arte, da poesia, da literatura. 

Enfeitiçados pela linguagem de mundo de Manoel de Barros, optamos por olhar 

o insignificante, optamos por “entortar a reta”, acreditando que, como bem nos ensinou 

Manoel de Barros: “A reta é uma curva que não sonha”. 

Optamos pela desconstrução do nosso ser e do nosso saber, insistentemente 

moldada durante nossa vida. Optamos pelo incerto, incorreto, inoportuno. Sabemos disso! 

Fomos irresponsáveis! Mas, acreditamos que a busca pelo belo, bem como a educação, 

deve ser dada pela transgressão. Acreditamos que educar é fazer renascer o que foi podado 

pela civilização. A miséria (seja material ou intelectual) nunca é condição de escolha.  

Portanto para Ser contemporâneo é necessário 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 unirmo-nos 
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através da globalização/mundialização e ao mesmo tempo desmembrarmo-nos em 

pequenos pedaços. 

Lembro-me que em uma entrevista anterior a um ciclo de palestras do projeto 

Fronteiras do Pensamento, Bauman disse que vivemos um período de 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 estão sendo apresentados, 

diluídos no texto. 

 

4 O CONTEMPORÂNEO 

 

Acreditamos que se o homem dos tempos líquidos 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, temos a arte como potência no “contato” com o homem dos tempos 

líquidos. 

É prudente informarmos que quando falamos do homem “dos tempos líquidos” 

e do “contemporâneo”, falamos do mesmo ser, que se diferenciarão apenas por suas 

“capacidades” distintas. Ou seja, para melhor compreendermos, partiremos do preceito 

que todos somos “homens de tempos líquidos”, mas nem todos contemporâneos. 

Seguindo Agamben (2009), 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.  
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Acreditamos que adquiriremos a capacidade de ser contemporâneo diante da 

interiorização (leitura) e exteriorização (escrita) de obras literárias, por ex..  

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 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.  

 

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 

(AGAMBEN, 2009, 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 homem dos tempos líquidos 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.  

A arte faz do passado o caminho da história que age sobre nós. Ela é a mediação, 

o que está no meio, o que rege e faz com que não se perca o saber da ignorância ou a 

ignorância do saber, mantendo-os perto, como irmãos, reconhecendo-os mutuamente. A 

arte é o amor! 
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O que despertará em cada um de nós a capacidade de se fazer contemporâneo é 

a interiorização e exteriorização de tudo que a arte nos passa quando mantemos um 

contato “mais íntimo”. 

Mais uma vez, tornamos 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 (fazemos uma ressalva, parafraseando Leonardo Boff, 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, 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”. 

Também vemos no mesmo século, florescer um erro até hoje não reconhecido. 

Um “aperfeiçoamento” do saber científico baseado no negligenciamento proposital do 

metafísico, para supostamente aprimorar o conhecimento das partes. 

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. Um resgate 

do saber artístico, do saber nascedouro, como um saber a ser considerado pela ciência, 

científico. 

Penso que esse resgate pode nos permitir um profundo debate sobre: o 

individualismo, a aceitação do outro e a condição humana.  

A mudança do paradigma que envolve a arte em seu sentido lato, versa 

diretamente com uma discussão no campo da política, visto que não se trata apenas de 
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refletir acerca destes estatutos, mas de como a mudança deles impactam o próprio homem, 

o próprio “fazer humano” (AGAMBEN, 2013).  

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, alem 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. Então, vale pensar: o que a arte nos permitiria num mundo em 

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 era líquida. A teoria 

crítica, da escola de Frankfurt, já dissipava tal preocupação (eles eram contemporâneos 

ao seu tempo), 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. 

Então, como a arte poderia nos ajudar diante da imensidão da era líquida? 

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 
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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. Desfazer-se é urgentemente inevitável. 

Freud (1915/1916), no seu texto, “Sobre a transitoriedade”, que reflete sobre um 

diálogo com o poeta Rilke, fala no luto antecipado. Acreditamos que vivemos um 

processo semelhante quando pensamos no futuro e que a arte pode nos ajudar a sair desse 

“estado de luto”. Freud achava que a transitoriedade valorizava ainda mais a vida; a 

transitoriedade dos tempos líquidos surge como um problema, nos rege sem que 

percebamos seus males e suas vantagens. Antecipamos não só desejos, mas lutos. Os 

desejos, mediante a política do uso, têm cunho transitório. Defasam-se imediatamente. 

Os lutos adquirem cunho permanente.  

Como se vê, não pretendemos trazer fórmulas milagrosas, prontas, acabadas, 

nosso caminho é inacabado. Levantar reflexões, a partir das nossas próprias reflexões, é 

o objetivo. 

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, um saber. Ou seja, inserirá em 

seu ser a potência de Ser ou não ser, de reconhecer-se, de ser apenas um ser humano em 

sua essência, sentindo o que todo ser humano sente, mas sabendo extrair desses 

sentimentos, lições positivas, desfazendo sequelas aparentemente permanentes. 

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, 

daria ao homem dos tempos líquidos a potência necessária para se fazer contemporâneo.  

Se falarmos de literatura, quem não aprendeu lições de vida 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 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? 
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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 era líquida nos impôs, aumentando 

consideravelmente o isolamento, é um dos passos utilizados para desencadear nossa 

proposta de reflexão/discussão, sobre a “criação” de um saber que já existe, mas precisa 

emergir, ser reconhecido, vir à tona. 

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, 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. 

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 dos tempos líquidos. Há ainda um resgate da solidariedade, da 

fraternidade e do amor. Que estão diretamente atrelados aos laços culturais.   

Sempre desafiamos nossa impermanência através da arte. Seja pelos filmes, 

poemas, ou romances. Lembro-me de um poema de Dylan Thomas (In Poemas Reunidos 

1934-1953), feito para o seu pai que estava morrendo, que diz: “não entre na noite para 

se render, idade é para arder até o fim, lute, lute para a luz não morrer”... O saber guarda 

sempre um processo criativo, de formação, de assimilação, literário.  

Acreditamos que a arte tem o poder de despertar um traço sentimental, comum 

a toda sociedade, independente de raça, crença ou religião. 

Abordando temas cruciais e entrecruzando saberes de forma complexa, 

acreditamos que as reflexões aqui evidenciadas podem nos proporcionar um 

reconhecimento com “tudo o que somos”. Abandonando a ideia do Ser como verbo, nos 

seus dois sentidos predicativos (ser como firmação de identidade, característica ou 

propriedade intrínseca; ser como apresentação de determinada condição ou situação). 

Há na arte o fio condutor de valores universais voltados para o resgate de uma 

vida em comum e para a renovação do sentimento de esperança, pois seu saber versa 
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sobre as origens universais, de toda a humanidade. Valorizando o Ser como “tudo o que 

é”, integrando-o com a poética da vida. 

É necessário resgatar uma personalidade que nos 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. Impossibilita-nos uma vida cultural comum. Castra o 

afetivo. Sepulta o social. 

 

4 LITERATURA: A ARTE DO SABER QUE VALORIZA A POÉTICA DA VIDA 

 

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 manter em um estado social estável. Na arte, amor e beleza, aquilo que é 

singular, nunca irá morrer. A arte pode nos ajudar na perpetuação da transitoriedade (não 

no sentido de descarte, mas como essência da vida). 

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”. O 

sagrado assemelha-se a “memória do corpo”, conforme nos é ensinado por Jean-Yves 

Leloup.  

Vivemos em constante policiamento, não reconhecemos nossa complexidade, 

nossa animalidade, nossas pulsões. Isso não é nada saudável, pode nos levar a graves 

desajustes.  

Todorov (2011, p.13) em “A beleza salvará o mundo”, fala basicamente em 

ordenar a vida de maneira que a consciência individual a julgue harmoniosa, e diz, já na 

p. 14: “Poder-se-ia dizer que a arte de viver é uma arte entre outras e que se pode perfazer 
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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). 

Nesse saber que propomos construir, o imaginário está sempre a iluminar o real. 

A obra de arte entra como local onde esse trabalho poderia produzir os resultados mais 

proveitosos, pois nela tudo é mais fácil de ser notado, embora seja muito difícil de ser 

percebido. 

A vida nem sempre é uma escolha livre da via que seguimos. Acredito que na 

arte, 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. A arte de 

interpretar é a arte de viver.  A literatura nos permitirá a reflexão da distância entre sonho 

e realidade, entre projeto de vida e verdade de existência. Esse será o campo da nossa 

matéria de reflexão. 

Calvino (2006) na apresentação do seu livro “Assunto encerrado – Discurso 

sobre literatura e sociedade” (p. 7), argumenta: “A sociedade manifesta-se 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. São irmãs. Em um determinado ponto, não 

se sabe mais o que é “real” ou “fantasia”. Na verdade, sempre me pergunto onde reside a 

diferença entre ambas. Acredito que nosso entendimento deve passar pelo foco, pela 

ênfase que damos a determinadas coisas. Uma pessoa em surto, não deixa de ver a 

realidade, mas dirige toda sua energia em foco a uma parcela dela.   
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Freud (1915/1916), em seu texto “Sobre a Transitoriedade”, 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? 

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 (1990) 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 ciência pode recuperar nossa imagem de mundo, trabalhar com 

integração e não como exclusão, fazendo do mundo uma forte e nova Pandeia (grega). 

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”. A literatura vence-as, 

usando-as quando necessário.  

A ciência, em seu paradigma dominante, a academia, tem tido medo do que é 

novo. O misoneísmo está à nossa porta. Isso fragiliza o processo cognitivo. Resistimos 

quando precisamos permitir que “a morte venha aos que estão morrendo”. É necessário 

reconhecer a crise do paradigma científico dominante.  

As palavras literárias podem ser usadas para obtermos uma abertura, uma 

passagem. As teorias filosóficas tradicionais esgotam-se rápido demais diante daqueles 

que são criativos, talentosos e profundos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Como dito acima, o presente trabalho não visa trazer respostas, criar algo novo, 

pautado em questões inexistentes, mas sim, levantar reflexões acerca de temas que 

julgamos cruciais; temas estes que não podemos deixar morrer, que estão postos, mas que 

são estrategicamente esquecidos. Visa a construção de um caminho que planejaremos 

conjuntamente, visa a autonomia, e não a mera condução para determinado lugar (que no 

auge da reflexão, torna-se lugar nenhum).    

Nesse contexto, acredito que possamos aprender a Ser, cada um em sua 

totalidade, respeitando-se, florescendo. A proposta é trabalhar uma educação, a aquisição 

de um saber, com pouca intervenção, onde se valorize a capacidade de superação de cada 

um, tratando-nos não como um ser que é isso porque não é aquilo, mas como um Ser que 

reflete e exerce “tudo o que é”. Visamos um saber que ampare a “ciência da vida”; que 

possibilite o Ser se reconhecer em “tudo o que é”; que o mostre que ele não é apenas isso 

ou aquilo, mas que pode conviver com diferentes sendo isso e aquilo, sem se anular e sem 

anular os outros; que o possibilite se reconhecer no outro e que saiba que o outro tem 

parte nele; mas que acima de tudo, desenvolva o humano que há no Homem, 

reconhecendo sua animalidade. 

A metodologia é o elemento que me possibilitará a edificação dos fundamentos 

aqui levantados, para uma análise minuciosa da realidade social e pessoal que estamos 

imersos. Realidade esta que acreditamos não estar desassociada da figura do pesquisador, 

pois acreditarmos no que disciplina Morin em Ciência com Consciência, onde defende 

que a ciência não está separada por completo da ideologia.  

À ciência, é possível e benéfico a convivência crítica com a ideologia, sua análise 

e enfrentamento direto. A presença inexorável da ideologia nas artes e nas ciências sociais 

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).  

A técnica de pesquisa aqui utilizada fundamentou-se na análise bibliográfica e 

organização das informações colhidas em livros, artigos e entrevistas. Dessa forma, foi 
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realizada uma pesquisa teórica exploratória que permitiu a avaliação de uma pequena 

parcela do que já foi produzido sobre a importância da arte na conjuntura social, na 

construção de um saber que modifica amplamente o Ser. 

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.  

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, que nos 

ensina que a metodologia é como guia que programa a pesquisa. Utilizamos o método 

complexo, e tivemos o objetivo de ajudar a pensar por si mesmo a 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; 

aprendemos 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 traz um estudo sobre a cultura popular do município de Major Sales/RN, 

que tem como uma de suas características a preservação da memória dos grupos 

folclóricos “Caboclos de Major Sales” e “Rei de Congo do mestre Bebé”; analisamos nos 

referidos grupos, as narrativas e memórias, as experiências e vivências dos sujeitos 

contemporâneos a cerca de sua cultura, suas memórias e como as tradições têm sido 

passadas de geração em geração. O objetivo deste artigo foi tentar compreender a cultura 

popular majorsalense, as suas práticas e representações como parte da memória e da 

identidade de um povo, entendendo como ocorreu no referido município o destaque na 

área da cultura popular, como conseguem manter vivas as suas raízes, suas tradições 

culturais e como mantêm a preservação dos grupos dois folclóricos. Procuramos saber se 

a cultura popular faz mesmo parte da identidade deste povo. Tais Grupos culturais 

possuem uma exitosa História de reconhecimento cultural nos níveis regional, estadual e 

nacional, inclusive já foram premiados por entidades de fomento à cultura brasileira. São 

manifestações culturais relevantes como objeto de estudo da Ciência em interface com a 

Educação, uma vez que vêm transmitindo conhecimentos atravessando gerações e se 

constituindo como uma espécie de “herança” cultural identificada com o povo 

majorsalense. Estudar sobre a história e a memória é buscar conhecer a história desses 
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sujeitos, é conhecer sua identidade, através das memórias e relatos que precisam ser 

preservados.  

Palavras-chave: narrativas. sujeitos. experiências. vivências. 

 

ABSTRACT 

This article presents a study about the popular culture of the municipality of Major Sales 

/ RN, which has as one of its characteristics the preservation of the memory of the folk 

groups "Caboclos de Major Sales" and "Congo King of the Baby Master"; we analyze in 

these groups the narratives and memories, the experiences and experiences of the 

contemporary subjects about their culture, their memories and how the traditions have 

been handed down from generation to generation. The objective of this article was to try 

to understand the popular culture majorsalense, its practices and representations as part 

of the memory and the identity of a people, understanding how it occurred in the 

mentioned municipality the prominence in the area of popular culture, how they manage 

to keep their roots alive, their cultural traditions and how they maintain the preservation 

of two folk groups. We try to know if popular culture is part of the identity of this people. 

Such cultural groups have a successful history of cultural recognition at the regional, state 

and national levels, and have already been awarded by entities that promote Brazilian 

culture. They are relevant cultural manifestations as an object of study of Science in 

interface with Education, since they have been transmitting knowledge across generations 

and becoming a kind of cultural "inheritance" identified with the majorsalense people. To 

study about history and memory is to seek to know the history of these subjects, is to 

know their identity, through the memories and reports that need to be preserved. 

Key-words: narratives. subjects. experiences. living. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A História do Brasil é marcada por vários fatos e acontecimentos que deixaram 

marcas profundas na sociedade, e que foram contados e recontados ao longo dos anos 

com versões renovadas que estiveram de encontro à historiografia tradicional, trazendo 
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um novo olhar sobre a colonização, miscigenação e a questão racial no Brasil. O grande 

encontro de povos a partir da América portuguesa colocou em contato culturas 

completamente diferentes, cada qual, com os seus costumes, crenças e valores, gerando 

diversas discussões acerca de brancos, índios e negros miscigenados. 

A questão racial tal como foi colocada pelos percursores das Ciências Sociais no 

Brasil teve uma visão claramente racista, contudo apontava para um novo olhar, que foi 

significativo e constante na história da cultura brasileira: a problemática da identidade 

nacional. Autores como Gilberto Freyre ofereceu ao brasileiro uma carteira de identidade, 

onde a noção de raça cede lugar à noção de cultura e nos fez reconhecer que somos a 

união entre negros, indígenas e europeus.   

O município de Major Sales que fica situado no Alto Sertão do Estado do Rio 

Grande do Norte, região semiárida brasileira faz parte do Território de Cidadania, conta 

com uma população de 3.978 habitantes, conforme estimativa do IBGE em 2018. É um 

município minado de cultura popular, que vem se mantendo viva por causa da resistência 

dos mestres, dos agentes culturais, do apoio da gestão municipal e da aprovação de vários 

projetos em órgãos que através de patrocínios incentivam a cultura brasileira.  

Major Sales se destaca na região pelo progresso e desenvolvimento no ramo 

cultural. É um município rico em talentos culturais e seu patrimônio cultural é composto 

por grupos de artes folclóricas como artesãos, poetas, cantadores de violas, cordelistas, 

sanfoneiros, contadores de histórias, grupos carnavalesco, porém, os destaques culturais 

em evidência são o grupo “Rei de Congo do Mestre Bebé” e o grupo “Caboclos de Major 

Sales”, os quais vêm mantendo viva a tradição folclórica. A cultura popular presente no 

município de Major Sales faz com que os majorsalenses se sintam parte dessa história. 

Os dois grupos culturais em destaques assumem importante significado por fazerem parte 

da memória de um passado e um presente comum, e de uma identidade cultural que faz 

com que a população do município se sinta parte daquele lugar.    

O que justifica a escolha da temática deste artigo é por entendermos ser de 

fundamental importância, conhecer a cultura de um povo, as suas raízes, o seu modo de 

ser, fazer e viver. Com essa compreensão, é que fizemos um estudo sobre a cultura 

popular brasileira, mais precisamente sobre a cultura popular do município de Major 



 

2001 

Sales/RN, suas práticas e representações, como parte da memória e da identidade de um 

povo, desencadeando neste, um sentimento de pertença, chegando a ser conhecida como 

a terra da cultura.  Por conhecermos o destaque do município de Major Sales/RN na 

cultura popular, com a formação de alguns grupos culturais, fizemos uma análise sobre a 

preservação da memória do grupo Rei de Congo do Mestre Bebé e do grupo Caboclos de 

Major Sales, partindo da questão da memória e identidade retratadas por Renato Ortiz e 

a contribuição que as três etnias (indígena, negra e europeia) deram para a formação do 

povo brasileiro através da miscigenação e sincretismo.  

Tais Grupos culturais possuem uma exitosa História de reconhecimento cultural 

nos níveis regional, estadual e nacional, inclusive já foram premiados através da 

participação em editais, por entidades de fomento à cultura brasileira, entre elas destacam-

se: Petrobrás Cultural, BNDES, Banco do Nordeste, Ministério da Cultura e, atualmente 

o Criança Esperança/UNESCO. Os Grupos Rei de Congo e Caboclos de Major Sales são 

manifestações culturais relevantes como objeto de estudo da Ciência na interface com a 

Educação, uma vez que, estes vêm transmitindo conhecimentos atravessando gerações e 

se constituindo como uma espécie de “herança” cultural identificada com o povo 

majorsalense. Estudar sobre a história e a memória desses sujeitos é conhecer sua 

identidade através das memórias e relatos que precisam ser preservados. Nesse sentido, a 

memória tem um caráter primordial para elevação de uma nação e de um grupo étnico, 

pois aporta elementos para sua transformação e resgate.  

Assim, a escolha desta temática se justifica por entendermos que a cultura 

popular marjorsalense e os referidos grupos, apresentam-se como patrimônio cultural 

imaterial da cultura popular do Brasil, que precisam ser registrados e contados a(s) sua(s) 

história(s), pois realizam apresentações culturais inclusivas, revelando a diversidade 

cultural do semiárido brasileiro, contribuindo significativamente para a construção da 

identidade cultural do país.  

 

2 A MISCIGENAÇÃO BRASILEIRA - A NOÇÃO DE RAÇA CEDE LUGAR À 

NOÇÃO DE CULTURA 
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A mestiçagem como fato social só começou a ser percebida no século XIX, 

sendo, porém entendida por uma sociedade dominada pela noção da superioridade branca, 

como um fenômeno negativo, que degradava o povo brasileiro. Diversos foram às visões 

a respeito da problemática da mescla cultural, aparecendo pela primeira vez com Von 

Martius que segundo Ronaldo Vainfas, aquele afirmava que para compreender a História 

brasileira era necessário um estudo das três raças que lhe deram origem; em um período 

que reinava o sistema escravista, admitir a contribuição do negro na formação étnica 

brasileira apontava como uma questão desafiadora; no entanto, suas ideias não foram 

seguidas ao longo do século. 

Tivemos a interpretação dada por Sílvio Romero que abordou o papel das raças 

e da mestiçagem na criação do folclore. 

 

Romero definiu a cultura brasileira como mestiça, cujo caráter 

específico dependeria da integração de elementos díspares. A literatura 

e a arte nacionais teriam sido criadas pela fusão das raças e pela 

incorporação a uma expressão civilizada das ‘faculdades de imaginação 

e sentimentos dos selvagens do continente americano e africano’. O 

folclore brasileiro teria sido criado graças à atuação do mestiço 

(MOTA, 2000, p. 343). 

 

De acordo com Mota, Romero dizia que a idealização romântica do indígena e a 

questão da escravidão, eram responsáveis pela ausência de estudos do afro-brasileiro, 

entretanto em Estudos sobre a poesia popular no Brasil, demonstrou desinteresse pela 

cultura afro-brasileira, apesar de ter feito propaganda do abolicionismo. Na verdade, sua 

teoria da mestiçagem partiu de uma visão racista e evolucionista através do 

branqueamento. 

 

Valorizou a miscigenação como fator de adaptação das raças e culturas 

ao meio local, precondição para vitória do colonizador europeu nos 

trópicos, e acreditava que o elemento branco seria vitorioso na ‘luta 

entre raças’ devido à sua superioridade evolutiva. Previa assim o total 

branqueamento da população brasileira em três ou quatro séculos 

(MOTA, 2000, p.344). 
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A esse respeito aproximava-se de Varnhagen, que com sua história branca, 

elitista e defensor da escravidão, mostrava-se favorável a miscigenação como forma de 

integrar índios e negros a população branca. Com esse mesmo pensamento seguem Paulo 

Prado, Caio Prado Jr. e Nina Rodrigues, este último apesar de ter direcionado seus estudos 

ao negro, afirmava que este lhe inspirava a “evidência científica” da sua inferioridade e 

poderiam ameaçar a civilização por serem incapazes de interagir como sujeitos no Brasil 

republicano. 

Autores brasileiros como Sílvio Romero, Nina Rodrigues, e Euclides da Cunha 

trataram da miscigenação racial como uma coisa que trazia atraso ao Brasil. Não só 

influenciados pelo Evolucionismo, com suas ideias sobre as raças fortes, mas também 

pelo Romantismo e sua procura pelo tipo verdadeiro, estes intelectuais nacionalistas 

tinham pavor da miscigenação.  Ao mesmo tempo, esta mesma miscigenação era tida 

como fator central na formação da identidade brasileira.  Aliado a isto, estava o clima 

como fator complicante para o Desenvolvimento do Brasil. O país deveria seguir o 

mesmo rumo de evolução que os países Europeus, mas afirmar-se através de uma 

identidade própria, nacional.  Esta foi buscada junto aos índios, uma imagem lapidada e 

transfigurada do índio-herói, como em O Guarani, de José de Alencar.    

A partir das primeiras décadas do século XX, o Brasil passa por mudanças 

profundas; com a Revolução de 30 essas mudanças são orientadas politicamente e as 

teorias raciológicas tornam-se obsoletas, pois com a nova realidade social era preciso 

superá-las, assim, surge Gilberto Freyre trazendo um novo olhar sobre a mesma 

problemática dos intelectuais do século XIX, Freyre se volta para o culturalismo de Franz 

Boas e cria o mito da democracia racial. 

 

A passagem do conceito de raça para o de cultura elimina uma série de 

dificuldades colocadas anteriormente a respeito da herança atávica do 

mestiço. Ela permite ainda um maior distanciamento entre o biológico 

e o social, o que possibilita uma análise mais rica da sociedade. Gilberto 

Freyre transforma a negatividade do mestiço em positividade, o que 

permite completar definitivamente os contornos de uma identidade que 

há muito vinha sendo desenhada. (ORTIZ, 2006, p. 41) 
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A fusão das três etnias para a composição do povo brasileiro é vista por Freyre 

como um fator positivo, para ele a miscigenação teria corrigido a distância entre a casa-

grande e a senzala e gerado uma relação adocicada entre senhores e escravos. Gilberto 

Freyre viu na mestiçagem uma característica peculiar do brasileiro, em que cada uma das 

raças deu sua contribuição para a formação étnica do Brasil. O genial reconhecimento e 

valorização dessa mescla cultural fazem de Freyre um dos autores mais apreciados, apesar 

dele ter considerado que a escravidão “fora tão doce quanto o mel da cana-de-açúcar” e 

que a receptividade e tolerância portuguesa quanto à mistura racial se deu devido à atração 

sexual.  

No entanto, mesmo que tenha cometido alguns deslizes em Casa-grande e 

Senzala, este autor colocou nessa obra um novo enfoque sobre a problemática da 

miscigenação que tantas controvérsias geraram ao longo dos anos, trazendo uma nova 

perspectiva para a construção de uma identidade nacional. Gilberto Freyre ofereceu ao 

brasileiro uma carteira de identidade e nos fez reconhecer que somos a união entre negros, 

indígenas e europeus, caracterizando-nos desta forma, pela diversidade étnica e cultural. 

 

3 A MEMÓRIA E O ATO NARRATIVO DO GRUPO CULTURAL “REI DE 

CONGO DO MESTRE BEBÉ DE MAJOR SALES/RN” 

 

A memória tem um caráter primordial para elevação de uma nação e de um grupo 

étnico, pois aporta elementos para sua transformação. O seu resgate é de suma 

importância, devido à construção de uma identidade consistente de um determinado povo. 

Para isso é necessário que as pessoas não deixem de rememorar, mantendo viva a tradição 

e preservando a cultura de seu povo. 

Stuart Hall afirma que: “as identidades nacionais não são coisas com as quais 

nós nascemos, mas são formadas, transformadas no interior da representação” (HALL, 

1999, 48). Sendo a nação construída, é uma comunidade simbólica e gera sentimentos de 

identidade e de pertencimento que não necessariamente tem de serem os limites 

geográficos que impõe essa nação. 
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Roger Chartier em “A História Cultural: entre práticas e representações”, traz 

uma resposta à insatisfação sentida frente à história cultural francesa dos anos 60 e 70 do 

século XX, entendida como história das mentalidades, vista como serial e quantitativa. 

Cita o pensamento de Marcel Mauss e Émile Durkheim para tratar do que foi chamado 

por estes de “representação coletiva”, aquilo que na cultura representa uma coletividade, 

um determinado povo ou grupo social. A representação coletiva seria o que está no 

imaginário não apenas de um indivíduo, mas de um grupo ou grupos, sendo uma 

representação simbólica para toda uma coletividade.  

Partindo do pressuposto de que a “memória é a faculdade de reter ideias ou 

reutilizar sensações, impressões ou quaisquer informações adquiridas anteriormente” 

como afirma o dicionário da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1989, 334), percebe-se que 

essa memória proporciona a lembrar da própria lembrança e não deixar que se apaguem 

com a poeira do tempo as experiências adquiridas por todos envolvidos com aquele 

episódio. 

Bosi (2001, p. 54) argumenta que a memória individual depende do 

relacionamento com os outros, e esse convívio social torna-se referência para a memória 

coletiva, enfim, a sociedade e o indivíduo estão diretamente ligados, e consequentemente 

são eles os responsáveis na preservação da memória cultural. A memória é inseparável 

do sujeito, elas constroem sua identidade, sua história, sua cultura, seu ser-no-mundo. 

Assim é o Grupo de Rei de Congo Mestre Bebé de Major Sales. A história de 

vida do grupo é composta das mesmas características da vida do mestre, são pessoas 

simples, culturais e felizes. O grupo de Rei de Congo do Mestre Bebé de Major Sales, é 

um grupo de dança tradicional oriundo do Rei de Couro, uma dança tradicional que era 

realizada para festejar a Festa de Reis, tendo como Mestre o Senhor José Berto, pai de 

Seu João Berto, respectivamente avô e pai do Mestre Bebé. A história do grupo tem a 

seguinte origem: 

 

Essa tradição que teve início na década de 30 do século XX manteve-

se viva até os anos 40, ano em que Seu José Berto parou a missão, sendo 

continuada em 1944 pelo Mestre Raimundinho que veio do Juazeiro do 

Norte/CE morar no sítio Cavas, hoje cidade Major Sales, sabendo que 
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o Rei de Couro havia parado, disse: “eu também era mestre de reisado 

nas terras abençoadas do ‘meu padim Padre Cícero’”, então procurou 

os homens da roça que sabiam e gostavam de dançar, para assim 

continuar com a tradição, esse fato aconteceu por volta de 1944. A 

tradição continuou, mas agora não recebia mais o nome de Rei de Couro 

e sim de Rei de Congo; os homens vestiam-se de saiotes feitos de laquê 

e enfeitados de cianinha, papelão, fita, bico, coroa, seguiam o mesmo 

ritual do Rei de Couro, tocando sanfona, fole, violão, reco-reco e 

zabumba. Essa tradição tinha como personagens: o boi, a burrinha, o 

Guriabá, Jaraguá e o urubu, onde todos se mantêm até os dias atuais. 

(Prêmio Estórias de Ponto de Cultura – Mestre Bebé do Rei de Congo 

de Major Sales, p. 06). 

 

O Rei de Couro era composto por umas figuras, ou seja, pelos seguintes 

personagens: o boi, a burrinha, o babau (que era a cabeça da caveira de um jumento) a 

Catirina e seu Anastácio. As figuras eram feitas de madeira enfeitadas de laquê, pintadas 

com carvão e coladas com grude, andavam fixadas em cangalha dos jumentos. Os 

dançadores a pé e a cavalo tocando em violão, tocando primeiro em pífano depois tocando 

violão, zabumba, reco-reco e fole, cantando de improviso assim: O SENHOR DONO DA 

CASA/QUE ESTÁ DENTRO SAIA FORA/ TRAGA LOGO A SUA ESMOLA/ QUE O 

REI QUER IR EMBORA. Todos dançavam, com o Grupo do Rei de Couro, nos terreiros 

principalmente nas noites de lua cheia, brincavam de reisado e dançavam xote e baião até 

a barra quebrar. Mas a grande apresentação do Rei de Couro era a Festa de Reis no dia 

06 de janeiro, no sítio Cavas atualmente Major Sales.161 

O Mestre Bebé como é conhecido por todos na cidade de Major Sales/RN, na 

região e até no País, vem desenvolvendo ações no meio cultural há vários anos e como 

ele mesmo diz, é uma cultura de raiz que vem passando de geração a geração.  

O grupo hoje é composto por 28 componentes do sexo masculino e feminino, 

distribuídos da seguinte forma: são 03 mulheres com idade entre 17 e 20 anos, estudantes 

e residentes no município de Major Sales e 25 homens com idade entre 17 e 29 anos que 

compõem os dançarinos e a Banda, todos tem como profissão a agricultura e alguns são 

também estudantes, nasceram e residem no município. Além de dançar, todos são artistas, 

                                                 
161 Entrevista feita por Maria Fernandes de Carlos Oliveira (Maria Carlos) com Seu João Berto (pai do 

Mestre Bebé) em 2009. 
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pois no Grupo do Rei de Congo eles dançam, tocam sanfona, pandeiro e ainda tem deles 

que são artesãos.162 

O grupo do Rei de Congo do Mestre Bebé contribui significativamente para a 

construção da identidade cultural da comunidade e do país, vem preservando a memória 

de uma dança que há muitos anos era realizada na comunidade, as pessoas do município 

a reconhecem como parte de sua cultura, sendo esse fato merecedor de destaque relevante, 

uma vez que, quando reconhecemos a nossa cultura, sabemos quem somos diante de nós 

mesmo e diante do outro, do diferente. 

 

4 EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS DO GRUPO “CABOCLOS DE MAJOR 

SALES” VISTO COMO UMA IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICÍPIO 

 

Malhação de Judas ou Caboclos de Major Sales como assim é conhecido, é outro 

grupo cultural que teve origem há muito tempo e vem sendo preservado até hoje pelo 

povo dessa terra. Os Caboclos de Major Sales já tem uma larga história de 

reconhecimento cultural nos níveis regional, estadual e nacional. Podem ser considerado 

uma manifestação cultural de suma importância que vem se transmitindo através do 

tempo e das gerações, constituindo-se assim, como uma espécie de “herança” cultural, 

que identifica o povo majorsalense. Assim temos nos versos da escritora e cordelista 

Maria Carlos a história do grupo: Andamos em Major Sales/ Casa em casa, rua a rua/ 

Sabendo sobre a cultura/ Que é dela não é sua/ Tem Rei de Congo e Orquestra/ Quadrilha 

Mandacaru/ Sanfoneiro cantador/ Tudo que é diversão/ Mas foram sim os caboclos/ Que 

chamaram nossa atenção/ Essa expressão cultural/ identifica nossa gente/ Quando uma 

criança nasce/ Se quiser dar um presente/ Toque a música de caboclo/ Que ela olha 

contente/Dança jovem, dança idoso/ de todas as etnias/ Isso já virou mania/ A história 

dos caboclos/ Agora vamos contar/ A origem e criação/ Elegeu seu titular/ Seu José Berto 

da Silva/ Natural do Seridó/ 1988 ano que ele nasceu/ Em 1904 Diamantina lhe acolheu/ 

Cultivou dança e Alegria/ Até enquanto viveu/ O tocador era Zeu/ Lá do sítio canta galo/ 

                                                 
162 Informações adquiridas através de entrevista com o Mestre Bebé. 
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Um fole de oito baixo/ O pandeiro era colher/ Reco-reco de arame/ Tocava e batia o pé/ 

vestidos de bananeiras/ Rostos cobertos com máscaras/ pareciam ser mulher (OLIVEIRA, 

2013). 

Em Major Sales os grupos organizados de caboclos têm estrutura musical 

formada por sanfona, zabumba, triângulo e pandeiro. A base coreográfica tem de 10 a 25 

brincantes dançando sempre em roda, envolvidos em passos característicos e mantendo o 

Judas no centro, onde é pisoteado, agredido com bastões empunhados, extraído de 

marmeleiros que é uma catingueira da vegetação nativa. Os dançarinos emitem um som 

gutural, onomatopaico de irá incessante e seus sapateados ajudam a compor a base 

percussiva. As roupas de trapos de panos multicoloridos com capuzes provocam um 

impacto plástico incomum, e a sua confecção é realizada em mutirão.163 

A brincadeira começa pela manhã quando os grupos em cortejos dispersos 

apresentam-se em ruas, sítios, terreiros e depois participam da competição organizada 

pela comunidade e autoridades locais. As letras das músicas invocam temas variados, 

ufanismo cultural, referências e evocações dos próprios grupos da cidade e o gênero 

preferido é o xote. 

No calendário cristão, a data da Semana Santa para os Majorsalenses é marcada 

não só pela festividade religiosa, mas também pela festa profana dos caboclos, a qual 

mobiliza toda cidade, participando desde crianças aos idosos. Neste mesmo ato, há 29 

anos, acontece o Concurso de Caboclos – Malhação de Judas que ocorre no Sábado de 

Aleluia, realizado em praça pública, a programação do evento do concurso contempla 

também apresentações culturais, encontro de sanfonas, itinerário de turmas de caboclos 

pelas ruas da cidade, arrastão cultural, feira de artesanato, exposições, espetáculos teatrais 

e shows musicais. Os Grupos de Caboclos passam a semana toda se apresentando na 

cidade, percorrendo rua a rua. E no sábado, participam do concurso. A festa popular vem 

ganhando reconhecimento em todo o Brasil, através de aprovação em projetos culturais. 

Esses reconhecimentos vêm elevando a autoestima dos brincantes e fazendo dessa 

manifestação popular um patrimônio cultural imaterial. 

                                                 
163 Informações adquiridas através de entrevista com o Mestre Bebé. 
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Para a realização a Comissão Organizadora faz antecipadamente as inscrições 

dos grupos. No dia do Concurso a equipe organizadora selecionada jurados onde os 

critérios são os seguintes: Pisada: enquanto a música toca, os caboclos sapateiam com 

vigor num ritmo semelhante ao do Boi de Reis. Quanto mais sincronizada e dentro do 

ritmo do acompanhamento musical, melhor a pisada da turma; Originalidade: Se o 

concurso termina por carnavalizar o folguedo, podendo descaracterizá-lo - até pela 

questão do limite do tempo -, o quesito Originalidade serve para lembrar os brincantes 

das origens da brincadeira. Quanto maior for o resgate de elementos originais da 

brincadeira, na indumentária, personagens, dança ou coreografia, mais pontos serão 

ganhos; Indumentária: este quesito analisa os adereços e aqui vale a criatividade de cada 

um na hora da apresentação; Coreografia: se o passo é o mesmo para todos, a evolução 

durante os oito minutos e a encenação ficam a cargo de cada turma. Os que tiverem as 

melhores ideias para aproveitar a exuberância dos trajes e o espaço da praça, serão 

melhores avaliados; Malhação de Judas: toda apresentação termina com a malhação do 

Judas, um boneco de pano que é destruído pelos caboclos. Os melhores 'matadores' de 

Judas levam as notas mais altas; Limite de tempo: oito minutos pode parecer pouco. Por 

isso, cada grupo que ultrapassar em 10 segundos o tempo estabelecido perde 01 décimo 

na nota geral (OLIVEIRA, 2013). 

Os Grupos de Caboclos já receberam e recebem convites para participarem de 

diversos eventos culturais na região. 

As crianças e adolescentes de Major Sales já dançam e cantam as músicas dos 

caboclos, participam da festa de Malhação do Judas e do concurso dos caboclos, brincam 

de modo espontâneo e gostam de mostrar a dança aos visitantes, basta um grupo de 

crianças, elas amarram a camisa da cabeça para o rosto, improvisam uma máscara, pisam 

forte no chão e rodam cantando e dançando. 

Os Caboclos de Major Sales se apresentam como um patrimônio cultural 

imaterial da cultura popular do Brasil que precisam ser preservados, pois revelam a 

diversidade cultural brasileira, fazem parte de uma memória constituída e de um 

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, é uma cultura que representa o 
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município de Major Sales/RN e o seu povo, contribuindo desta forma, para a construção 

da identidade cultural do município e do país. 

 

5 METODOLOGIA  

 

Trouxemos uma breve abordagem teórica, bem como exposição mediante 

levantamento e estudo de dados e informações que visem compreender a história do 

município de Major Sales/RN e da cultura popular que lá existe, conhecendo a origem 

dessa cultura e dos grupos culturais, entendendo a contribuição de diferentes grupos 

étnicos para a formação de seu povo, da sua cultura e dos seus ritos, objetivando analisar 

a cultura popular de raiz do município e como os grupos culturais conseguiram e 

conseguem manter viva a tradição, que vem se perpetuando e sendo transmitida de 

geração em geração. Desta forma, utilizamos como fonte, um pouco da História Oral. 

 No que tange a coleta de dados, no primeiro momento a pesquisa teve como 

base a análise bibliográfica de diversos autores e estudos que versam sobre o tema, 

utilizando-se de periódicos, livros, revistas e internet. Foi feita uma análise do conceito 

de memória em alguns textos dos autores Maurice Halbwachs em “A Memória Coletiva” 

e de alguns textos de Michael Pollak “Memória, Esquecimento, Silêncio” e “Memória e 

Identidade Social”, onde foi analisado nos mesmos o caráter primordial da memória para 

elevação de uma nação, de uma cultura e de um grupo étnico, aportando como elementos 

para sua transformação, sendo o seu resgate de suma importância para a construção de 

uma identidade consistente de um determinado povo. 

Utilizamos também o método (Auto) Biográfico, que para Nóvoa (1992) este 

método é resultado da necessidade de um novo paradigma de conhecimentos científicos, 

para resgatar a participação dos sujeitos face às estruturas e os sistemas, assim como 

valorizar a abordagem qualitativa face à quantitativa, possibilitar a vivência face ao 

instituído. A metodologia de lembrar, narrar e refletir acerca de si mesmo ou do outro, 

em relação aos processos históricos contribui não apenas para a conquista do consciente 

profissional, mas para o olhar sobre o “eu” e o outro nas diversas dimensões da vida.  
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Passeggi (2008), diz que as narrativas trazem implicações pessoais e sociais e 

imprimem as marcas individuais e coletivas, onde o sujeito está inserido, visto que ao 

narrarmos, não apenas descrevemos, seguindo uma ordem cronológica, factual, mas sim 

narramos o que a memória seleciona entre as experiências e as lembranças, sendo a 

memória uma construção social. Assim, diz Halbwachs: “A memória individual é um 

ponto de vista da memória coletiva”; e completa Michel Pollak quando diz que a memória 

é construída por pessoas, personagens, acontecimentos e lugares. 

Desde modo, para conhecermos a memória e identidade do munícipio de Major 

Sales/RN, conversamos com os mestres de cultura popular e os componentes dos grupos 

culturais, coletando depoimentos dos agentes culturais e populares para iniciarmos o 

desenvolvimento da pesquisa. Pois é no cotidiano que construímos nossa história e nossas 

memórias.  

Fizemos uma análise de grande parte de todo material que já foi produzido no 

município sobre a atuação e atividades culturais, como: livros, cadernos literários, DVDs, 

projetos enviados a órgão de incentivo a cultura, matérias jornalísticas e divulgações em 

redes sociais. Grande parte desse material foi produzido pela Associação Comunitárias 

Sócio Cultural de Major Sales, por apoiadores e também pelos próprios componentes dos 

grupos culturais. 

Por fim, para entendermos o significado da cultura para o povo majorsalense, 

fizemos a leitura de alguns textos Clifford Geerts e a sua interpretação sobre o conceito 

de cultura, contido em sua obra intitulada “A interpretação das culturas”. Segundo Geertz, 

na Antropologia o conceito de cultura sofre uma revisão e passa a ser visto como um 

padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos e 

materializado em comportamentos. Acreditando como Max Weber, Geertz afirma que “o 

homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu”, para ele a 

cultura é essa teia, que faz parte de uma ciência interpretativa, que busca o significado.  

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Diante do estudo realizado e com base nos resultados obtidos através análise de 

dados da pesquisa, foi possível conhecer um pouco a história do município de Major 

Sales/RN, o seu desenvolvimento no ramo da cultura popular e o destaque que os grupos 

folclóricos “Caboclos de Major Sales” e “Rei de Congo do Mestre Bebé” têm dentro da 

comunidade majorsalense, no alto Oeste Potiguar e pode-se dizer que também no país. 

São grupos centenários que têm conseguido manter vivas e atuantes as suas práticas 

culturais, resignificando as suas raízes e tradições que são passadas de geração em 

geração.   

Através da observação de grande parte do material que já foi produzido sobre a 

cultura em Major Sales/RN, foi possível compreender por meio da sua diversidade 

cultural, porque este município é conhecido e reafirmado pelo seu povo como “a terra 

cultura”, entendemos o significado que a cultura popular representa para o povo 

majorsalense, que é um significado de identidade, de pertencimento e de busca pela 

valorização e reconhecimento das suas práticas e representações que fazem parte da 

memória e da identidade deste povo.  

A conversa com o mestre de cultura popular, o mestre Bebé, e também com 

alguns integrantes da Associação Comunitária Sócio Cultura de Major Sales, percebeu-

se que o que tem contribuído para manterem as suas raízes e tradições, tem sido a 

resistência dos mestres de cultura popular do município, o apoio de instituições de 

fomento e incentivo a cultura e da gestão municipal. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos que a nossa cultura hoje se constitui como uma mescla das 

diferentes culturas que se miscigenaram e sincretizaram suas crenças e costumes, 

formando no que se caracteriza a sociedade brasileira. Toda produção do conhecimento 

se dá a partir de memórias de um passado que é consolidado no presente, de grupos que 

inscrevem suas lembranças contra o esquecimento, para que a memória continue sempre 

viva. É a luta pelo não esquecimento. 
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A memória se constitui como um fator de identificação humana, é a marca 

evidente da cultura. As pessoas reconhecem na memória o que as distingue e o que 

aproximam e a identidade cultural define o que cada grupo é e o que nos diferencia uns 

dos outros. 

A identidade cultural e a memória reforçam-se mutuamente e estão interligadas. 

Quando conhecemos as nossas raízes sabemos quem somos diante do outro e diante de 

nos mesmos, estamos aptos a entender que a cultura e a memória são faces de uma mesma 

moeda e que a preservação da memória é imprescindível para a construção de uma 

identidade.  

O grupo tradicional do Rei de Congo do Mestre Bebé e o grupo Caboclos de 

Major Sales, são merecedores de destaque por contribuírem para a construção da 

identidade cultural do país, revelando a beleza e a diversidade cultural do semiárido 

brasileiro e por preservarem a memória cultural de seus antepassados. Vêm se mantendo 

vivos devido ao esforço pessoal de cada membro de transmitir essa cultura de geração em 

geração, e por terem sido beneficiados pelas políticas que existiam de fomento da cultura 

popular brasileira. Portanto, podem ser considerados como um patrimônio imaterial do 

povo de Major Sales e a sua valorização, preservação e manutenção é uma questão de 

direito difuso, pois sua memória está no imaginário de toda comunidade majorsalense. 

Este artigo não se encerra por aqui, pois sua continuidade se dará através de mais 

pesquisas, bem como conversas e entrevistas com os sujeitos envolvidos, para através das 

suas narrativas sobre o seu cotidiano, possamos compreender o que os mantêm vivos e 

atuantes mesmo diante contexto atual da realidade brasileira, em que infelizmente há uma 

desvalorização das políticas públicas de incentivo e fomento a cultura do nosso país, 

constatada, por exemplo, com a extinção do Ministério da Cultura em janeiro de 2019. 

Esta pesquisa continuará, contudo irá enfocar agora a luta e resistência desses homens e 

mulheres para manterem vivas as suas raízes e suas tradições.       
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RESUMO 

Embora estejamos em processo constante de formação, tanto no ambiente familiar como 

social, buscaremos examinar como a educação, e mais especificamente, ao ensino 

filosófico, pode desenvolver no homem a capacidade crítica, intelectual e ética, para que, 

consequentemente, possa ser capaz de conhecer-se e conhecer o mundo onde habita. 

Nesfaremos a distinção entre ensino e formação, na segunda iremos apresentar um breve 

contexto histórico sobre o ensino de filosofia no Brasil, e por último, analisaremos a 

importância da disciplina de Filosofia para a formação humana do cidadão. Ao final desse 

trabalho, podemos afirmar que a filosofia apresenta-se, desde a sua chegada ao Brasil, em 

1940, até sua volta, de forma obrigatória, à grade curricular em 2008, como um 

instrumento de aperfeiçoamento do educando, ajudando-o a desenvolver a faculdade 

crítica, ética e reflexiva. 

Palavras-chaves: filosofia. formação. ensino médio. legislações. 

 

ABSTRACT 

Although we are in constant process of formation, both in the family and social 

environment, we will seek to examine how education, and more specifically, 

philosophical teaching, can develop in man the critical, intellectual and ethical capacity, 

so that, consequently, he may be able to know yourself and know the world where you 

live. From a few theoretical references, such as Severino, Ghedin, Gallo, etc., we will 

distinguish between teaching and formation, in the second we will present a brief 

historical context about philosophy teaching in Brazil, and finally, we will analyze the 

importance of the discipline of Philosophy for the human formation of the citizen. At the 

end of this work, we can affirm that, from its arrival in Brazil in 1940, philosophy has 

been presented until its return, in an obligatory way, to the curriculum in 2008, as an 
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instrument of improvement of the student, helping him to develop critical, ethical and 

reflective faculty. 

Key-words: philosophy. formation. high school. legislation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Embora estejamos em processo constante de formação, tanto no ambiente 

familiar como social, buscaremos examinar como a educação, e mais especificamente, ao 

ensino filosófico, pode desenvolver no homem a capacidade crítica, intelectual e ética, 

para que, consequentemente, possa ser capaz de conhecer-se e conhecer o mundo onde 

habita.  

A partir de algumas referências teóricas, como Severino, Ghedin, Gallo etc, 

faremos a distinção entre ensino e formação, na segunda iremos apresentar um breve 

contexto histórico sobre o ensino de filosofia no Brasil, e por último, analisaremos a 

importância da disciplina de Filosofia para a formação humana do cidadão.  

Ao final desse trabalho, podemos afirmar que a filosofia apresenta-se, desde a 

sua chegada ao Brasil, em 1940, até sua volta, de forma obrigatória, à grade curricular em 

2008, como um instrumento de aperfeiçoamento do educando, ajudando-o a desenvolver 

a faculdade crítica, ética e reflexiva. 

 

2 A EDUCAÇÃO E O PROCESSO FORMATIVO DO HOMEM 

 

Nos últimos anos a nossa sociedade tem enfrentado grandes transformações 

sociais, culturais e existenciais, como por exemplo, “[…] o aumento progressivo do 

relativismo, a ausência de referências sólidas, o excesso de informações, a 

superficialidade, o desejo a qualquer custo de conforto e facilidades [...]” (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil in: Diretrizes gerais para ação evangelizadora da Igreja no 

Brasil, 2015, p. 27), como também inversões de valores, crise nas relações sociais e o 

grande crescimento do desemprego. Em meio a tantas transformações sentimos a 

necessidade de soluções e respostas claras e rápidas. 
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Neste contexto, a educação é vista como solução, à medida que prover a 

formação do homem, permitindo que este saiba viver diante dos problemas e desafios que 

a vida apresenta. Assim, a educação, segundo Abbagnano (2007, p. 358), pode ser 

entendida como:  

 

[...] como um processo de humanização, que não diz respeito apenas ao 

crescimento em termos de desenvolvimento nem atinge apenas a 

pessoa, considerada individualmente, mas toda a sua vida (motivo pela 

qual a pedagogia se apresenta como teoria da E. permanente em 

referência às idades), e diz respeito ao homem tanto em sua 

individualidade [...], quanto nas formações sociais em que a pessoa se 

realiza [...]. (ABBAGNANO, 2007, p. 358) 

 

Ao longo do tempo, vamos construindo nossa formação e percebendo o sentido 

que tem a nossa vida e tomamos consciência do nosso verdadeiro papel na sociedade e, 

por fim, porque vivemos neste mundo. A escola tem um papel muito importante nesse 

processo de formação. Na escola temos a oportunidade de refletir e dominar os saberes 

transmitidos tanto pela tradição científica como pela cultural e artística. 

Como foi dito acima, durante toda a nossa vida passamos pelo processo de 

formação, que adquirimos tanto no âmbito familiar quanto nas nossas relações sociais. 

Porém, esta formação não pode ser adquirida de qualquer jeito. Tomando como base o 

método educacional grego, que tinha como intuito fazer perpetuar sua essência, sua 

cultura e sua religiosidade até as gerações futuras (JAEGER, 2013), nosso 

desenvolvimento precisa ser guiado, pois carecemos de um processo formativo mais 

sistemático, o qual, podemos ter acesso por meio da educação, uma vez que a formação 

pode ser compreendida como: 

 

[...] o amadurecimento, o desenvolvimento dos estudantes como 

pessoas humanas. Nós nos formamos quando nós nos damos conta do 

sentido de nossa existência, quando tomamos consciência do que 

viemos fazer no planeta, do porque vivemos [...] (SEVERINO, 2002, 

p.185) 
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Frente a isto, entende-se formação como um processo de humanização, que não 

se diz respeito apenas ao desenvolvimento do indivíduo isolado, mas do indivíduo como 

pessoa em constante relação com outros na sociedade. 

Segundo a concepção de Zabala (2002, apud GHEDIN, 2009, p.107), todos nós 

dispomos de uma série de instrumentos e procedimentos para nos desenvolvermos. Mas, 

estes mecanismos precisam ser melhorados ou aprofundados. Então, cabe à escola 

apresentar ferramentas e formas de saberes que possam ser úteis para a construção de 

nossa autonomia enquanto construtores desta sociedade. 

Sendo mais específico, o sistema educativo tem como propósito fazer com que 

saibamos posicionar-nos frente a tudo aquilo que nos é apresentado por meio da sociedade 

e desses saberes, seja filosofia, sociologia, e etc; tais disciplinas nos proporcionam uma 

base para compreendermos os saberes que nos são propostos. Sem dúvida, a educação 

surge como um caminho formativo que pode orientar as pessoas a aprender a “[...] 

transitar, ao longo de sua vida, procurando adequá-la aos valores positivos de modo a 

respeitar o valor central que é aquele da dignidade da pessoa humana, indivíduo ou 

comunidade [...]” (KOHAN, 2002, p. 186.). Como consequência, passamos a ter ciência 

dos nossos próprios valores e conseguimos tomar as nossas próprias decisões diante dos 

problemas e dificuldades que possivelmente poderão surgir durante toda a nossa vida. 

Como nos apresenta Coelho (2009, apud WOGEL, s/d), a educação pode apoiar-

nos durante o nosso processo formativo, visto que por meio dela o homem passa a ter a 

liberdade de autodomínio e abertura para novos saberes, tendo como futuro o 

aprimoramento do homem enquanto pessoa, visto que ela pode apresentar-nos 

informações necessárias para o nosso aprimoramento enquanto pessoa humana. Ao 

conhecer a si o homem se torna capaz de conhecer a realidade na qual está inserido e 

buscar a sua transformação. 

Devemos ponderar, no entanto, que durante o processo formativo, sobretudo no 

que se refere à educação básica no Brasil, devemos tomar cuidado para que a formação 

levada adiante pela escola não vise somente à preparação de pessoas qualificadas para o 

mercado de trabalho, mas, acima de tudo, vise construir homens e mulheres artífices do 
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meio, gerenciadores do espaço no qual estão inseridos, e não meros receptáculos de 

informação (WOGEL, 2014). 

Ademais, para que haja uma educação de qualidade, é necessário assegurar um 

ensino que esteja ligado à realidade em que o educando está inserido, pois é no seu 

contexto de vida que a pessoa põe em prática o que aprende em sala de aula, mesclando 

os diversos saberes que lá se adquire em interação com os outros (OLIVEIRA, 2012). 

Além do mais, é papel da educação básica no Brasil ajudar os jovens a 

conhecerem o mundo e também conhecerem a si próprios. Para que isto venha acontecer, 

conteúdos programáticos são propostos dentro das diversas áreas do conhecimento, de 

modo a possibilitar a melhor identificação, análise e avaliação do mundo e do próprio 

indivíduo. Em outras palavras, com base na Constituição pastoral Gaudium (2011), 

espera-se que a educação não possa formar apenas pessoas para o mercado de trabalho, 

mas, possa ela pensar em uma formação voltada também para a vida, onde [...] cada 

homem possa cumprir mais perfeitamente os seus deveres de consciência quer para 

consigo quer em relação aos vários grupos de que é membro, deve-se ter o cuidado de 

que todos recebam uma formação mais ampla, empregando-se para tal os consideráveis 

meios de que hoje dispõe a humanidade. Antes de mais, a educação de jovens, de qualquer 

origem social, deve-se de tal maneira organizada que suscite homens e mulheres não 

apenas cultos mas também de fortes personalidade, tão urgentemente requeridos pelo 

nosso tempo (GAUDIUM, 2011).  

Espera-se que os homens e as mulheres dos dias de hoje possam cumprir com 

seus deveres de forma consciente, seja para consigo mesmo seja para com os grupos em 

que são inseridos. Agora, para que isto seja possível é primordial que exista uma formação 

mais ampla, tomado cuidado para que todos os jovens recebam a formação precisa, 

independentemente da classe social. 

Com relação ao âmbito social, é oportuno que a educação auxilie-nos a realizar 

a promoção social, o sujeito é construtor da realidade social. Quando, por exemplo, 

fazemos uso de tantas técnicas, já desenvolvidas por nós ao longo dos séculos, para 

produzir os frutos necessários para a nossa sobrevivência, quando tornamos a terra digna 

para a nossa habitação, ou quando participamos conscientemente da vida social, quando 
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utilizamos as ciências para tornar as condições de vida digna para todos e para proteger 

os homens, estamos contribuindo para a construção e aprimoramento da nossa cultura ( 

GAUDIUM, 2011).  

Ainda no contexto social, amparado pelo documento que trata das Diretrizes da 

ação evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAEIB), que trata da formação para a vida, é 

recomendável promover uma sociedade marcada pelo respeito às diferenças, onde possa 

haver o combate ao preconceito e a discriminação e, afirmação dos direitos individuais e 

coletivos, que podem tornar-se realidade quando todos estejam prontos para participar da 

vida social e política em todos os setores da administração pública (DIRETRIZES DA 

AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA NO BRASIL, 2015, p. 80-84). 

Em suma, enquanto a educação promove, através de vários instrumentos e 

métodos (a escola, o ensino-aprendizagem), competências e habilidades para atuar nesta 

mesma sociedade e construir cidadania, a formação promove o desenvolvimento da 

humanização que, em sua totalidade, favorece o aprimoramento dos valores morais 

necessários à excelência do convívio consigo mesmo e com os outros na sociedade. Neste 

sentido, se diz que a educação promove a formação, especificamente, a educação escolar, 

a qual favorece a transmissão de valores morais, intelectuais, sociais e culturais 

necessários à formação do homem como sujeito das transformações sociais. Resta saber 

qual o papel do ensino da filosofia nesse percurso formativo. 

 

3 A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO: BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Depois de termos analisado o papel da educação, com base nos vários teóricos 

que se constituem como referências de nossa pesquisa, como caminho que pode conduzir-

nos ao amadurecimento enquanto pessoas humanas, e que também pode nos levar a 

conhecer-nos e conhecer mundo, examinaremos como a filosofia, enquanto um 

componente curricular da educação básica no ensino médio tem sua importância nos 

processos formativos desenvolvidos na escola. Para tanto, apresentaremos, inicialmente, 

um breve relato da história desse componente na educação básica no Brasil. 
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No ano de 1934, foi fundada no Brasil a Universidade de São Paulo (USP) e, 

mais tarde, no ano de 1940, vários professores vindos da França tiveram como missão de 

criar e desenvolver o curso de filosofia nessa mesma Universidade. Atendendo as 

necessidades formativas da burguesia paulista da época, foi desenvolvido um ensino 

voltado para formação humanista e reflexiva, tendo como modelo o ensino europeu. Até 

então, o acesso à Universidade limitava-se apenas as camadas mais ricas da sociedade. 

Somente no governo de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo (1937-1945), a educação 

conseguiu alcançar as camadas mais pobres da sociedade, logo após um grande 

movimento de renovação na educação do país, que estabeleceu a criação do primeiro 

sistema educacional público e gratuito, a chamada Escola Nova (CARVALHO; 

SANTOS, 2010). 

Durante a reforma do ensino foi constituída a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), amparada pela Constituição de 1946, colocada em prática somente em 

1961 durante o governo João Goulart, onde tornou não obrigatório o ensino de filosofia 

e sociologia no ensino público brasileiro. (CARVALHO; SANTOS, 2010). 

No entanto, com o golpe militar de 1964 o ensino público passa por mais uma 

mudança. Desta vez: 

 

[...] a reforma do ensino médio foi feita sob a égide do 'Brasil Grande', 

da Segurança Nacional e das recomendações do Departamento de 

Estado norte-americano (o chamado acordo MEC – Usaid) com ênfase 

nos conhecimentos técnicos-científicos e desinteresse pelas 

humanidades, pouco significativas para o 'milagre brasileiro'. O ensino 

médio passou a ser visto de maneira puramente instrumental (e não mais 

como período formador), isto é, como etapa preparatória para a 

Universidade e esta, como garantia de ascensão social para uma classe 

média que [...]. (CARVALHO; SANTOS, 2010, p. 21) 

 

Com o início da Ditadura Militar de 1964, o ensino médio sofreu mudanças 

drásticas, passando a seguir um modelo instrumental, seguindo as recomendações do 

governo militar e do governo dos Estados Unidos. Com isto, o ensino médio passa a ter 

o caráter tecnicista, visto que precisavam de mão de obra barata para atuar no mercado 

em expansão. Assim, os currículos escolares foram reorganizados, pois a intenção era a 
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formação de indivíduos executores e conceitos externos, seguindo o modelo tecnicista. 

(GABRIEL; BACCON, 2014). 

Depois, em 1971, foi sancionada a Lei 5692/71, que eliminava de uma vez por 

todas a filosofia e a sociologia da grade curricular do ensino médio. Assim: “[...] a 

Filosofia foi perdendo gradativamente sua importância, seu valor. O motivo foi por não 

servir aos objetivos ideológicos resumidos na Doutrina de Segurança Nacional (DSND).” 

(GABRIEL; BACCON, 2014, p.7) 

Lamentavelmente, durante todo o período da Ditadura Militar, que se estendeu 

do ano 1964 até 1985, a qualidade do ensino foi totalmente afetada, visto que não houve 

mais uma formação humanista e crítica. Todavia, na década de 80, a filosofia volta a 

compor a grade curricular do ensino médio, mas desta vez como conteúdo transversal. 

Com o fim da Ditadura Militar tem início à redemocratização do país e, com ela 

surge a Lei de Diretrizes e Bases – LDB (BRASIL, 1996), nº 9394/96 que mantém a 

filosofia como conteúdo transversal. Apesar disso, a mesma lei foi recomenda, no inciso 

III do artigo 36, domínio da filosofia e da sociologia como indispensável para o exercício 

da cidadania. (CARVALHO; SANTOS, 2010). 

Segundo Gabriel e Baccon, (2014, apud, SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO DO PARANÁ, 2008, p. 43-44): 

 

A partir da década de 1980, com o processo de abertura política e de 

redemocratização do país, as discussões e movimentos pelo retorno da 

Filosofia ao Ensino Médio (à época, denominado Segundo Grau) 

ocorreram em vários estados do Brasil. Na Universidade Federal do 

Paraná, professores ligados à Filosofia iniciaram um movimento que 

contava com articulações políticas e organização de eventos na defesa 

da retomada do espaço da Filosofia, em contestação à educação 

tecnicista, oficializada pela Lei n.5.692/71. 

 

Com efeito, somente em 3 de junho de 2008, toda essa situação é regulamentada, 

em razão da Lei 11.684/08, que restabelece o ensino de filosofia e sociologia como 

obrigatório em todas as escolas de ensino médio em todo território brasileiro. 

(CARVALHO; SANTOS, 2010). 
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Apesar da conquista alcançada pela filosofia a partir da implantação desta nova 

lei, havia algumas dificuldades que precisariam ser superadas, como por exemplo, a falta 

de professores formados na área. Então, foi necessário urgentemente formar mais 

professores nas Universidades. Entretanto, as Universidades não estavam preparadas para 

formar pessoas para atuarem na educação básica, pois eram ambientes apenas de 

pesquisa.  

Depois de termos compreendido um pouco sobre o contexto histórico do ensino 

de filosofia no Brasil, analisaremos a seguir sobre a importância da disciplina de filosofia 

no ensino médio brasileiro. 

 

4 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO 

 

Decisivamente a filosofia revela-se como promotora da formação humanística 

dos educandos, instigando o indivíduo a “[...] perceber-se e compreender-se como sujeito 

de conhecimento e de ação transformadora, [...]” (WOGEL, s/d, p. 2971) a desenvolver 

uma reflexão consciente de si mesmo, a melhorar sua capacidade crítica e criativa e, a 

compreensão de si em relação ao mundo, atuando como sujeitos autônomos na construção 

de uma sociedade histórica. 

Por esta razão, Carvalho; Santos (2010), acreditam que a presença da filosofia, 

como também das demais disciplinas no ensino médio, torna-se relevante para a formação 

dos adolescentes e jovens, pois todos eles estão sujeitos a experimentar múltiplos 

pensamentos de várias correntes. Então, cabe à filosofia e as demais disciplinas 

apresentarem conteúdos que possibilitem a capacidade de distinguir a pluralidade de 

pensamentos, possibilitando a capacidade de conhecer o mundo e o próprio pensamento. 

De acordo com a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), uma das finalidades do ensino 

médio é proporcionar o aprimoramento do educando, assegurando-o a formação ética, o 

desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. Por isto, Severino (1994b, apud 

GREDIN, 2009), compreende que a filosofia pode contribuir para este aprimoramento, já 

que podemos entender a filosofia como uma forma de pensar e refletir quem nós somos 

e em que mundo habitamos. 
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Apesar disso, a formação crítica deve ir muito além do repasse de conteúdos, 

segundo Gallo (2006, p. 23), deve ser uma: 

 

[...] postura de crítica radical: a atitude filosófica é a da não-

conformação, do questionamento constante, da busca das raízes das 

coisas, não se contentando com respostas prontas e sempre colocando 

em xeque as posturas dogmáticas e as certezas apressadas. 

 

A dimensão crítica deve ser entendida como uma postura radical, uma constante 

interrogação frente às respostas já impostas pela sociedade e uma busca profunda da 

origem das coisas. 

Contudo, não conseguimos adquirir esta criticidade de uma hora para outra, mas 

a partir de um longo e contínuo período de reflexão. Com efeito, logo após adquirirmos 

a criticidade, temos condições de fazermos inúmeras indagações acerca da realidade em 

que vivemos, em vista de melhor compreendê-la (GREDIN, 2009). 

Por outro lado, a dimensão reflexiva, que pode ser compreendida como uma 

atitude consciente, comprometida, intencional de repensar o que já foi pensado, revela-se 

igualmente como agente formador dos educandos do ensino básico brasileiro. Esta 

formação reflexiva se dará por meio do contato com os pensamentos dos vários filósofos 

da tradição, pois enquanto os alunos têm contato com as obras filosóficas aprendem a 

criar os seus próprios pensamentos e a organizar suas ideias. 

A partir da reflexão filosófica temos a possibilidade de pensar de forma crítica 

as várias concepções de mundo, que na grande maioria das vezes, são impostas pelos 

grupos sociais que todos nós somos inseridos, ou podemos também elaborar as nossas 

próprias concepções de mundo, fazendo uso do nosso pensamento e participando 

ativamente da produção histórica do mundo. 

Conquanto, somente conseguiremos obter estas capacidades crítica e reflexiva 

através da educação, pois: 

 

[...] de acordo com Piaget (1999), cabe à educação e à escola formar 

mentes críticas, que verifiquem, em vez de resistir individualmente, de 

criticar, de distinguir entre o que foi aprovado e o que não foi. Portanto, 

é preciso haver alunos ativos, que aprendam cedo a trilhar o caminho 
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da descoberta por si próprios, em parte mediante sua atividade 

espontânea e em parte mediante o material a eles apresentado, a 

distinguir o que é verificável da primeira ideia que lhes vem à cabeça. 

(PIAGET, 1999, apud GREDIN, 2009, p. 62) 

 

A educação e as instituições escolares devem ter como ocupação a formação de 

jovens que tenham a capacidade de criticar e diferenciar o que é correto ou errado, 

tornando-se promotores da formação humana. Face ao exposto, é necessário que haja 

alunos que aprendam logo cedo a trilharem sozinhos o caminho da busca, através de 

técnicas já desenvolvidas por eles e dos materiais que são apresentados pela escola. 

Infelizmente, segundo Gredin (2009), somos todos enquadrados em um sistema 

que se preocupa somente em formar indivíduos para o mercado de trabalho, em repassar 

rituais e instrumentos ideológicos do Estado. Então, cabe a filosofia livrar-nos desta 

lógica que nos condena a não pensar, a não termos a devida liberdade, visto que a própria 

filosofia, como analisamos anteriormente, é concebida como um movimento crítico-

reflexivo. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Podemos afirmar que a filosofia, como as demais disciplinas que compõem o 

ensino médio brasileiro, apresentando-se, desde a sua chegada ao Brasil, em 1940, até sua 

volta, de forma obrigatória, à grade curricular em 2008, como um instrumento de 

aperfeiçoamento do educando, ajudando-o a desenvolver a faculdade crítica, ética e 

reflexiva.  
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RESUMO 

Ao longo do curso de filosofia questionávamos a seguinte problemática: como adaptar os 

diversos conceitos filosóficos que abstraímos na academia para o ensino médio 

brasileiro? Por isso, como objeto deste trabalho, examinamos o papel do ensino da 

Filosofia no ensino médio brasileiro. Apresentaremos, a partir de algumas referências 

teóricas, como LDB nº 9394/96, Gallo, PCNs etc, em um primeiro momento um breve 

contexto histórico a respeito da legislação do ensino de filosofia no Brasil; depois iremos 

analisar a Lei nº 11.684/08, que tornou a filosofia obrigatória em todo o ensino médio, e, 

por último compreender como a Base Nacional Comum de 2016 e a Medida Provisória 

nº 746 analisam e estruturam a filosofia na educação básica. Ao final dessa pesquisa, 

analisamos que a filosofia pode auxiliar o homem a desenvolver capacidades como a 

reflexão e a crítica, a perceber-se e perceber o mundo onde habita, mesmo que em vários 

momentos ela esteve ausente ou optativa na matriz curricular do ensino médio brasileiro. 

Palavras-chaves: filosofia. formação. ensino médio. legislações. 

 

ABSTRACT 

Throughout the course of philosophy we questioned the following problematic: how to 

adapt the diverse philosophical concepts that we abstract in the academy for Brazilian 

high school? Therefore, as object of this work, we examine the role of Philosophy 

teaching in Brazilian high school. We will present, from some theoretical references, such 

as LDB nº 9394/96, Gallo, PCNs etc, at first a brief historical context regarding the 

legislation of philosophy teaching in Brazil; then we will analyze Law No. 11,684 / 08, 

which made philosophy compulsory throughout high school, and finally understand how 
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the Common National Base of 2016 and Provisional Measure No. 746 analyze and 

structure the philosophy in basic education. At the end of this research, we analyze that 

philosophy can help man to develop capacities such as reflection and criticism, to 

perceive himself and to perceive the world where he lives, even though at various 

moments he was absent or optative in the curricular matrix of high school Brazilian. 

Keywords: philosophy. formation. high school. legislation. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Desde o Brasil colônia, quando o ensino de filosofia foi implantado, até os dias 

de hoje, a filosofia vem lutando contra os poderes políticos e econômicos para tornar-se 

uma disciplina obrigatória no ensino público brasileiro, pois sempre que ela não 

correspondia aos interesses políticos e econômicos de cada época, era retirada da grade 

curricular ou tornava-se optativo. 

O objetoivodeste trabalho é examinar o papel do ensino da Filosofia no ensino 

médio brasileiro, uma vez que podemos atribuir várias funções a este componente 

curricular. Infelizmente, as concepções de formação humana variavam ao sabor das 

políticas educacionais e dos modelos de formação na educação básica. 

Este trabalho será divido em três partes. Primeiramente, iremos apresentar um 

breve contexto histórico a respeito da legislação do ensino de filosofia no Brasil; depois 

iremos analisar a Lei nº 11.684/08 (BRASIL, 1996), que tornou a filosofia obrigatória em 

todo o ensino médio, como também as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio - DCNEM (BRASIL, 2011), e os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNCs 

(BRASIL, 1997) e, por último compreender como a Base Nacional Comum (BRASIL, 

2016b) e a Medida Provisória nº 746 (BRASIL, 2016) analisam e estruturam a filosofia 

na educação básica. 

 

2 O ENSINO DE FILOSOFIA: DA COLÔNIA AOS DIAS ATUAIS 
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Apesar de termos discutido no capítulo anterior acerca da história da filosofia no 

Brasil, é importante retomarmos alguns pontos a respeito deste assunto para 

compreendermos como se deu o processo de constituição da legislação sobre o ensino de 

filosofia na educação básica. 

A partir da descoberta do Brasil no século XVI e da permanência dos Jesuítas, 

que tinham como missão ensinar e catequizar os índios teve início o ensino de filosofia 

em todo o novo território. Foi adotado o método ensino Rátio Studiorum, que, baseado 

no modelo educacional europeu, tinha como objetivo formar homens cultos e assegurar a 

hegemonia católica, que estava perdendo fiéis após a Reforma Protestante (GABRIEL; 

BACCON, 2014). 

Entretanto, no ano de 1759 os Jesuítas foram expulsos de nossas terras e, em 

seguida foi constituída uma nova lei de ensino, a chamada reforma de Marquês de 

Pombal. Esta nova lei tendo como base “[...] as ideias laicas inspiradas no iluminismo 

instituem o privilégio do Estado em matéria de instituição, surgindo assim uma nova 

versão da educação pública estatal” (GABRIEL; BACCON, 2014, p. 04 apud DUTRA, 

2010). 

No entanto, com a independência do Brasil esta realidade foi mudada, pois houve 

uma maior preocupação com a questão do ensino e aprendizagem. Acredita-se que antes 

mesmo do ano de 1837 já se fala sobre a existência da filosofia nas várias províncias, 

como preparação para o ensino superior. 

Com a proclamação da república no ano de 1889, estabelece-se no Brasil uma 

nova reforma no ensino básico, idealizada pelo então ministro Benjamim Constante. 

Desta vez, a filosofia deixou de ser uma disciplina preparatória apenas para quem 

desejasse cursar o ensino superior e tornou-se uma disciplina obrigatória na educação 

básica, nos níveis primário e secundário de todo país.  

Com a proclamação da República, a educação básica voltou-se mais para o 

ensino profissionalizante, tendo como objetivo a formação de mão de obra para o mercado 

de trabalho. Por outro lado, o ensino superior limitou-se apenas para a formação de 

profissionais das áreas jurídicas, públicas e administrativas. 
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Após a reforma de Benjamim Constante, somente houve outra mudança no ano 

de 1915, a de Carlos Maximiliano, onde a filosofia tornou-se mais uma vez uma disciplina 

optativa na educação básica. Mais tarde, no ano de 1925, retornou ao ensino secundário, 

pois com a reforma de Rocha Vaz deu-se mais ênfase a formação continuada. Com isto, 

a filosofia passou a integrar a matriz curricular das séries finais do ensino básico. Neste 

período, a filosofia era marcada por ideologias moralistas e religiosas, servindo assim, ao 

propósito de mantenedora da ordem social (GABRIEL; BACCON, 2014). 

Em geral, desde o tempo da colônia até meados da década de XX, o acesso à 

filosofia limitou-se apenas as camadas mais ricas da sociedade, servindo como disciplina 

preparatória para os cursos superiores. Entretanto, no governo do Presidente Getúlio 

Vargas a filosofia conseguiu alcançar as classes pobres da sociedade. 

Neste período foram decretadas duas leis, Francisco Sales e Capanema. Com a 

lei Francisco Sales, sancionada na década de 30, foram criados os ciclos fundamental e 

complementar da educação básica, onde a filosofia esteve presente. Já na reforma 

Capanema, idealizada em 1942, o ensino da Filosofia permanece obrigatório, de modo 

especial nas escolas religiosas e, limitava-se a atender às elites sociais e econômicas do 

país. Porém, durante o regime militar, que durou do ano de 1964 até 1985, foi decretada 

a Lei 5.692/71, que determinou a extinção da filosofia dos currículos do ensino médio 

brasileiro. Como consequência, surgiram: 

 

[...] muitas reações e mobilizações ocorridas no país em prol de sua 

manutenção/retorno aos currículos escolares. Tais mobilizações 

estimularam reações em diversos níveis e, por meio do Parecer 

7.044/82, do então Conselho Federal de Educação – CFE –, abrem-se 

possibilidades para o retorno da disciplina de Filosofia aos currículos 

do Ensino Médio [...] (RODRIGUES, 2012, p. 71). 

 

Mesmo enfrentado perseguições do governo militar ocorreram diversas 

manifestações pelo país em defesa do retorno da filosofia para o currículo do ensino 

médio, que somente tiveram fim com a aprovação do Parecer nº 7.044/82 (BRASIL, 

1982), do Conselho Federal de Educação, que tornou possível o retorno da filosofia ao 

ensino médio. Contudo, as expectativas quanto a este retorno foram inviabilizadas com a 
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promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96 

(BRASIL, 1996), que impõe um modelo neoliberal de formação. 

 

3 O MODELO DE EDUCAÇÃO NEOLIBERAL E O ENSINO DE FILOSOFIA 

 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação - (LDB) nº 9394/96 (BRASIL, 1996), 

estabeleceu a divisão da educação básica nos níveis: infantil, fundamental e médio. O 

ensino pode ser organizado de diferentes maneiras, como por exemplo, por semestre, 

ciclos ou por grupos seriados, levando em consideração a faixa etária e os níveis de 

conhecimento de cada aluno. Desta forma, a escola poderia escolher a melhor forma de 

organização do ensino, desde que respeitasse o núcleo comum. (Cf. Gomes, 2007). Ainda, 

tratando-se da organização do ensino básico brasileiro, os Incisos I e II do Artigo 24 da 

LDB, estabelecem: 

 

I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas 

por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o 

tempo reservado aos exames finais, quando houver; 

II – a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do 

ensino fundamental, pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a 

série ou fase anterior, na própria escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação 

feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência 

do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, 

conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino (BRASIL, 

1996, p. 08-09). 

 

Assim, inicialmente é apresentada na lei a configuração do processo formativo 

a ser desenvolvido na escola. Isso é importante porque determina não somente a 

organização escolar, mas também o modo pelo qual se processa o ensino tendo em vista 

a promoção do estudante nas várias etapas do processo formativo. 

Em relação à organização dos currículos do ensino básico, tratando-se da 

distribuição das disciplinas, deve estar de acordo com uma Base Nacional Comum, 

presente nos artigos 26 e 27 da LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996), que define: 
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§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 

obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil. 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos. 

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua 

prática facultativa ao aluno: 

[...] 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 

[...] 

Art. 27.  Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, 

ainda, as seguintes diretrizes: 

I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática; 

II – consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

III – orientação para o trabalho; 

IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas 

não- formais (BRASIL, 1996, p. 09-10). 

 

A organização da matriz curricular da educação básica deve ser organizada a 

partir de uma Base Nacional Comum, que delimita algumas disciplinas obrigatórias, 

como por exemplo, a língua portuguesa, matemática, física, história e geografia do Brasil, 

arte e educação física. Ainda, exige-se que os conteúdos programados auxiliem a 

compreensão dos alunos a respeito dos valores sociais, dos direitos e deveres dos 

cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática do país, bem como a 

formação para o mercado de trabalho. 

Essa organização curricular encontra-se fundamentada numa concepção de 

ensino médio também enfatizada na LDB (BRASIL, 1996), que estabelece princípios e 

direitos nesta fase da formação educacional. A este respeito, encontramos no artigo, 35 

da LDB, nº 9394/96, algumas finalidades para o ensino médio: 
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I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética eu desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de 

cada disciplina (BRASIL, 1996, p. 12). 

 

Ressalta-se aqui o item III, que apresenta como uma das finalidades do ensino 

médio promover o aprimoramento do educando nos termos de sua formação humana. 

Contudo, cabe lembrar que a lei não toma a filosofia e a sociologia como disciplinas que 

atendem ou atenderiam essa finalidade, isto porque estas disciplinas ainda não eram 

obrigatórias na matriz curricular do ensino médio. O aspecto humanista da formação 

nessa etapa escolar é de responsabilidade de outras disciplinas ou da estrutura ou modo 

como se configura a matriz curricular. 

De fato, durante este período de reformas, a disciplina de filosofia não tornou-se 

um componente proibido na matriz curricular, nem tão pouco caracterizou-se como 

componente obrigatório, mas passou a ser apenas um conhecimento necessário ao 

exercício da cidadania. Com isto, segundo Rodrigues (2012), todas estas modificações 

educacionais acima citadas, estavam de acordo com os objetivos do governo neoliberal e 

dos organismos internacionais de financiamento. 

Mais tarde, depois de muitas críticas e debates acerca das contribuições dessa 

nova Lei de ensino, tão necessária para a época, foi apresentado na Câmara dos 

Deputados, no ano de 1997, o Projeto de Lei - PL nº 3.178/97, de autoria do então 

Deputado Federal Roque Zimmermann, que alterava o artigo 36, Inciso III, da Lei de 

Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), onde a filosofia e a sociologia eram ofertadas como 

conhecimentos a serem adquiridos, tornando-as disciplinas obrigatórias nos currículos do 

Ensino Médio (RODRIGUES, 2012) 
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Nas linhas desse esforço por aprimoramento do processo formativo escolar no 

nível médio de ensino, no ano de 1998, foi aprovada as Diretrizes Nacionais para o Ensino 

Médio – DCNEM (BRASIL, 1997), que organizou o currículo não mais por disciplinas, 

como vinha sendo organizado, mas agora por áreas de conhecimento: Linguagens e 

Códigos e suas tecnologias; Matemática e Ciências da Natureza e suas tecnologias e, 

Ciências Humanas e suas tecnologias. Muitos profissionais da educação criticaram essas 

orientações, acreditando que seria difícil a sua implantação. 

A partir das DCNEM (BRASIL, 1997), o ensino médio passou a ter como 

prioridades a formação ética, o desenvolvimento crítico e a autonomia do pensamento, 

tarefas que a filosofia, possivelmente, poderia desenvolver. Porém, podemos observar 

que: 

 

Há clara dicotomia e acentuada dubiedade de colocações entre as duas 

normatizações legais, a LDBEN 9.394/96 e as DCNEM, 1998 – pois, 

ao mesmo tempo em que se fala apenas em conhecimentos mínimos de 

Filosofia no Ensino Médio, atribuiu-se a tais saberes relevante 

significância, entre elas a de contribuir significativamente ‘para 

promover a cidadania’ (RODRIGUES, 2012, p. 74). 

 

Essa crítica também podemos encontrar em Correia e Gallo (2009, p. 4-5): 

 

Parece uma filosofia que chega meio a contragosto, meio não querendo chegar, pois é 

vagamente inscrita no marco legal para que os estudantes do Ensino Médio, ao final desse 

percurso curricular, demonstrem ‘domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia 

necessários ao exercício da cidadania’, inciso III, do § 1° do artigo 36 da LDBEN (BRASIL, 

1996). [...] E o que parecia vago na LDBEN emergiu, [...] agora – com as DCNEM - filosofia 

como tema transversal, [...]. 

 

Como podemos observar, existe certa contradição entre a LDB 9394/96 

(BRASIL, 1996) e as DCNEM (BRASIL, 1997). Segundo a LDB (BRASIL, 1996), a 

filosofia deve permanecer no ensino médio apenas como um conhecimento a ser 

adquirido pelos alunos ao final do ensino médio. Por outro lado, para as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1997), a presença da filosofia na 

matriz curricular é necessária para o desenvolvimento da cidadania. 

Com a aprovação das DCNEM (BRASIL, 1997) deu-se bases legais para ser 

estabelecido em todo território brasileiro os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997), que foram elaborados com “[...] o duplo papel de difundir os princípios da reforma 

curricular e orientar o professor, na busca de novas abordagens e metodologias. [...]”. 

(BRASIL, 2011, p. 4). Foi através da aprovação dos PCNs que tentaram regulamentar o 

que a LDB 9394/96 e as DCNEM já haviam dito antes. Porém, não deixaram claro qual 

o papel formativo da educação durante o ensino médio, transferindo a função formativa 

para o próprio aluno, que tinha que adaptar-se aos desafios que a vida apresentava 

(SALLES; BICHAL; PASCHOAL, s/d). 

Conforme Salles; Birchal; Paschoal (s/d), a partir dos PCNs a filosofia volta a 

ser um componente obrigatório na matriz do ensino médio. Apesar disso, a filosofia mais 

uma vez esteve à mercê dos interesses do governo neoliberal, ficando restrita à trabalhar 

no ensino médio questões ligadas à política, tarefa da antiga Educação Moral e Cívica, 

como também desenvolver no aluno, a partir da leitura de textos, a capacidade crítica, 

discursiva e analítica, conhecimentos necessários para o desenvolvimento da cidadania. 

Com a permanência legal da disciplinar de filosofia na matriz curricular e de seu 

caráter obrigatório no Ensino Médio levantou-se muitos debates sobre como implementar 

os estudos filosóficos de maneira que pudessem retirar do papel e fosse colocado em 

prática tudo que os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) esperava da 

filosofia em sala de aula, pois muitos dos profissionais da educação acreditavam que os 

PCNs somente preocupavam-se em dizer o que aplicar, mas não preocupava-se em 

ensinar como aplicar (CORREIA; GALLO, 2009). 

Entretanto, “essa conquista não foi alcançada de forma fácil, mas, aconteceu 

graças à garra de movimentos liderados por professores e alunos de escolas públicas de 

todo o território brasileiro, que incansavelmente levantaram a bandeira da luta pelo 

retorno da filosofia para o ensino médio no Brasil” (GABRIEL; BACCON, 2014, p. 12). 

Face ao exposto, fica claro que a filosofia, desde aprovação da Lei de Diretrizes 

e Base da Educação 9394/96 até a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
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esteve presa aos interesses políticos e econômicos do governo neoliberal e dos seus 

investidores internacionais, implantando no país um ensino puramente tecnicista. A 

seguir, veremos ainda como as mais atuais legislações veem e organizam a filosofia no 

ensino médio. 

 

4 A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO: DA LEI 11.684/08 ATÉ OS DIAS DE HOJE 

 

Depois que a filosofia deixou de ser um componente obrigatório, mas tornou-se 

apenas um conhecimento necessário ao exercício da cidadania no início dos anos 90 e, 

depois caracterizou-se como uma disciplina com as mesmas características da antiga 

Moral e Cívica da época ditatorial, no dia 3 de junho do ano de 2008 foi aprovado a Lei 

nº 11.684/08 (BRASIL, 2008), que altera inciso IV, do artigo 36 da LDB (BRASIL, 

1996), tornando obrigatória a presença das disciplinas de filosofia e sociologia em todas 

as séries do Ensino Médio em todo o país (CARVALHO; SANTOS, 2010). 

Apesar da grande conquista alcançada pela filosofia a partir da implantação desta 

nova lei, havia algumas dificuldades que precisariam ser superadas. A primeira 

dificuldade encontrada foi a falta de professores formados na área. Foi necessário 

urgentemente formar mais professores nas Universidades. Entretanto, as Universidades 

não estavam preparadas para formar pessoas para atuarem na educação básica, pois eram 

ambientes apenas de pesquisa. Com isto, surgiu outro problema: como os profissionais 

da área tornariam a filosofia altamente acadêmica acessível aos alunos do ensino médio, 

que sem dúvida não tinham um entendimento a priori do que seria a filosofia. Para isto, 

o professor necessitava de algo que o apoiasse para fazer esta ponte entre a academia e a 

sala de aula (CARVALHO; SANTOS, 2010). 

Efetivamente, de acordo com Carvalho; Santos (2010), com a reinserção da 

filosofia no ensino médio surgiram muitas dificuldades, visto que havia muito a 

amadurecer e um longo caminho a ser trilhado até efetivamente a filosofia tornar-se uma 

disciplina consolidada em todas as escolas do país. 

Ao longo dos anos surgiram outros dois documentos que tentaram organizar o 

ensino em nosso país e que levantaram questionamentos a respeito do papel da filosofia 
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no sistema educacional, um deles, a Base Nacional Comum (BRASIL, 2016b), que foi 

elaborada, em Abril de 2016, durante o governo da então presidenta Dilma Rousseff e, a 

Medida Provisória 164nº 746, de 22 de Setembro de 2016, durante o governo interino de 

Michael Temer. 

O documento que trata da Base Nacional Comum Curricular – BNCC – 

(BRASIL, 2016b) foi fruto de amplo processo de debates com diferentes instituições e 

órgãos educacionais e da sociedade brasileira em geral. No final do processo de 

elaboração foram apresentadas medidas que asseguravam os direitos e objetivos da 

educação, que deviam orientar a elaboração de currículos para as diferentes etapas de 

escolarização, ou seja, partindo deste documento as escolas teriam a liberdade de elaborar 

seus currículos (BRASIL, 2016b). 

Tratando-se das áreas do conhecimento e dos componentes curriculares do 

ensino médio, a BNCC afirma que “Com a Filosofia, se adensa a reflexão sobre o próprio 

ato de pensar e sobre as formas de retórica, sobre a estética e a ética [...]” (BRASIL, 2016, 

p. 154). Por outro lado, quando se diz respeito aos fundamentos da filosofia, a BNCC 

(BRASIL, 2016b) compreende que ela deve inserir-se nos assuntos mais amplos, para 

que partindo destes questionamentos possam surgir novos conceitos (BRASIL, 2016b). 

Abordando a respeito da organização da filosofia, a BNCC (BRASIL, 2016b) 

afirma que, partindo do processo do filosofar, é importante saber que: 

 

Trata-se o estudante, de fazer a experiência de questionamentos 

explicitamente filosóficos, ora a partir da discussão filosófica de 

assuntos de interesse, ora por meio do contato direto com textos 

filosóficos, seja ainda no enfrentamento de temáticas filosóficas ligadas 

aos campos da ontologia, da lógica e da retórica, da epistemologia, da 

ética, da política e da estética, os três últimos campos, não por acaso, 

usados como balizadores dos direitos gerais de aprendizagem que 

estruturam toda a BNCC. Tem-se aí uma boa medida da importância da 

Filosofia no projeto integral de formação básica ora proposto (BRASIL, 

2016, p. 635-636). 

 

                                                 
164 Essa Medida Provisória foi sancionada na Lei nº 13. 415 (BRASIL, 2017), do dia 16 de Fevereiro de 

2017. 
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Segundo a BNCC (BRASIL, 2016b), as aulas de filosofia devem levar os 

estudantes do ensino médio a fazerem a experiência com o pensar, baseando-se nos 

questionamentos de caráter filosófico, de discussões partindo dos próprios textos da 

tradição filosófica, tomando como base os temas ligados à metafísica, política, estética 

etc. Assim, a filosofia assume um papel de suma importância, já que pode auxiliar todo o 

método integral de formação proposto no documento. 

Isto posto, a filosofia deve contribuir para a formação dos estudantes, para que 

eles sejam capazes de questionar não só a realidade em que estão inseridos, mas também 

questionar os saberes que nele se encontram. Mas, para que isso possa acontecer de fato, 

é necessário que a Filosofia esteja presente em todo o Ensino Médio, contribuindo com 

sua experiência de vida, com seus problemas escolares, existenciais e políticos, ou seja, 

contribuir com seu processo emancipatório e cidadã (BRASIL, 2016). 

Já a Medida Provisória nº 746 (BRASIL, 2016), que foi aprovada pelo 

Congresso Nacional em 2017, durante o governo do Presidente Michel Temer, altera a 

Lei nº 9394 de 1996, estabelecendo o ensino de tempo integral em toda rede pública de 

ensino e algumas mudanças na matriz curricular. De acordo com parágrafo único do 

artigo 24, a carga horária do ensino médio deve ser 1.400 horas anuais. No que diz 

respeito à matriz curricular, segundo o artigo 26 da MP (BRASIL, 2016), 

 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 

obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente da República Federativa do Brasil, observado, na 

educação infantil, o disposto no art. 31, no ensino fundamental, o 

disposto no art. 32, e no ensino médio, o disposto no art. 36. 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do 

ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural 

dos alunos. 

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino 

fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno: 

§ 5º No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa 

a partir do sexto ano. 
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§ 7º A Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas 

transversais que poderão ser incluídos nos currículos de que trata o 

caput. (BRASIL, 2016, p. 1-2) 

 

Com a aprovação da Medida Provisória nº 746 (BRASIL, 2016), as disciplinas 

de língua portuguesa, matemática e as ciências naturais e humanas são componentes 

obrigatórios em todo o ensino básico. Todavia, as disciplinas de arte e educação física 

são obrigatórias somente no ensino infantil e fundamental, enquanto que, como podemos 

observar, em nenhum momento a sociologia e a filosofia são citadas. Segundo o inciso 7º 

da MP (BRASIL, 2016), o ensino conta com uma Base Nacional Comum, que estabelece 

a presença de temas transversais, ou seja, possivelmente, a sociologia e filosofia poderão 

estar presentes na matriz curricular, desde que estejam dentro destes termos legais. 

Contudo, para a inclusão de quaisquer disciplinas dentro da nova BNCC 

(BRASIL, 2016b), é necessário que se tenha a aprovação Conselho Nacional de 

Educação, do Ministério de Educação e das Secretarias Estaduais de Educação. Ainda 

vale ressaltar que com esta MP (BRASIL, 2016) há a volta do ensino profissionalizante, 

assim como foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, do ano de 1995 a 2002, 

voltado exclusivamente para a formação técnica, que somente corresponde aos interesses 

do governo e do mercado de trabalho. 

Porém, para passar uma falsa ideia de que o governo preocupa-se com a 

formação humana dos cidadãos, afirma no inciso 6º MP (BRASIL, 2016) que o ensino 

médio deve auxiliar os estudantes no desenvolvimento de sua vida e na formação integral, 

desenvolvendo neles os aspectos cognitivos e socioemocionais. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Ao que parece, se a formação humana e cidadã foi e é unanimidade nos objetivos 

estabelecidos para as políticas educacionais dos governos no Brasil, o papel da filosofia 

nessa formação não é clara. Muitas vezes ela foi considerada essencial e outras vezes 

preterida, por ser considerada secundária ou mesmo inexistente. 
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Tal situação corre paralela as concepções políticas e ideológicas dos governos, 

dos órgãos de fomento à educação, aos interesses de grupos e classes.  Em geral nos 

modelos em que se privilegiam a capacitação para o trabalho, o componente curricular 

Filosofia é preterido, acreditando-se que na formação de mão de obra para o mercado é 

desnecessária o fomento ao desenvolvimento conceitual, reflexivo, ético, e, por fim, 

humanístico. Por outro lado, quando o modelo de educação básica que exercita no país se 

volta para a formação humana integral (o que quer que isso signifique) tende-se a 

considerar como relevante a contribuição da filosofia. 

Enfim, nosso trabalho, ao examinar o papel do ensino da filosofia no ensino 

médio brasileiro, procurou mostrar como a inserção desta disciplina revelou-se 

problemática e incerta nos modelos educacionais fomentados pelas variadas políticas de 

educação no decorrer da história. 

Mesmo enfrentando os interesses políticos e econômicos, podemos afirmar, 

como achados do nosso trabalho, que a filosofia pode contribuir com a formação do 

educando, uma vez que tanto a LDB (BRASIL, 1996), os PCNs (BRASIL, 1997) e as 

demais legislações analisadas acima, afirmam que ela deve está presente na matriz 

curricular do ensino médio, dado que pode auxiliar o educando durante seu processo 

formativo, desenvolvendo nele a capacidade crítica, discursiva e analítica, para que eles 

sejam capazes de questionar não só a realidade em que estão inseridos, mas também 

questionar os saberes que nele se encontram. 
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RESUMO 

Esta pesquisa científica procurou abordar a estrutura que Nietzsche mais evidenciou em 

sua filosofia: o homem enquanto agente de sua própria moralidade e demais realidades 

provenientes das relações que o mesmo naturalmente as realiza consigo ou com os 

demais. Este indivíduo, que sempre teve que se orientar por normas externas a si mesmo, 

acabou por negar-se enquanto ser agente de si e em si – acaba por se tornar, seja 

consciente ou inconsciente um indivíduo heterônomo as suas áreas e funções de sua 

natureza. Frente a isso, uma questão se impõe: a moral em Nietzsche seria antropológica? 

Este questionamento norteou toda esta pesquisa, uma vez que o homem consciente de ser 

moral por si passa de um estado que sempre o infantilizou graças, sobretudo, à filosofia 

antiga e ao cristianismo. Na perspectiva nietzschiana, uma moral historicamente 

construída e transmitida é a condição de possibilidade para que o homem permaneça 

sempre no jardim de infância, mesmo ele sendo social e produto do coletivo, dependência 

esta que o deixa na espera de um fantasioso herói que possa conduzi-lo. A análise aqui 

exposta, também tentará mostrar que o homem ainda hoje se alimenta desta mesma 

espera. Portanto, é necessário, mais do que nunca, voltar o olhar para si, para que aja um 

reconhecimento consciente de que o homem é capaz de si e o é em meio aos demais 

homens em sociedade. 

Palavras-chave: homem. vida. consciência. 

 

ABSTRACT 

This scientific research sought to anddress the structure that Nietzsche most evidenced in 

his philosophy: the man as an agent of his own morality and other realities arising from 
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the relationships that he naturally carries out with himself and with others. This 

individual, who always had to be guided by norms external to himself, ended up denying 

himself as an agent of himself and in himself – ends up becoming, whether conscious or 

unconscious a heteronymous individual its areas and functions of its nature. Faced with 

this, a question arises: Is Nietzsche’s morality anthropogenic? This questioning guided 

all this research, since the man conscious of being moral in its own right, passes from a 

state that has always infantilized it thanks, above all, to ancient philosophy and to 

Christianity. In the nietzschean perspective, a morality historically constructed and 

transmitted is the condition of possibility for man to always remain in the kindergarten, 

even though he is social and a product of the collective, this dependence leaves him 

waiting for a fanciful hero who can lead him. The analysis presented here will also try to 

show that man still feeds on this same expectation. Therefore, it is necessary, more than 

ever, to turn the gaze to oneself, so that it acts consciously recognizing that man is capable 

of himself and he is among other men in society. 

Key-words: man. life. conscience. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há em algum período da vida em que as ações humanas foram consideradas com 

fruto de um diálogo sincero com o nosso próprio corpo? Quem na história da humanidade 

quando criança foi educado a ser amigo ou amiga das sugestões do seu corpo, a não temer 

o que ele pode proporcionar? O homem, seja ontem, hoje e amanhã foi, é e ainda trará 

marcas de uma má relação com o seu próprio corpo.  

É numa interpretação desta relação que a moral nietzschiana lança as bases para 

uma melhor compreensão do homem consciente de si e de suas potencialidades, junto a 

uma humanidade tão cheia de dissabores e presa a estereótipos morais tão distantes da 

realidade humana. Assim, a moral na concepção de Nietzsche, será o recorte apresentado 

neste texto científico. A partir da noção que o autor nos dar de que a vida se realiza numa 

dinâmica de luta de forças fisiológicas, o homem se faz moralmente tendo por base a si e 
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de suas forças, de sua realidade na vivencia e, por conseguinte, na relação com os demais. 

Ora, se as ações morais tem um princípio motivador dentro do homem, e não exterior a 

ele, como insistem as vozes morais da filosofia antiga e da cristã, estes atos podem ser 

compreendidos com antropológicos e exatamente aqui reside o maior desafio: mostrar o 

valor que Nietzsche propõe ao homem na vida e não aquele valor outrora preso a utopias 

transcendentais, bem como afirmar que o homem agindo consciente de suas 

potencialidades se tornará autônomo, mais responsável e consciente de si.  

Dois conceitos estão implícitos nesta pesquisa e serviram para fundamentar 

melhor o pensamento do autor a cerca da moral, a saber, o niilismo e a vontade de poder. 

A partir de ambos se pode ampliar a compreensão de que seu pensamento aparece como 

antítese à civilização ocidental, do primado da moral e da religião ao niilismo. 

O percurso percorrido desta pesquisa que originou este trabalho foi escolhido 

visando um diálogo com o filósofo e a base moral filosófica antiga e a moral cristã, 

evitando, no limite do possível, recorrer a comentadores. 

Três objetivos foram perseguidos no texto. Primeiramente, o valor a vida. Ao 

perceber um grande número de pessoas desmotivadas a viver, e o aumento do número de 

jovens vivem sem perspectiva de sonhos, a leitura comprometida sobre o valor dado a 

vida por Nietzsche pode possibilitar no leitor um mergulho em si e uma reavaliação de 

sua importância. Este valor é dado nas relações instituídas na terra e não nas nuvens, 

vivenciado e percebido pelo homem, que dispensa o absoluto, o universal, optando por 

uma universalidade na vivencia entre homens, mostrando que é vivendo que se pode 

mudar as realidades mais obsurdas da humanidade.  

O segundo objetivo se trata de mudar a ideia tão desvalorizada que se tem sobre 

as forças, os desejos e as necessidades humanas. Tudo que é força no homem tem algo a 

falar e aqui s propõe um sincero diálogo do homem consigo mesmo, buscando sempre a 

ação moral a partir de si, vivenciada na universalidade das relações. É despertar o homem, 

tão estranho as suas capacidades, dependente de quem lhe diga o que deve e o que não 

deve fazer, tão alheio às suas forças e desmotivado a agir independente, mostrando assim 

que nada pode realizar sem o retorno primeiro às suas potencialidades. Este é o caminho 
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para que se torne consciente de que seu agir será transformador neste contexto hodierno 

que só oprime. 

Por fim, tenta-se diminuir alguns preconceitos sofridos pela filosofia de 

Nietzsche, fruto de uma leitura marginal da própria estrutura dos seus escritos e do seu 

legado à filosofia.  Dentro do seu aspecto moral, que é o objeto aqui recortado, se percebe 

que não há um pessimismo e sua perspectiva e sim uma chamada à dignidade di homem 

e a sua responsabilidade consigo e com a humanidade, o que, segundo o filósofo, seria 

condição de possibilidade para a ação do Übermensch. 

Para atingirmos tal intento, buscar-se-á expor o texto em três momentos. O 

primeiro trabalhará como Nietzsche critica o modelo socrático de moral, uma vez que 

este seu discípulo Platão trouxeram a racionalidade, que quebrou a vivencia do equilíbrio 

entre o apolíneo e dionisiáco.  No segundo momento veremos como a relação de corpo e 

alma foram prejudiciais à maturidade humana e distanciamento que homem passou a ter 

com seu corpo por uma aproximação de alimentar somente sua alma e findar-se-á como 

a filosofia antiga abordou e transmitiu as nossas paixões causando uma hostilidade com 

o viver moralmente livre modelos suprassensíveis. 

2 FILOSOFIA ANTIGA: UMA BASE MORAL DEPENDENTE DO 

SUPRASSENSÍVEL 

 

Para Nietzsche, a vida do grego era cheia de sabores, baseada no equilíbrio entre 

o apolíneo e o dionisíaco165, representado principalmente pela figura de Aquiles, e, diante 

disso, a tragédia166 se fazia presente simplesmente pela possibilidade desta vida ser 

                                                 
165 “Com o nome do deus Dionísio, Nietzsche se refere à dimensão arcaica inexpugnável de toda cultura, 

esquecida no pensamento socrático-racionalista, ao doloroso dilaceramento, à renúncia, enquanto a forma 

apolínea se refere à (autor) redenção, impulsionado pelo Uno-originário. Apolíneo e dionisíaco são desde 

a sua origem remetidos um ao outro reconciliando dolorosamente vida e morte de maneira intermística 

numa abrangente harmonia”. In: Apolíneo/Dionisíaco. NIEMEYER, Christian. Léxico de Nietzsche. São 

Paulo: Edições Loyola, 2014, p. 56. 
166 “O nascimento da tragédia constitui o verdadeiro prelúdio a filosofia de Nietzsche, um escrito com 

caráter filosófico expresso. Nietzsche apresenta ali uma visão de mundo trágico-dionisíaca que será de 

fundamental importância para o seu filosofar vindouro. Mais tarde ele afirma ter “descoberto” pela primeira 

vez o trágico [...]. É significativo que ele, ao fim de sua existência consciente ainda se reconheça claramente 

sua sabedoria trágica de juventude”. In: Trágico, O/tragédia. NIEMEYER, Christian. Léxico de Nietzsche. 

p. 543.  
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interrompida. Estar consciente desta interrupção fazia o grego viver ainda mais 

saborosamente cada momento a que dispunha. Assim, nessa contextura, a existência era 

desfrutada sem que a preocupação principal fosse a busca pela verdade. 

Em contraposição a esse contexto, seguem então Sócrates e Platão, com uma 

forma de pensamento e de linguagem que toma preferência pelo modelo trágico, bem 

como chamando a atenção para a aparência do que é vivido, como se esta feição fosse 

uma única vida e um único mundo. 

Observando a oposição entre estes dois modelos, o apolíneo e o dionisíaco, é 

necessário observar que o primeiro rejeita, é o imerso nas realidades profundas da 

transcendentalidade, do mundo ideal metafísico e ideal a ser almejado pelos homens que 

buscam a nobreza e honradez, enquanto o segundo se evidencia exatamente no oposto, 

ou seja, na valorização das emoções, das festas e da celebração à vida. Mediante essas 

duas vias, a filosofia clássica é certamente para Nietzsche aquela que mais distancia o 

homem de si mesmo. Sócrates e Platão, na perspectiva nietzschiana, constituíram a base 

para esta ação do homem, que o torna dependente da contemplação do tal mundo das 

formas167. 

A reflexão que originou esta pesquisa científica tomou como base a noção 

dionisíaca para fundamentar uma moral do indivíduo autônomo, principalmente na 

consideração das relações de forças entre os homens.  

Aprofundando a análise acerca do apolíneo e do dionisíaco, bem como o modo 

como a tragédia grega representa este diálogo com Dionísio e com o caráter de finitude 

da vida, o filósofo contemporâneo Gilles Deleuze assim nos explana: 

 
A tragédia é esta reconciliação, esta aliança admirável e precária 

dominada por Dionísio. Porque na tragédia Dionísio é o fundo do 

trágico. O único personagem trágico é Dionísio: deus sofredor e 

glorificado; o único tema trágico, são os sofrimentos de Dionísio, 

sofrimentos de individuação mais reabsorvidos no prazer do ser 

original; e o único espectador trágico é o coro, porque é dionisíaco, 

porque vê Dionísio como seu senhor como seu senhor e amo. 

(DELEUZE, 2001, p. 21). 

                                                 
167 Estamos cientes que o conceito de mundo das ideias ou mundo ideal é exclusivamente de Platão. 
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 Assim, as realidades terrenas passaram a ser consideradas inferiores, maculadas 

pelas limitações inerentes à própria condição humana, ao passo que a plenificação e a 

purificação necessárias ao aperfeiçoamento da realidade dos homens viriam de um 

conjunto de postulados pertencentes unicamente a um mundo ideal. Com efeito, tudo o 

que era relacionado às impurezas, aos desequilíbrios, as imoderações e as imperfeições 

estava ligado diretamente ao mundo demasiado168 terreno, ante o qual o homem deveria 

procurar ser cauteloso, ascético e vigilante com relação ao que havia em sua volta e 

principalmente diante das suas próprias fraquezas, sensações ou inclinações, realidades 

associadas diretamente aos instintos de seu corpo169.   

Na verdade, estes filósofos clássicos, para Nietzsche, sequer podem ser 

considerados como sábios, pelo simples fato de que seus conhecimentos e ensinamentos 

eram retirado unicamente do campo imaterial. “Como? Todos esses grandes sábios – eles 

não teriam apenas decadents170, não teriam sido nem mesmo sábios?” (NIETZSCHE, 

2006, p. 18). 

Ainda sobre esta influência, Nietzsche procura ter uma relação de desconfiança 

em relação a estes mestres das falsas verdades, sempre dentro de uma linha criteriosa e 

pessimista, pois “esses mais sábios de todos os tempos é preciso antes observá-los de 

perto” (NIETZSCHE, 2006, p. 17). Estes pensadores entram certamente naquilo que o 

autor entende por ídolos, tendo em vista que, na perspectiva nietzschiana, eles são os 

                                                 
168 Expressão bem característica ao punho do próprio Nietzsche, a ponto de escrever uma obra com o título, 

Humano, Demasiado Humano. 
169 “Se o Corpo (Leib) alude a totalidade da pessoa corpórea, que não é disponível para uma objetivação e 

nem como um instrumento, o corpo (Körper) consiste no lado material do homem: seu organismo funcional 

bioquímico-fisicalista e fisiologicamente. Mesmo que Nietzsche não atente rigorosamente a diferenciação 

terminológica entre corpo (Leib) e corpo (Körper), ela se encontra, em todo caso, em sua obra”. In: Corpo 

(Körper). NIEMEYER, Christian. Léxico de Nietzsche. p. 113. Esta mesma categoria ainda será 

apresentada posteriormente neste texto monográfico, como tudo que é próprio do homem, ou seja, o 

indivíduo mesmo e enquanto que a alma por sua vez será entendida aqui como aquela que determina todas 

as ações humanas, sobretudo as ações morais. 
170 “O termo décadence passa a integrar os conceitos fundamentais de Nietzsche a partir do inverno 

1883/84, desde sua leitura dos Ensaios de psicologia contemporânea (Ensais de psychologie 

contemporane). Originalmente, do ponto de vista histórico-conceitual, décadence não significa nada mais 

que o declínio de uma dada cultural (cujo paradigma foi a queda de Roma – constantemente associada a tal 

conceito)”. In: Décadence. NIEMEYER, Christian. Léxico de Nietzsche. p. 140. 
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principais responsáveis por disseminar falsas verdades, abrindo caminho apenas para uma 

via de ida em que o homem, ao trilhá-la, haveria de se distanciar definitivamente da vida, 

ou seja, de si mesmo.  

Não há absolutamente, ídolos mais velhos, mais convencidos, mais 

empolgados... e tão pouco mais ocos... isso não impede que sejam os 

mais acreditados; e principalmente no caso mais nobre, tão pouco são 

chamados de ídolos (NIETZSCHE, 2006, p. 8). 

 

 Ainda dentro desta linha de pensamento, a vida não recebia nem o seu devido 

reconhecimento e nem a sua indiscutível importância, por ser sempre julgada baseada no 

seu caráter iminentemente terreno, como também por estar imersa a tantas realidades 

materiais, ora consideradas dolorosas, ora concebidas como o aprisionamento daquilo que 

para os filósofos supracitados seria justamente o modelo de vida que não traria ao homem 

a sua realização, pois a existência na realidade sensível se compunha como a mera 

passagem anterior à libertação da alma do corpo e a contemplação das formas eternas171. 

Desse modo, tal mundo ideal era reconhecido e contemplado por aqueles que 

detêm a sabedoria e, portanto, todos os homens que porventura almejassem tamanho grau 

de conhecimento e de aproximação com a verdade deveriam deixar suas ações serem 

moldadas por estas realidades fora da vida e deles mesmos. “Talvez a sabedoria apareça 

na terra como um corvo, que se entusiasma com um ligeiro odor de cadáver” 

(NIETZSCHE, 2006, p. 17). O homem, apenas neste mundo sensível, estará isento das 

faculdades e das capacidades provenientes do âmbito metafísico. Ora, se a sabedoria só 

poderia ser encontrada fora deste mundo, estariam todos os indivíduos fadados a uma 

busca perpétua por um critério de saber distante deste mundo material, sobremaneira 

terreno.  

 
Eis o que deve pensar, meus companheiros, um filósofo, se realmente é 

filosofo; pois nele há de existir a forte convicção de que em parte 

                                                 
171 “Em todos os tempos os homens mais sábios fizeram o mesmo julgamento da vida: ela não vale nada... 

Sempre, em toda parte, ouviu-se de sua boca o mesmo tom – um tom cheio de dúvida, de melancolia, de 

cansaço da vida de resistência à vida. Até Sócrates falou a morrer: viver – significa há muito estar doente”. 

NIETZSCHE, Friedrich W. Crepúsculo dos ídolos. Ou como se filosofa com o martelo. Tradução, notas 

e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 17. 
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alguma, a não ser num outro mundo, poderá encontrar pura sabedoria 

(PLATÃO, 1983, p. 70).  

 

Sócrates e Platão são de fato, para Nietzsche, os primeiros e verdadeiros ídolos 

responsáveis por propagar estas ideias prejudiciais à vida, que não só levaram os homens 

a buscar inutilmente o transcendente, não experienciavam as realidades empíricas e não 

demonstravam uma vivencia no convívio dos homens, suas ações eram pautadas apenas 

nestas realidades distantes, fora do próprio modelo de homem de sua época. Assim, as 

relações entre os sujeitos passaram a ser mediadas e pautadas por um ideal comum, 

almejado por todos, mas dissociado de suas vidas. Do mesmo modo, aquilo que se 

constituía como elevação, o autor abordado entende como declínio, afirmando que é essa 

dinâmica a real incentivadora de tal decaimento.  

 

Esse pensamento desrespeitoso de que os grandes sábios são tidos de 

decadência, ocorreu-me primeiramente num caso em que o preconceito 

dos doutos e indoutos se opõem a ele do modo mais intenso: eu percebi 

Sócrates e Platão como sintomas de declínio, como instrumentos da 

dissolução grega, como pseudo gregos antigregos (NIETZSCHE, 2006, 

p. 18). 

 

Qual seria então a maior monstruosidade de Sócrates? Qual seria o seu pior 

ensinamento? Que deixou marcas, que orientou este período histórico por tempos 

longínquos e que até hoje encontramos centelhas de sua influencia? Não se pode obter 

com precisão esta resposta, mas já se tem uma clareza acerca de que, independente de 

qual seja, certamente caiu na mesma dinâmica que levou o homem a não agir por si 

mesmo, a sentir-se totalmente dependente, amarrado a realidades exteriores de suas 

sensações, alheio as suas capacidades e motivações, fadado a caminhar muitas vezes a 

contragosto, suspirando por realidades que traziam consigo as doces experiências com o 

transcendente e desprezando o imanente. Ao homem foi-lhe ensinado que ele deveria 

sempre fugir asceticamente de seus instintos e de suas fraquezas, pois lá dentro de suas 

necessidades ele iria se deparar com sua própria monstruosidade. Em contraposição, 

Nietzsche escreve deixando a entender que esta tal monstruosidade advinha exatamente 

desta filosofia de diminuição da vida. 
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Ao passar por Atenas, um estrangeiro que entendia de rostos disse a 

Sócrates, na cara deste, que ele era um monstrum – que obrigava todos 

os vícios e apetites ruins. E Sócrates respondeu apenas: ‘o senhor me 

conhece! (NIETZSCHE, 2006, p. 19). 

  

Nietzsche não dispensa marteladas sobre esta tradição, sobre estes filósofos e 

sobre estes ensinamentos que eram tidos como o certo a ser seguido, o correto a ser 

transmitido e o ideal a ser por todos incansavelmente vivido. Em contraposição direta a 

esse modelo ideal, na obra O Crepúsculo dos ídolos, Nietzsche intitula o mestre de Platão 

como palhaço: “Sócrates foi o palhaço que se fez levar a sério: que aconteceu aí 

realmente?” (NIETZSCHE, 2006, p. 20).  

É importante salientar que estes filósofos sustentaram certo ódio contra tudo que 

pudesse ser natural no homem. Até mesmo a racionalidade permaneceu subjugada, posto 

que aquilo que era considerado como o seu bom uso só poderia ocorrer mediantes as 

influências da transcendentalidade. Assim, todo homem de pouca racionalidade e de 

conhecimento restrito era associado como aquele que estaria preso aos limites do corpo, 

o que o impedia também de ser considerado como virtuoso172.  

 

A mais crua luz do dia, racionalidade a todo o custo, a vida clara, fria, 

cautelosa, consciente, sem instintos, foi ela mesma apenas uma doença, 

uma outra doença – e de modo algum um caminho de volta a ‘virtude’ 

a ‘saúde’, a felicidade...ter de combater os instintos – eis a fórmula da 

décadence: enquanto a vida ascende, felicidade é igual a instinto 

(NIETZSCHE, 2006, p. 22). 

 

Até aqui só se percebem malefícios nesta antiga visão de moralidade dentro do 

pensamento filosófico a partir de Sócrates e Platão. Na verdade, de acordo com a teoria 

nietzschiana, o que foi prenunciado pelos ídolos não traz o acréscimo necessário às 

potencialidades nem dos indivíduos daquela época e nem dos hodiernos, posto que, sob 

esta insígnia, não se percebe um crescimento verdadeiro na maioria dos homens, 

                                                 
172 Embora o termo Virtus, revela para nós o significado de força do latim e está associado também aos 

movimentos fisiológicos do corpo, não aprofundamos este termo no pensamento do autor, mas deixamos 

implícito que o mesmo possui semelhança com o conceito de vontade de poder.  
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sobretudo em relação às suas faculdades naturais. Sem esse avanço individual também se 

torna praticamente impossível o crescimento de suas diversas civilizações, pois também 

elas se encontram dependentes de algo exterior a si mesmas, sempre necessitando de algo 

maior para se basear, mesmo que esse ideal, na verdade, diminua suas realizações.  

Estes filósofos sempre levaram a sério demais esta problemática da moral, 

partindo de ideias muito elevadas, distantes, coloridas e irreais para concebê-la. Destarte, 

muito tempo foi gasto, tanto por parte de quem ensinava quanto por aqueles que recebiam 

tais ensinamentos, tomando-os como o único arquétipo de verdade e de felicidade a ser 

alcançado. 

Os filósofos sem exceção encaram-se sempre com uma seriedade 

ridícula, algo de muito elevado de muito solene, não apenas deviam 

ocupar-se da moral como ciência, mas desejavam estabelecer os 

fundamentos da moral, e todos acreditam firmemente tê-lo conseguido, 

mas a moral era encarada por eles como coisa dada (NIETZSCHE, 

1981, p. 107). 

 

 Até então esta moral foi construída como algo essencialmente dado e jamais 

erigida a partir do próprio desenrolar das ações humanas, por não se conceber ainda o 

reconhecimento do valor do homem mesmo. Portanto, foi mais fácil para os indivíduos 

seguirem um modelo anteriormente preestabelecido do que se dedicarem à edificação 

dessa moral a partir das ações humanas e, desse modo, considerando também a 

humanidade presente em tudo aquilo o que somos: sensação, consciência, razão, paixão, 

entre tantos outros predicativos173. “Desde Platão a filosofia está sobre o domínio da 

moral. Em todos os tempos nossos filósofos tomaram os ‘belos sentimentos’ por 

argumentos, a mera convicção por critério da verdade” (MOURA, 2014, p. 75). 

 

3 CORPO E ALMA, UMA RELAÇÃO DE DESIGUALDADE 

 

O dualismo corpo-alma também deu a sua enorme contribuição para o 

menosprezo e para a indiferença à vida e, consequentemente, também com relação as 

                                                 
173 Estes predicativos são indispensáveis aqui para fomentar que são unicamente para esta época histórica 

e filosófica realidades dionisíacas e que revelam  para nós as capacidades de nossa humanidade. 
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ações morais daquela época. Como é próprio de tudo que é dualista, essa teoria apresenta 

uma relação que contrapõe seus valores, numa constante luta entre eles, acrescida da 

elevação de um em detrimento do outro. Nessa diminuição, os predicativos corporais são 

minorados, pleiteando até mesmo serem eliminados sistematicamente. 

 

Não é apartar o mais possível a alma do corpo, habituá-la a evitá-lo, a 

concentrar-se sobre si mesma por um refluxo vindo de todos os pontos 

do corpo, a viver tanto quanto puder, seja nas circunstâncias atuais, seja 

nas que lhes seguirão, isolada e por si mesma, inteiramente, desligada 

do corpo e como se houvesse desatado os laços que a ele a prendiam? 

(PLATÃO, 1983, p. 69). 

 

 O homem recebera a base para sua estrutura mediada pela busca constante da 

necessidade de sua purificação, a qual só poderia ser encontrada naquela que é superior 

ao seu corpo, a saber, a alma. Foi transmitido para esses indivíduos que a alma é superior 

a dimensão corpórea até mesmo na questão de sua durabilidade. “Quem fizer uso dela 

dirá (acertadamente no meu entender) que a alma é coisa durável, e o corpo, por seu lado, 

coisa frágil e de menor duração” (PLATÃO, 1983, p. 93). É neste contexto que o homem 

sofreu a terrível influência do dualismo corpo-alma, levando-o a uma desvalorização do 

primeiro e, em contrapartida, a uma supervalorização da segunda. O homem preso ao seu 

corpo, às suas necessidades, aos seus desejos e aos seus instintos é o oposto daquele que 

se volta para as sugestões suprassensíveis.  

Assim se fez necessário ao homem buscar se distanciar a todo o custo de sua 

própria corporeidade. Desse modo, mais uma vez a dinâmica do afastamento da vida se 

repete e a busca incessante por aquilo que não pertencia, de factum, às dimensões de 

homem, de seu corpo e de sua natureza, também se encontram nas bases desse dualismo. 

A supremacia dada à alma em relação ao corpo se entendia até mesmo ao se 

compreender que esta, por sua própria existência, é superior àquele e que, por esse 

motivo, é dela que provém o verdadeiro conhecimento. 

 

Sim é possível que exista mesmo uma espécie de trilha que nos conduz 

de modo reto, quando o raciocínio nos acompanha na busca. E é este 

então o pensamento que nos guia: durante todo tempo em que tivermos 
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o corpo, e nossa alma estiver misturada com esta coisa má, jamais 

possuiremos completamente o objeto de nossos desejos! Ora, este 

objeto é, como dizíamos, a verdade (...). O corpo de tal modo nos inunda 

de amores, paixões, temores, imaginações de toda a sorte, enfim, uma 

infinidade de bagatelas, que por seu intermédio (sim, verdadeiramente 

é o que se diz) não recebemos na verdade nenhum pensamento sensato; 

não, nenhuma vez sequer! Vede, pelo contrário, o que ele nos dar: nada 

como o corpo e suas concupiscências para provocar o aparecimento de 

guerras, dissenções, batalhas; com efeito, na posse de bens é que reside 

a origem de todas as guerras, e, se somos irresistivelmente impelidos a 

amontoar bens, fazemo-lo por causa do corpo, de quem somos míseros 

escravos! Por culpa sua ainda e por causa de tudo isso, temos preguiça 

de filosofar (PLATÃO, 1983, p. 67). 

 

A depreciação do corpo em detrimento da elevação da alma contribuiu de fato 

para a constituição de uma base moral para as ações do homem, deixando a vida sem 

nenhum espaço para sua realização natural. O declínio dos homens torna-se inevitável 

dentro desta dinâmica.  

Frente a isso, a escravidão seria apenas a consequência de uma desobediência a 

todos os princípios propostos por estes filósofos, por ter se dado exatamente na fuga de 

si, no abraçar de seus instintos, sempre preferindo e buscando o mais distante sem ter a 

consciência de que dentro do homem mesmo estaria tudo que fora buscado, creditado, 

valorizado e divinizado como algo exterior a ele. 

Para Nietzsche, o seguimento a tais princípios metafísicos é o que leva o ser 

humano somente para baixo, para sua abissal sensação de impotência e franqueza. Diante 

disso, um questionamento inevitável se impõe: embora seja levado de uma forma 

inconsciente, poderia então este homem, tomando como base este determinado contexto 

filosófico, ser considerado moral ainda hoje? 

 

O moralismo dos filósofos gregos a partir de Platão é determinado 

patologicamente: assim também a sua estima da dialética. Razão: 

virtude: felicidade significa tão só: é preciso imitar Sócrates e instaurar 

permanentemente, contra os desejos obscuros, uma luz diurna – a luz 

divina da razão. É preciso ser prudente, claro, límpido a qualquer preço: 

toda a concessão aos instintos, ao inconsciente, leva para baixo 

(NIETZSCHE, 2006. p. 22). 
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4 PAIXÕES DO HOMEM, UMA HOSTILIDADE À VIDA NA FILOSOFIA 

ANTIGA 

 

Outro princípio que acarretou veementemente no menosprezo do homem e de 

toda a sua dimensão natural foi aquele que diz respeito as paixões. A nenhum homem foi-

lhe ensinado como manter um diálogo consigo e uma boa relação com suas paixões e com 

suas inclinações. Mesmo assim, em relação a filosofia antiga, todo sujeito dado 

facilmente a esses ardores era malquisto, além de ser considerado como imprudente, 

inconsequente, preso à sua materialidade e, utilizando uma linguagem metafísica, era tido 

também como impuro, pecador e imoral.  

Este olhar condenatório lançado às suas paixões foi retomado dos antigos 

filósofos pelo cristianismo, principalmente na relação que era feita entre a alma e o corpo. 

No diálogo Fédon, Platão nos apresenta o contraste fundante deste dualismo, e nos deixa 

bem clara a herança que o homem vem recebendo no decurso de toda a sua história, 

presente como a marca vinda de tão longe de si, todavia com consequências que se 

manifestavam nele mesmo, na sua própria vida e na sua própria humanidade. 

 

Bem; examina agora, portanto, Cebes, se tudo o que foi dito nos conduz 

efetivamente as seguintes conclusões: a alma se assemelha o que é 

divino, imortal, dotado da capacidade de pensar, ao que tem forma 

única, ao que é indissolúvel e possui sempre do mesmo modo 

identidade: o corpo, pelo contrário, equipara-se ao que é humano, 

mortal, multiforme, desprovido de inteligência, ao que estar sujeito a 

decompor-se, ao que jamais permanece idêntico (PLATÃO, 1983, p. 

84). 

 

 É importante ainda perceber que a mesma noção de malefícios ao homem, 

trazida por essas limitações inerentes à própria condição humana foi mantida no decorrer 

da história, de modo que as necessidades puramente humanas continuaram reféns de 

realidades e de ideias totalmente fora das estruturas do homem, como se o mesmo 

representasse uma ameaça frequente a toda moralidade. Nietzsche enfatiza claramente em 
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uma de suas críticas174 que as paixões nunca foram devidamente aceitas e que, mediante 

essa tentativa de refreá-las, a extirpação foi considerada como o melhor meio para 

dominar este algoz da humanidade. Este combate, buscando ser direto e eficaz, se deu por 

meio daquilo que o autor abordado afirma, sobretudo, a partir da espiritualização das 

paixões, o que teve como consequência direta a hostilidade em relação à vida. 

 

Todas as paixões têm um período em que são meramente funestas, em 

que levam para baixo suas vítimas com o peso da estupidez – e um 

período posterior, em que casam com o espírito, se “espiritualizam”. 

Antes, devido a estupidez na paixão, fazia-se guerra a paixão mesma: 

conspirava-se para aniquilá-la – todos os velhos monstros da moral são 

unânimes nisso: “ilfauttuerlespassions” [é preciso matar as paixões]. A 

mais célebre formulação disso está no novo testamento, naquele sermão 

da montanha em que, diga-se de passagem, as coisas não são observadas 

do alto. Lá se diz, por exemplo, referindo-se à sexualidade: “se teu olho 

te escandaliza, arranca-o de ti”; felizmente, nenhum cristão age 

conforme este preceito. Aniquilar as paixões e os desejos apenas para 

evitar sua estupidez e as suas desagradáveis consequências de sua 

estupidez, isso nos parece, hoje, apenas uma forma aguda de estupidez. 

Já não admiramos os dentistas que extraem os dentes para que eles não 

doam mais... Com alguma equidade se deve admitir, por outro lado, que 

o conceito de “espiritualização da paixão” não podia absolutamente ser 

concebido no solo do qual brotou o cristianismo. A igreja primitiva 

lutou, como se sabe, contra os “inteligentes”, em favor dos “pobres de 

espírito”: como se poderia dela esperar uma guerra inteligente contra a 

paixão? A igreja combate a paixão com extirpação em todo sentido: sua 

prática, sua “cura” é o castracionismo. Ela jamais pergunta: “Como 

espiritualizar, embelezar, divinizar um desejo?” Em todas as épocas, ao 

disciplinar, ela pôs a ênfase na erradicação (da sensualidade, do 

orgulho, da avidez de domínio, da cupidez, da ânsia de vingança). – 

Mas atacar as paixões pela raiz significar atacar a vida pela raiz: a 

prática da igreja é hostil à vida (NIETZSCHE, 2006, p. 33). 

 

                                                 
174 “O mesmo recurso a mutilação, a erradicação, é institivamente escolhido, na luta contra um 

desejo, por aqueles que são muito fracos de vontade, muito degenerados para poder impor-se moderação 

nele: por aquelas naturezas que tem necessidades de lar, falando por metáfora (e sem metáfora), de alguma 

definitiva declaração de hostilidade, de um abismo entre si mesmas e uma paixão. Os meios radicais são 

indispensáveis somente para os degenerados; a fraqueza da vontade ou, mais exatamente, a incapacidade 

de não reagir a um estímulo, é ela mesma apenas uma forma de degenerescência. A hostilidade radical, a 

inimizade mortal à sensualidade é um sintoma que faz pensar: justifica especulações sobre o estado geral 

de alguém tão excessivo.  – Aliás, essa hostilidade, esse ódio atinge seu auge apenas quando tais naturezas 

já não têm firmeza bastante sequer para a cura radical, para a renúncia de seu ‘diabo’”. NIETZSCHE, 

Friedrich W. Crepúsculo dos ídolos. p. 34. 
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É perceptível que o Cristianismo para Nietzsche também trouxe para o homem 

um processo bem semelhante ao contexto dos antigos, no qual as paixões, as inclinações 

e as sugestões do corpo devem ser veementemente extirpados e diretamente abandonados 

por aqueles que desejarem ser fieis às inúmeras regras que os conduziriam a alcançar boas 

ações morais. Com efeito, um rótulo de fraqueza foi lançado sobre aqueles que não 

contiveram suas paixões e que caíram nas armadilhas do diabo, com isso não sendo fiéis 

ao ideal de moralidade de seu rebanho175 e, exatamente por serem fracos, não tinham 

autonomia de viverem isolados, o que os tornava cada vez mais dependentes de uma 

igualdade garantida pela multidão. 

É importante aqui salientar que o autor não apenas tece inúmeras críticas com 

suas marteladas176, pois bem mais do que expor sem delongas os contrapontos sob os 

quais a tradição se erigia, ele entende existir uma moralidade sadia e natural que parte dos 

instintos do homem (instintos da vida). Frente a essa moral natural, Nietzsche se utiliza 

destes instintos para assinalar que toda moral constituída fora disso se torna 

irremediavelmente antinatural, distante e depreciativa, em relação ao próprio homem. 

Sendo assim, o cristianismo teria repetido os modelos antes ensinados não só pelos 

filósofos antigos, más também pelos grandes pensadores moralistas.  

Desse modo, Nietzsche se põe como defensor dos instintos naturais da vida e 

destaca como os modelos anteriores a ele não poderiam considerar aquilo que torna o 

homem qua homem. Por isso ele nos propõe um retorno à moralidade que valoriza 

                                                 
175 “Nietzsche divide dicotomicamente o indivíduo independente e a multidão: o que é coletivo, que gravita 

em torno da sua própria insuficiência, encontrando conforto nela mesma, tal como: MASSA – PLEBEUS 

– POVO, os muitos e por fim o rebanho. Rebanho é a massa de comuns e medíocres que querem se orientar 

no conforto. O indivíduo que corresponde à existência em rebanho é o “animal de rebanho” sem vontade 

própria e guiado pelo instinto de rebanho. O rebanho desenvolve uma automoderação e um sentimento de 

IGUALDADE em um sentido que, segundo Nietzsche, vai do que é duvidoso ao que é digno de desprezo”. 

In: Rebanho/pastor. NIEMEYER, Christian. Léxico de Nietzsche. p. 485-486. 
176 “Minha tarefa de preparar para a humanidade um instante de suprema tomada de consciência, um grande 

meio-dia em que ela olhe para trás e para adiante, em que ela escape ao domínio do acaso e do sacerdote, e 

coloque a questão do porquê? Do para que? Pela primeira vez como um todo –, essa tarefa resulta 

necessariamente da compreensão de que a humanidade não segue por si o caminho reto que não é regida 

divinamente, que na verdade, sob as suas mais sagradas noções de valor, foi o instinto de negação, de 

degeneração, o instinto de décadence que governou sedutoramente. A questão da origem dos valores morais 

é para mim, portanto, uma questão de primeira ordem, porque condiciona o futuro da humanidade”. 

NIETZSCHE, Friedrich. Ecce homo. Como alguém se torna o que é. Tradução, notas e posfácio Paulo 

César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 2015. 
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prioritariamente a vida, autônoma ao homem, e claramente condena aqueles que se 

perpetuaram na história como “inimigos da vida”177. 

 

Darei formulação a um princípio. Todo naturalismo na moral, ou seja, 

toda moral sadia, é dominada por um instinto da vida – algum 

mandamento da vida é preenchido por um determinado cânon de 

“deves” e “não deves”, algum impedimento e hostilidade no caminho 

da vida é assim afastado. A moral antinatural, ou seja, quase toda moral 

até hoje ensinada, venerada e pregada, volta-se, pelo contrário, 

justamente contra os instintos da vida – é uma condenação, ora secreta, 

ora ruidosa e insolente, desses instintos (NIETZSCHE, 2006, p. 36). 

 

Destarte, podemos perceber que o homem, no decorrer da história, foi doutrinado 

filosoficamente e religiosamente por princípios que não partilhavam das suas capacidades 

por se distanciarem da potencialidade oriunda da própria vida. Isso teria feito com que o 

indivíduo não tenha agido por seus instintos, de modo independente de um grupo, pois 

dentro ou fora deste rebanho as suas ações foram determinadas por influências exteriores 

a ele, e não tendo a vida como o referencial primeiro.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

No presente texto científico se buscou recortar o objeto de pesquisa de modo 

mais genuíno possível, partindo de uma abordagem apenas em Nietzsche. Uma vez que 

se tem consciência da amplitude da moral no campo filosófico, bem como das inúmeras 

percepções lançadas sobre este tema, se tentou evitar outros conceitos bem semelhantes, 

como o ethos, a práxis e a virtus.  

Percebeu-se que no contexto do século XIX, no qual a moral é rigorosamente 

seguida pelo cristianismo e por sua concepção de moralidade, a ousadia da proposta de 

Nietzsche é de fato algo assustador, mas, ao mesmo tempo, é também uma saída para a 

autonomia das ações humanas. 

                                                 
177 “A moral, na medida em que condena em si, não por atenções, considerações, intenções da vida, é um 

erro específico do qual não se deve ter compaixão, uma idiossincrasia de degenerados que causou danos 

incomensuráveis”. NIETZSCHE, Friedrich W. Crepúsculo dos ídolos. p. 37. 
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Trilhando um caminho que parte de sua crítica à filosofia grega, nos seus dois 

grandes pilares, Sócrates e Platão, como forma de analisar esta problemática desde seus 

primórdios, não se furtou de também se lançar um olhar sobre a vivência dos gregos pré-

socráticos, quando estes viviam uma relação de equilíbrio entre os deuses Apolo (ordem, 

expressão) e Dionísio (prazer, realidade).  

O fio condutor, ou a espinha dorsal deste texto, é certamente o valor que 

Nietzsche vai atribuir à vida, acolhendo-a em toda sua estrutura, em sua dinâmica, seu 

afirmar, seu criar e até mesmo seu reagir. É esta dinamicidade da vida que fornece ao 

autor lido seu caráter peculiar.  

Este esforço de compreensão enche de esperança acerca de um aspecto de 

responsabilidade que a sociedade poderá obter numa leitura fiel e comprometida com a 

moral Nietzschiana. Primeiramente, o homem saberá esperar de si ao invés de estacionar 

esperando que representantes lhe respondam e que ajam por ele. Uma nova esperança que 

é proposta não é a negação de valores externos ao homem, mas que ele se digne em se 

valorizar tudo o que lhe constitui na sua realidade humana, para que somente depois tenha 

liberdade de acolher o que venha de fora. Por fim, é perceptível que se há uma sacralidade 

no homem, esta se encontra unicamente na totalidade dele mesmo, nas suas ações morais 

desprovidas de influências exteriores. Se a existência não for valorizada primeiramente 

por cada homem, todos os outros valores também serão insignificantes. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva relatar como a disciplina Educação e literatura, ministrada no 

Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ao utilizar a 

literatura enquanto operador cognitivo, conduziu os sujeitos a caminharem em busca das 

paixões, dos amores, da loucura e da sabedoria que caracterizam a condição de ser 

humano. O conteúdo programático da disciplina foi organizado em quatro módulos com 

aulas expositivas e seminários. Foram exibidos documentários e filmes. A avaliação usou 

os critérios: participação nas aulas e entrega de alguma produção (artigo, poesia, cordel, 

documentário, etc.) inspirada nas referências utilizadas durante a disciplina. Nesses 

encontros com nós mesmos nós lançamos na procura pelo “humano do humano” e A 

literatura foi essencial para estimular essa aventura, visto que nos sensibilizou sobre a 

importância de mergulharmos em nós mesmos. Aprendemos que a descoberta nem 

sempre vem apenas com a descoberta propriamente dita, talvez, exista mais descoberta 

em se lançar na descoberta do que alcançar a descoberta. A disciplina nos despertou para 

necessidade de buscar em nós e em cada um, o sentido para a nossa existencialidade, com 

nossos devaneios, opções e desejos convivendo com nossas razões, obrigações e 

compromissos. O conhecimento transformado em sabedoria transformou a nós mesmos; 

trouxe a vida para o pensamento; transformou o pensamento em vida. A partir dessa 

experiência surgiram o evento “Um dia demasiadamente humano”, realizado anualmente, 

em abril, desde o ano de 2014.  

Palavras-chaves: educação. literatura. autoconhecimento.  
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ABSTRACT  

Given this context, this paper aims to report how the subject Education and literature, 

taught in the Master of Education of the State University of Rio Grande do Norte, using 

literature as a cognitive operator, led the subjects to walk in search of the passions, loves 

, of the madness and wisdom that characterize the condition of being human. The syllabus 

content was organized in four modules with lectures and seminars. Documentaries and 

films were shown. The evaluation used the criteria: participation in classes and delivery 

of some production (article, poetry, string, documentary, etc.) inspired by the references 

used during the course. In these encounters with ourselves we launched the search for the 

"human of the human" and Literature was essential to stimulate this adventure, since it 

sensitized us on the importance of dipping ourselves. We learn that discovery does not 

always come only with actual discovery, perhaps there is more discovery in launching 

into discovery than reaching discovery. The discipline has awakened us to the need to 

seek in ourselves and in each one, the meaning for our existentiality, with our daydreams, 

options and desires living with our reasons, obligations and commitments. Knowledge 

transformed into wisdom has transformed ourselves; brought life to thought; transformed 

thought into life. From this experience emerged the event "A day too human", held 

annually in April, since the year 2014. 

Key-words: education. literature. self knowledge. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Resgatar é recuperar, reencontrar o que estava perdido. Descobrir, por sua vez, é 

se aventurar por trilhas desconhecidas, conhecer o que, até então, se encontrava 

desconhecido. Existe algo muito forte que mobiliza a relação entre resgatar e descobrir: 

o desejo. Desejar é vontade de ter, de fazer, de sentir. É o desejo que gera o impulso de 

resgatar a vontade de descobrir.  

Sigmund Freud, em Formulações sobre os dois princípios do acontecer psíquico, 

diz que a estrutura psíquica orienta-se por dois princípios o do prazer, e o da realidade. O 

princípio do prazer, nos conduz à fantasia. Isto é, ao nosso inconsciente, através de 
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algumas estratégias como os sonhos, por exemplo, fomenta uma representação psíquica 

daquilo que deseja. No entanto, apenas pensar sobre o que desejamos não nos satisfaz. 

Por consequência, voltamo-nos para o mundo real. Assim, surge o princípio da realidade: 

lidar com as situações que vivemos no quotidiano, mesmo que desagradáveis (FREUD, 

2004). 

Algumas atividades conseguem articular esses dois princípios, destacamos, pois, 

as manifestações artísticas. Por não se enquadrar no contexto em que está inserido 

(princípio da realidade), o artista reporta-se para o mundo da fantasia (princípio do 

prazer), onde reproduz aquilo que pertence ao contexto em que está inserido (princípio 

da realidade) (FREUD, 2004). Por isso, valorizamos as manifestações artísticas, porque 

conseguem articular imaginário e realidade, fazendo-nos perceber que toda realidade 

alimenta a produção do imaginário, das fantasias, dos devaneios, da mesma forma que 

todo imaginário guarda o gérmen da realidade. A literatura, enquanto manifestação 

artística, nos faz recordar que nossa condição humana é uma colcha de retalhos formada 

pelo dito e o não dito, o som e o silêncio, a luz e a escuridão, o medo e o desejo, a prosa 

e a poesia, enfim, a realidade e a fantasia.  

Edgar Morin, em Amor, poesia, sabedoria, leva-nos a refletir que produzimos dois 

tipos de linguagem: a racional, prática, objetiva, que se preocupa em definir, conceituar 

as coisas; e a simbólica, mítica, mágica, mais subjetiva, cuja preocupação é compreender 

a vida e viver a compreensão do ser, do mundo, de ser a si mesmo no mundo. Se a primeira 

linguagem se alicerça no sentido denotativo, a segunda utiliza as analogias, as metáforas. 

A linguagem racional, prática, objetiva conduz a um estado prosaico, no qual vivemos 

grande parte da vida. É a prosa da vida humana. Por outro lado, a linguagem simbólica, 

mítica, mágica nos transporta para um universo poético. É a poesia da vida. Nesse sentido, 

as cerimônias, as danças, as músicas e a literatura nos fazem imergir nesse estado poético 

(MORIN, 2008).  

Constatamos, porém, que estamos vivendo em demasia o estado prosaico e 

deixando de lado o estado poético. Talvez estejamos sufocando a prosa pela falta de 

poesia e empobrecendo a poesia pelo excesso de prosa. Estamos nos esquecendo de que 

a poesia se esconde no extraordinário que há no ordinário do quotidiano.  
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Edgar Morin, em A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o 

pensamento, fala que uma das funções da educação deveria ser a autoformação da pessoa 

humana, isto é, ensinar os sujeitos a assumirem a sua condição de ser humano e a viver. 

Para tanto, a literatura é colocada como escola da vida, ou seja, espaço de aprendizado 

sobre si mesmo e sobre a vida (MORIN, 2003). “Nesse aspecto, a leitura da literatura nos 

faz reencontrar dimensões perdidas de nosso ser [...] Ela exercita uma forma de ‘sentir 

em pensar e pensar em sentir’, para citar palavras de Fernando Pessoa” (FONSECA, 

2003, p. 193-194). “Trata-se, enfim, de demonstrar que, em toda grande obra, de 

literatura, de cinema, de poesia, de música, de pintura, de escultura, há um pensamento 

profundo sobre a condição humana” (MORIN, 2003, p. 45).  

Na obra Os sete saberes necessários à educação do futuro, Edgar Morin 

argumenta que, atualmente, um dos grandes desafios da educação é possibilitar uma 

formação integral do ser humano, que supere as hiperespecializações, os isolamentos e as 

fragmentações na produção do conhecimento do homem sobre si mesmo e sobre o mundo 

(MORIN, 2000).  

De fato, ainda há muitos obstáculos a serem vencidos para a vivência desse 

desafio. Particularmente em âmbito universitário, prevalece a formação profissional, ou 

seja, a formação humana tem sido colocada em segundo plano. É preciso lembrar que não 

é possível falar em educação sem falar em ser humano. Como sintetiza Paulo Freire, em 

Educação e mudança: “não é possível fazer uma reflexão sobre o que é a educação sem 

refletir sobre o próprio homem” (FREIRE, 2011, p. 33). Todavia, estamos deixando de 

recordar que toda formação profissional é também uma formação humana. O ser 

profissional é uma das dimensões do ser humano; logo formar o profissional é formar 

também o humano. Negar a dimensão humana na formação é formar um ser humano que 

nega a si mesmo. Um ser humano que nega, citando Morin (2000, p. 42), “[...] o elemento 

humano do humano, isto é, paixões, emoções, dores e alegrias”.  

Essa reflexão se torna ainda mais pertinente quando nos reportamos à formação 

dos educadores: como formarão outros seres humanos, se não reconhecerem a si mesmos 

como humanos? Como ajudarão outras pessoas a (re)descobrir o “humano do humano” 

que os caracteriza se eles mesmos não passarem por uma autodescoberta? Sob essa 
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perspectiva, torna-se importante que na formação de professores, tanto a inicial quanto a 

permanente, haja a preocupação de leva-los a caminhar ao encontro de si próprios. 

Diante desse contexto, este trabalho objetiva relatar como a disciplina Educação 

e literatura, ministrada no Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, ao utilizar a literatura enquanto operador cognitivo, conduziu os sujeitos 

a caminharem em busca das paixões, dos amores, da loucura e da sabedoria que 

caracterizam a condição de ser humano. 

2 AS DESCOBERTAS  

 Não basta descobrir. É preciso ter sabedoria para aprender a descobrir o que fazer 

com a descoberta. Fazer da descoberta fonte de aprendizado; um espaço de transformação 

do mundo a partir da transformação de si mesmo. Para isso, é preciso aprender a ouvir as 

lições ensinadas pela descoberta. Portanto, aprender a apreender o som e o silêncio que a 

descoberta produz dentro de nós é sinal de transformação, de sabedoria, de encontro com 

nós mesmos. Agora, pois, chegou o momento de dar voz às nossas descobertas. 

Ser humano: ser sapiens-demens 

Em Memórias do subsolo, de Fiódor Dostoiévski (2004), o narrador-personagem, 

o homem do subsolo, estabelece um longo monólogo. Ele conversa com si próprio e sobre 

si próprio, para entender a si mesmo, entender como está na vida e como a vida está nele. 

Com uma subjetividade, ao mesmo tempo, sensível, torturada e agressiva recorda e relata 

os acontecimentos da sua vida. São momentos nos quais as suas emoções, os seus 

sentimentos, as suas sensações foram negadas em prol de uma objetividade, um 

racionalismo, uma vivência prática da vida.   

Não é à toa que, sarcasticamente, Dostoiévski (2004) utiliza o termo subsolo, que 

nos remete a algo que está escondido, a algo que está na clandestinidade. No entanto o 

personagem não tem nada de subversivo, de perigoso, que precise ficar às escondidas. 

Trata-se de crítica irônica à sociedade que nega a subjetividade, as emoções, os 

sentimentos em nome de uma racionalidade excessiva. 
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Para Dostoiévski (2004, p. 45), esse pensamento positivista e racionalista leva o 

ser humano a um distanciamento da sua condição de ser humano. É fato, não podemos 

negar a importância da razão em nossa vida. Como nos narra o próprio homem do 

subsolo:  

 

Permiti-me fantasiar um pouco. Pensai no seguinte: a razão, meus 

senhores, é coisa boa, não há dúvida, mas razão é só razão e satisfaz 

apenas a capacidade racional do homem, enquanto o ato de querer 

constitui a manifestação de toda, isto é, de toda a vida humana, com a 

razão e com todo o coçar-se. E, embora a nossa vida, nessa 

manifestação, resulte muitas vezes em algo ignóbil, é sempre a vida, e 

não apenas a extração de uma raiz quadrada (DOSTOIÉVSKI, 2004, p. 

41). 

 

Não podemos, por outro lado, reduzir a nossa vida à racionalidade. Caso façamos 

isso estaremos morrendo em vida. Racionalidade em excesso esmaga a afetividade, pois:  

 

[...] uma vida racional pode ser pura loucura. Uma vida que se ocuparia 

unicamente em economizar seu tempo, a não sair quando faz mau 

tempo, a querer viver o máximo possível e, portanto, não cometer 

excessos alimentares e amorosos. Levar a razão a seus limites máximos 

conduz ao delírio (MORIN, 2008, p. 27).  

 

Essa reflexão suscitada por Dostoiévski (2004) remete-nos a Edgar Morin, em O 

método 5 – A humanidade da humanidade, onde afirma que a condição humana não se 

restringe ao aspecto biológico. Para ele, a condição de ser humano é ser biológico, ser 

cultural, ser histórico, ser psíquico, ser social, ser um ser com emoções e sentimentos. É 

Ser sapiens - movido pela razão, pela objetividade, pela lógica - mas também Ser demens 

-  movido pelos sonhos, pelos devaneios, pelas fantasias, pelas loucuras. Ser sapiens-

demens (MORIN, 2007). Assim posto: 

A ideia de se poder definir o gênero homo atribuindo-lhe a qualidade 

de sapiens, ou seja, de um ser racional e sábio, é sem dúvida uma ideia 

pouco racional e sábia. Ser Homo implica igualmente ser demens: em 

manifestar uma afetividade extrema, convulsiva, com paixões, cóleras, 

gritos, mudanças brutais de humor; em carregar consigo uma fonte 

permanente de delírio; em crer na virtude de sacrifícios sanguinolentos, 

e dar corpo, existência e poder a mitos e deuses de sua imaginação 

(MORIN, 2008, p. 07).  
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Para compreender melhor essa visão, podemos recorrer à ideia do cérebro triúnico, 

de Mac Lean. O cérebro humano herdou dos répteis a agressividade, as pulsões e o cio. 

Dos mamíferos ganhou a herança da afetividade e da memória a longo prazo.  Já a razão 

constitui-se uma característica específica da espécie humana. Essa trindade 

razão/afetividade/pulsão nos mostra a complexa relação entre animalidade e humanidade 

no ser humano (MORIN, 2007, p. 54). Essa trindade mental não segue uma hierarquia 

previamente definida, ou seja, não é possível determinar, antecipadamente, quem vai 

comandar as atitudes e os pensamentos, se a razão, a afetividade ou a pulsão. O que se 

sabe é que existe uma combinação imprevisível entre essas três instâncias e que nem 

sempre a razão comanda (MORIN, 2007, p. 55). Separar razão de emoção, objetividade 

de subjetividade, imaginário de real, fantasia de realidade, sapiens de demens se 

materializa em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive na educação. É perceptível, 

nesse contexto, a prevalência de um modelo de produção do conhecimento que insiste em 

negar o papel da subjetividade, das emoções, dos sentimentos inerentes a cada ser 

humano.  

Na sala de aula, portanto, a afetividade tem sido expulsa. Poeticamente, Adélia 

Prado fala que: “Não quero faca nem queijo. Quero é fome”. A emoção desperta para o 

aprendizado. Negá-la, portanto, é cercear o desejo de aprender; é separar os 

conhecimentos da vida; é deixar de colocar os conhecimentos na vida e deixar de dar vida 

aos conhecimentos, requisito essencial para aprender a lidar com a condição de Homo 

sapiens-demens. Nesse sentido, estamos de acordo com Damásio (1998, p. 12), quando diz: 

 

Não se pretende negar com isso que as emoções e os sentimentos podem 

provocar distúrbios destrutivos nos processos de raciocínio em 

determinadas circunstâncias. O bom senso tradicional ensinou-nos que 

isso acontece na realidade, e investigações recentes sobre o processo 

normal de raciocínio têm igualmente colocado em evidência a 

influência potencialmente prejudicial das emoções. [...] Tampouco se 

pretende afirmar que quando se tem uma ação positiva, as emoções 

tomam as decisões por nós ou que não somos seres racionais. Limito-

me a sugerir que certos aspectos do processo da emoção e do sentimento 

são indispensáveis para a racionalidade. No que têm de melhor, os 

sentimentos encaminham-nos na direção correta, levam-nos para o 

lugar apropriado do espaço de tomada de decisão onde podemos tirar 

partido dos instrumentos da lógica. 
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 Sendo assim, obviamente, temos “[...] necessidade de controlar o homo demens 

para exercer um pensamento racional, argumentativo, crítico. Temos necessidade de 

inibir em nós o que o demens tem de homicida, malvado, imbecil” (MORIN, 2008, p. 08). 

Controlá-lo não quer dizer negá-lo, aprisioná-lo ou matá-lo. Quando negamos muito uma 

coisa, quando queremos torná-la ausente da vida, às vezes, acontece o contrário: torna-se 

mais forte, mais viva, mais presente, mais pulsante.  Logo, a relação entre sapiens e 

demens “trata-se muito mais de compreender que há sempre na emoção algo de razão e 

na razão um tanto de emoção, embora se tente, a partir de diferentes óticas, afirmar o 

contrário” (RESTREPO, 1994, p. 37). Afinal, a emoção constitui-se “componente 

integral da maquinaria da razão”, como sintetiza Damásio (1998, p. 11). 

 

3 OS PASSOS PARA A DESCOBERTA: O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A seguir, iremos discorrer sobre as trilhas e as estratégias utilizadas para caminhar 

ao encontro de nós mesmos durante Educação e Literatura, disciplina optativa, com 60 

horas/aula, ministrada no Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC, nível 

mestrado, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Seus objetivos 

foram: compreender a literatura como manifestação e expressão da complexa condição 

humana, capaz de construir, com isso, outros saberes necessários à educação voltada para 

a formação humanística; conceber a literatura como um objeto de conhecimento 

implicado, com o qual a ciência e a educação podem dialogar e complementar suas 

reflexões sobre o ser, a aprendizagem, a realidade e o mundo; ampliar a visão disciplinar 

da educação e estabelecer diálogos com saberes poéticos, metafóricos e literários; e 

estimular e desenvolver os sentidos humanos como porta de acesso à compreensão mais 

significativa sobre a educação e o texto literário. 

 O conteúdo programático da disciplina foi organizado em quatro módulos. O 

primeiro, intitulado Formação de formadores, procurou refletir sobre o objetivo da 

formação nos dias atuais, pensando sobre a necessidade de resgatar a formação humana 

e, nesse contexto, o papel do professor, como aquele que ajuda o outro a assumir sua 
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condição de ser humano. O segundo módulo, Humano do humano, estimulou cada sujeito 

a conhecer o que o caracteriza o “humano do humano” nas palavras de Morin (2000), isto 

é, aquilo que caracteriza a condição de ser humano: razão, emoção, objetividade, 

subjetividade, paixões, emoções, dores e alegrias. Partiu-se da perspectiva de que 

reconhecer-se como ser humano é condição sine qua non para auxiliar o outro a se 

reconhecer como humano. O terceiro módulo, que foi denominado Decifra-me ou 

permaneça onde está, procurou sensibilizar acerca da necessidade de vivenciar a 

autodescoberta, imergindo nos limites para, então, emergir possibilidades de vivenciar o 

“humano do humano”. Por fim, o quarto módulo, Encantações, tentou estimular e 

desenvolver os sentidos humanos para uma compreensão mais ampla e profunda dos 

aspectos significativos da vida e do saber. Nada disso seria possível sem o 

reencantamento do sujeito pela palavra e sem restituir à palavra o seu dom primal de 

reencantar e recriar a vida, o mundo e o próprio conhecimento.  

 Enquanto estratégias pedagógicas, essa disciplina se utilizou de aulas expositivas 

e seminários apresentados pelos alunos. Além da utilização da leitura de obras teóricas, 

foram exibidos documentários e filmes de forma a ilustrar, complementar e ampliar as 

discussões sobre a relação entre educação e literatura. Em relação aos métodos 

avaliativos, foram usados dois critérios: a participação nas aulas e, ao final, entrega de 

alguma produção (artigo, poesia, cordel, documentário, etc.) inspirada nas referências 

utilizadas durante a disciplina. A avaliação foi orientada também pela criatividade dos 

alunos ao apresentarem o trabalho final com o qual gostariam de ser avaliados na 

disciplina. 

 Foram abordadas várias obras da literatura: A bela e a fera ou a ferida grande 

demais e Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, de Clarice Lispector; O homem do 

subsolo e Duas narrativas fantásticas: a dócil e o sonho de um homem ridículo, de Fiódor 

Dostoiévski; Um general na biblioteca, de Ítalo Calvino, e O espelho, de Machado de 

Assis. Ademais, a vida e a obra de Adélia Prado, de Vinícius de Moraes e de Manoel de 

Barros, foram apresentadas por meio de documentário. Além da exibição de filmes 

inspirados em livros como: Peixe grande e suas histórias maravilhosas, baseado no 

romance Peixe grande, de Daniel Walacce, e o filme O carteiro e o poeta, baseado na 
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vida de Pablo Neruda, bem como a utilização de artigos e livros que versavam sobre 

educação, formação humana, o papel do professor e a interface entre educação, literatura 

e condição humana.  

 A fim de sistematizar as experiências vivenciadas em Educação e Literatura, 

optamos, ao invés de trabalhar com cada obra literária isoladamente, estabelecer um 

diálogo entre elas. Sendo assim, selecionamos algumas dimensões que as obras literárias 

nos levaram a descobrir sobre nós mesmos e sobre a educação. Denominamos as duas 

descobertas de Ser humano: ser sapiens-demens; e Humanização: o outro me ajuda a 

descobrir quem sou.  

Para nos auxiliar na tarefa de analisar as descobertas feitas através da leitura dessas 

obras literárias, utilizamos o próprio referencial teórico abordado na disciplina, baseado 

em autores como Edgar Morin (2000, 2003, 2007, 2008), Jiddu Krishnamurti (1994), 

Tzevan Todorov (1996) e outros. Dessa maneira, foi possível discorrermos sobre o ser 

humano, a educação, a formação humana e a literatura.  

 

4 HUMANIZAÇÃO: O OUTRO ME AJUDA A DESCOBRIR QUEM SOU 

 

Em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, de Clarice Lispector, a professora 

primária Lóri e o professor de filosofia Ulisses vivenciam um processo de aprendizagem 

em busca de si mesmo. No início, Ulisses surge como um tutor para Lóri nessa descoberta 

de si. No decorrer da história, Lóri também conduz Ulisses a trilhar um caminho ao 

encontro de si mesmo. Os dois personagens, ao irem em busca de si próprios, embarcam 

numa relação na qual cada momento é vivenciado intensamente, com sentimentos que se 

complementam por serem contrários: amor, ódio, prazer, dor, medo e desejo. Ao 

mergulharem no desconhecido dessa relação, eles vão conhecendo sua condição humana.  

Lóri e Ulisses nos fazem recordar que não estamos definitivamente prontos para 

viver o amor, os prazeres, os desafios, nem para assumir a nossa condição humana. Desse 

modo, estamos num eterno aprendizado de ser quem somos.  

Talvez, a maior aventura de um ser humano esteja em ser, a cada dia que passa, 

mais humano. Nascemos humanos, mas, ao longo da vida, também nos tornamos 
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humanos. Nascer humano não é o bastante para sermos humanos. Somos incapazes de 

viver sozinhos. Não somos autossuficientes. Precisamos do outro. Todorov (1996, p.73) 

diz que já nascemos necessitando dos outros e predispostos a estabelecer contato com 

eles. Posto isso, Ser humano é ser biológico e ser cultural. E a cultura que nós construímos 

nos constrói enquanto ser humano.  Logo, tornamo-nos humanos ao ser humano.  

Na verdade somos seres inconclusos, inacabados, em processo de feitura 

(FREIRE, 2005). O ser humano é, mas também está em processo de vir a ser. Sendo 

assim, o outro nos ajuda a descobrir quem somos. O outro nos conduz a nós mesmos. Não 

se pode ser um eu sem a companhia de um tu. Por fim, “o homem se torna eu na relação 

com o tu” (BUBER, 2001, p. 32).   

Clarice Lispector em A Bela e a fera, traz reflexões que se aproximam dessa 

questão. Uma mulher, ao se deparar com um mendigo, se vê frente a frente com o que há 

de mais humano nela. Antes, ela nunca tivera a oportunidade de enxergar o mundo e as 

pessoas dessa forma, ou melhor, enxergar a si mesma a partir do contato com o outro e 

com o mundo. No conto, a autora relata-nos que: “Não se lembrava quando fora a última 

vez que estava sozinha consigo mesma. Talvez nunca. Sempre era ela - com outros, e 

nesses outros ela se refletia e os outros refletiam-se nela” (LISPECTOR, 1995, p. 28).  

Machado de Assis, em O espelho, diz que o ser humano precisa olhar para si 

mesmo de dentro para fora e de fora para dentro. O outro, portanto, pode ser o nosso 

olhar de fora para dentro. Assis (2012, p.02) diz que “Cada criatura humana traz duas 

almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. [...] A alma 

exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma 

operação”. 

Ao se abrirem à experiência do amor, Lóri e Ulisses se abrem para a experiência 

de ser a si mesmos. Quando aceitam viver o desafio que é o amor, “ápice supremo da 

sabedoria e da loucura”, como diz Morin (2008, p. 09), vivenciam uma autodescoberta, 

pois amar é uma experiência que nos apresenta a nós mesmos. Dessa forma, ao 

caminharmos ao encontro do outro estamos caminhando, sem perceber, ao nosso próprio 

encontro. O verdadeiro amor conduz, então, a uma (re)descoberta de si, porque quem não 

descobre a si mesmo, jamais descobrirá o outro. E quem não descobre a si próprio não 
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descobrirá a vida. Como diria Vinícius de Moraes: a vida só se dá para quem se dá para 

ela. 

Durante todo o percurso de vida, cada um vai semeando e colhendo sua própria 

existência. O que estamos vivendo hoje, infelizmente, é um rascunho mal feito de uma 

forma de viver. Não buscamos um sentido para a vida, pois já não enxergamos seu 

sentido. Não enxergamos mais o sentido da vida, o sentido de ser, o sentido de ser na vida 

e da vida que há no ser.  Estamos racionalizando o ser, o estar e o sentir. Passamos, pois, 

simplesmente a ter uma vida ao invés de sentir a vida.  

Jiddu Krishnamurti, em A educação e o significado da vida, fala que a educação 

deveria auxiliar os sujeitos a descobrirem a si mesmo. Dessa forma, a autodescoberta 

aconteceria a partir de uma educação correta, a qual mira a liberdade individual, pois 

somente esta pode promover a verdadeira cooperação com o todo, com a coletividade. A 

liberdade proposta aqui vem junto com o autoconhecimento, por meio do qual a mente se 

eleva acima dos empecilhos que criou para si própria ao ansiar por segurança. Nesta 

perspectiva, a autodescoberta é alcançada quando compreendemos o profundo significado 

da vida humana e somente assim acontece a verdadeira educação. A educação correta 

oportuniza, pois, uma nova forma de ver e pensar o mundo e os sujeitos e, desse modo, 

inaugura uma nova forma de ser (KRISHNAMURTI, 1994).  

Atualmente, é perceptível a busca por uma educação pautada apenas no 

racionalismo, na lógica, que se preocupa somente em construir conhecimentos técnico-

científicos para inserir os sujeitos no mercado de trabalho. Não há nada de errado nisso. 

De fato, precisamos preparar os sujeitos para exercerem uma profissão, desde que seja 

um trabalho que não gere apenas dígitos na conta bancária, mas que gere, também, 

alegria, prazer, sensação de estar vivo, sensação de que as atividades realizadas não se 

perdem em si mesmas, porque ajudam outras pessoas a se encontrarem com si mesmas. 

É importante que essa profissão gere, ainda, um espaço de encontro com si mesmo, haja 

vista que: “[...] o trabalho deve passar a ser uma melhor forma do homem melhorar a sua 

humanidade” (FONSECA, 2008, p. 40). 

Nesse sentido, na formação, o sapiens é cada vez mais alimentado e o demens 

cada vez mais esquecido e deixado de lado, por não se acreditar que este tenha alguma 
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“utilidade” numa sociedade onde os devaneios, as loucuras, as paixões são apenas pulsões 

que precisam ser controladas e podadas.      

Muitas vezes, torna-se difícil construir essa educação que ajuda o sujeito a 

desvelar o sentido da vida, pois os educadores não estão cônscios dos paradigmas que 

orientam essa formação nem libertos dos pensamentos que permeiam e rodeiam o agir 

em sociedade. Entretanto, a educação correta só poderá acontecer através do educador, 

o qual deve compreender-se e estar livre dos padrões convencionais de pensamentos 

exemplificados anteriormente. Assim posto, educar o educador é fazê-lo compreender a 

si mesmo, tarefa bastante árdua, pois se encontram cristalizados num sistema de 

pensamento ou padrão de ação entregues a alguma ideologia (KRISHNAMURTI, 1994).  

O professor, ao se libertar das amarras racionalistas e entender a si próprio, poderá 

atuar como um tutor nesse processo de autodescoberta do aluno. Ao utilizar seus 

conhecimentos, seus saberes, sua experiência poderá orientar o aluno a ir em busca de si 

mesmo e a viver melhor. Ao ajudar o aluno nessa autodescoberta, acaba experienciando 

a própria descoberta de si.  Como diz Freire (2005), o professor aprende ao ensinar e o 

aluno ensina ao aprender.  

Inspirando-nos em Clarice Lispector (1998), acreditamos que Lórí e Ulisses 

retratam poeticamente o que poderia ser o relacionamento entre professor/aluno em busca 

dessa autodescoberta. Docente e discente, assim como Lóri e Ulisses, podem, portanto, 

ajudar um ao outro nessa descoberta de si. Professor e aluno podem “encontrar na figura 

exterior os ecos da figura interna” (LISPECTOR, 1998, p. 68) e, assim, implantar em si 

uma forma de perceber sua existencialidade. 

   

5 A ETERNA DESCOBERTA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

Há uma sutil diferença entre duradouro e eterno. O duradouro fica aprisionado no 

tempo. O eterno supera o tempo. O eterno acontece num determinado momento, mas se 

liga a outros momentos. “Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo e nenhuma 

força no mundo é capaz de apagar”, diz Carlos Drummond de Andrade. 

Consequentemente, ao entrar em contato com nós mesmos e com o mistério da vida 
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experienciamos uma eterna descoberta que nunca finda. Fomos apresentados a esse 

universo de descobertas sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a vida quando cursamos 

a disciplina Educação e literatura, a qual nos possibilitou a oportunidade de viver uma 

autodescoberta, atitude antes sequer pensada. Nesses encontros com nós mesmos nos 

lançamos na procura pelo “humano do humano” e A literatura foi essencial para estimular 

essa aventura, visto que nos sensibilizou sobre a importância de mergulharmos em nós 

mesmos.  

Em alguns momentos, mergulhamos profundamente e conseguimos conhecer as 

paixões, as loucuras, os devaneios e as emoções que nos habitam. Em outros, nosso 

mergulho foi superficial, ou seja, não alcançou a profundeza do nosso ser. Aprendemos 

que a descoberta nem sempre vem apenas com a descoberta propriamente dita. Talvez, 

exista mais descoberta em se lançar na descoberta do que alcançar a descoberta. É preciso 

aprender a aprender a descobrir. Desse modo, fazemos nossas as palavras do protagonista 

de O sonho de um homem ridículo: “Vou me desviar, é claro, várias vezes até, e vou usar, 

talvez, palavras alheias inclusive, mas não por muito tempo: a imagem viva daquilo que 

vi vai estar sempre comigo e sempre vai me corrigir e me dirigir” (DOSTOIÉVSKI, 2009, 

p. 122). 

Nessa experiência, o professor da disciplina, o qual consideramos nosso tutor 

nesse processo de ensino e aprendizado sobre nós mesmos, fez-nos sentir a nossa 

condição de ser humano sapiens-demens na vida e a vida que pulsa na nossa condição 

humana. Foram mais que leituras de clássicos da literatura, exibição de filmes e de 

documentários sobre a vida e a obra de poetas, discussões sobre os rumos e desafios da 

educação e o papel do educador. Foram leituras e diálogos sobre nós mesmos. Leituras 

que oportunizaram uma autodescoberta, por meio de risos, abraços, construção de 

conhecimento, diálogos e até mesmo conversas descontraídas durante as aulas 

expositivas. Alimentamos o sapiens sem esquecer do demens. Nutrimos o demens sem 

desprezar o sapiens. A disciplina nos despertou para necessidade de buscar em nós 

mesmos e em cada um o sentido para a nossa existencialidade, com nossos devaneios, 

opções e desejos convivendo com nossas razões, obrigações e compromissos.  
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Aprendemos que é importante buscar os desejos, aprender a desejar os desejos. Se 

os desejos não forem desejados não viveremos em plenitude. Muitas vezes, o desejo está 

ao lado. Referimo-nos, agora, ao desejo enquanto conhecimento de si, do outro e da vida. 

Sob essa ótica, a disciplina foi o desejo que estava ao lado. A disciplina nos deu a 

oportunidade de buscar esse desejo de conhecer, e foi esse desejo que despertou em nós 

uma eterna descoberta do “humano do humano”. O conhecimento transformado em 

sabedoria transformou a nós mesmos; trouxe a vida para o pensamento; transformou o 

pensamento em vida.  

Inspirados, pois, nesse desejo, pensamos em ampliar nossa busca pela descoberta 

de nós mesmos e do outro, iniciada com essa disciplina, e despertar não apenas no 

universo acadêmico mas onde o humano do humano estiver, o desejo de encontrar o que 

há de mais humano em si mesmo. A partir dessa experiência surgiram o evento “Um dia 

demasiadamente humano”, realizado anualmente, em abril, desde o ano de 2014, o 

Projeto do PIBID de educação Física, de 2014-2018, e o Espetáculo de dança Vida Nua, 

realizado em 2017. Todos frutos dessa experiência.  

O evento Um dia demasiadamente humano almeja promover uma oportunidade 

para que as diversas áreas do conhecimento possam dialogar sobre a condição humana a 

partir de diferentes perspectivas, possibilitando, ao mesmo tempo, um compartilhamento 

de experiências e um lócus de inspiração para a vivência de práticas educativas mais 

sensíveis, que valorizem a subjetividade e a singularidade dos sujeitos envolvidos. O 

projeto do Pibid 2014-2018 visou, por sua vez, uma reeducação do olhar sobre a área 

possibilitando aos bolsistas se autorizarem enquanto tal no mundo, pautado não em uma 

única maneira de ver, mas em uma pluralidade de olhares que dialogam entre si. O 

Espetáculo de dança Vida Nua foi inspirado na obra Uma aprendizagem ou o livro dos 

prazeres de Clarice Lispector, que narra o encontro com o humano de Lóri e Ulisses, por 

meio das linguagens artística da dança, teatro e música.   

Nesse sentido, sugerimos que, a cada experiência humana, se entreguem ao que 

habita de mais humano em cada um, pois só assim viverão o que há de mais verdadeiro 

em si. É, pois, nosso profundo desejo que estas essas experiências se proliferem e que o 

humano do humano sempre fale mais alto.  
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RESUMO 

A sociedade, o sujeito e a afetividade são os temas abordados em nossas reflexões. 

Entendemos que tais temáticas são centrais na existência humana, devido ao fato de serem 

fontes geradoras de complexidade no interior de cada ser, bem como no funcionamento 

da coletividade. A complexidade, entendida como aquilo que é tecido e pensado junto, 

além de ser uma forma de entender a vida, foi a estratégia utilizada para nossas análises. 

O paradigma do pensamento complexo nos serviu de base epistemológica para esta 

produção acadêmica. Nossos esforços tiveram como foco algumas obras de Edgar Morin, 

Zygmunt Bauman e Boris Cyrulnik em busca de compreender o emaranhado de elos 

existentes entre o sujeito, a sociedade e a afetividade, bem como refletir sobre suas 

consequências. 

Palavras-chaves: pensamento complexo. sociedade. afetividade.  

 

ABSTRACT 

Society, individual and affectivity are the themes addressed in our reflections. We 

understand that these issues are central to human existence, because they are sources of 

complexity within each person, as well as in the functioning of the community. 

Complexity, known as what is stitched and thought together, as well as being a way of 

understanding life, was the strategy used for our analysis. The complex thinking paradigm 

was the epistemological basis for this academic production. Our efforts focused on Edgar 

Morin, Zygmunt Bauman and Boris Cyrulnik studies in order to comprehend the tangle 

of existing links between the individual, society and affectivity and their consequences. 

Key-words: complex thinking, society, affectivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Perene e amplo é o debate sobre a organização da vida do ser humano em 

sociedade. Muitas são as teorias e os estudos em busca de compreensão sobre o sujeito, 

as suas relações interpessoais e a sua afetividade. Entretanto, entendemos que pouco 

avançamos se estudarmos essas realidades separadamente. Nossas reflexões foram 

realizadas de forma complexa, unindo e juntando pensamentos e ideias sobre esses 

elementos, por entendermos que eles se tangenciam e tem uma influência recíproca, 

formando uma cadeia permanente de retroalimentação. 

O presente trabalho procurou encontrar luzes de compreensão sobre a sociedade, 

o sujeito e a afetividade. Para alcançar este objetivo utilizamos o método do pensamento 

complexo. Recorrendo ao paradigma da complexidade como estratégia de pesquisa, 

refletimos sobre ideias relativas ao sujeito, à sociedade e à afetividade apresentadas em 

algumas obras de Edgar Morin, Zygmunt Bauman e Boris Cyrulnik.  

Vislumbramos a importância desse estudo por propormos reflexões atuais sobre 

temas que são analisados desde o início dos estudos das ciências humanas. Utilizando-

nos das ideias elaboradas por Morin, Bauman e Cyrulnik, com uma linguagem acessível 

sobre questões centrais dos nossos dias, buscamos aproximar as análises do cotidiano dos 

sujeitos, almejando uma melhor compreensão sobre os temas abordados.  

Em um primeiro momento, na seção: Um olhar complexo sobre a organização 

social, foram apresentados algumas ideias introdutórias sobre o pensamento complexo 

para nos familiarizarmos com essa forma de pensar. Ato seguido, nos debruçamos sobre 

a vida em grupo dos seres humanos, analisando a sociedade em seus aspectos basilares. 

Temas como comunidade, a importância do outro, o uso da palavra e o surgimento da 

linguagem que distancia a sociedade humana das sociedades animais, são tratados de 

forma ampla, tendo como base o entendimento de que a sociedade é um sistema vivo, 

dinâmico e aberto.  

O sujeito como eixo central da sociedade é o título do segundo fragmento da 

nossa produção. Nas páginas dessa seção focamos nossos estudos sobre o sujeito. 
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Trazemos um entendimento do ser humano como eixo central da sociedade, que deve ser 

organizada e girar em torno dos seus interesses e das suas necessidades. Para enriquecer 

a análise, foram abordadas questões como a formação do "Eu", a influência dos traumas 

em nossa personalidade, a existência de narrativas quimérica, a  estrutura do "homo 

sapiens-demens" e o processo de resiliência.  

A descoberta da afetividade e seu papel estrutural no interior dos sujeitos e na 

organização social foram as temáticas que nortearam nossas reflexões na terceira parte da 

pesquisa, que tem como título: A afetividade como um dos pilares do sujeito. Para a 

desafiadora viagem em busca de entender o que sentimos, partimos da necessidade de nos 

conhecermos interiormente para definirmos o papel que os sentimentos tem em nossa 

vida. Procuramos entender o amor em várias das suas formas, além das fases e sentidos 

que ele pode apresentar, realizando, também, um paralelo entre amor, desejo e  impulso.  

  Caminhos afetivos para o sujeito e a sociedade é a frase que indica a direção 

das nossas palavras de despedida. Nas últimas reflexões do texto, que podem muito bem 

ser o ponto de partida de outras análises, apresentamos alguns caminhos que nos parecem 

viáveis e interessantes. Eles são pautados pela confiança e afetividade, mostrando-nos a 

possibilidade de relações construtivas, duradouras e harmônicas entre os seres humanos.  

 

2 UM OLHAR COMPLEXO SOBRE A ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

        

Nas Ciências Sociais vivemos em uma busca constante por entender o 

funcionamento das sociedades, o papel que os indivíduos exercem nelas e quais são suas 

influências. A sociedade não é uma invenção ou uma realidade exclusivamente humana, 

existem muitos exemplos de organização coletiva entre os animais.  

Todavia, a sociedade formada pelos humanos é a que apresenta maior 

complexidade: se por um lado ela é cheia de movimentos desordenados, por outro vemos 

coações rígidas primando pela ordem (MORIN, 1988). 

 

A relação entre indivíduos, como a relação entre o indivíduo e o grupo, 

é comandada por um duplo princípio de cooperação-solidariedade, por 
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um lado, e de competição-antagonismo, por outro lado. A relação de 

indivíduo a indivíduo, ora solidária, ora conflituosa, alimenta o duplo 

princípio complementar-antagonista da organização social, que se 

afirma com muito maior complexidade na sociedade antropóide do que 

nas restantes sociedades primatas (MORIN, 1988, p. 39). 

 

Em seus estudos Edgar Morin recorre ao paradigma da complexidade como 

estratégia para o desenvolvimento das suas pesquisas. Ele busca religar os conhecimentos 

dispersos, exigindo uma nova conduta do sujeito perante o funcionamento dos sistemas 

vivos planetários, pretendendo uma integração entre as ciências exatas, as ciências 

humanas, as ciências da natureza e a cultura.  O pensamento complexo apresenta, dentre 

outros fatores, a concepção de transdisciplinaridade: uma forma de produção do 

conhecimento que inclui os diferentes saberes científicos, os saberes não científicos 

(artes, cultura, literatura, mitos) e outros saberes (intuição, sentimentos) (MORIN, 2015).  

Os princípios norteadores do pensamento complexo são vários, todavia há três 

que se destacam: o princípio hologramático que significa que não apenas a parte está no 

todo, como o todo também está inscrito na parte; o princípio do circuito recursivo que 

apresenta a ideia de que os produtos e os efeitos são, eles mesmos, produtores e 

causadores daquilo que os produz; o princípio dialógico, que é a união de duas noções 

que excluem-se reciprocamente, mas que são indissociáveis em uma mesma realidade 

(MORIN, 2015).  

Juntamente com as reflexões, ideias e estratégias de pesquisa utilizadas e 

desenvolvidas por Morin, recorremos também aos escritos do filósofo e sociólogo 

polonês Zygmunt Bauman para nos auxiliar a refletirmos sobre a sociedade. Bauman tem 

como característica uma escrita acessível aos leitores que não são das áreas da sociologia 

e da filosofia. Ele reflete sobre diversos temas importantes em nossa época, sendo o 

responsável pela utilização da metáfora da liquidez para analisar e descrever nossa 

realidade.  

A sociologia de Bauman é voltada para a vida como ela é, a vida real, não parte 

de conceitos ou teorias fixas. Ele busca a realidade para descobrir suas verdades, não 

ignorando o homem do cotidiano, não deixando para trás os ignorantes, nem as coisas 
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ignoradas. Bauman busca importar-se com tudo, pois serão esses ignorados que trarão a 

realidade cotidiana que a ciência e a academia não conseguem ver. Ele utiliza, também, 

os mitos, a literatura e a ficção como meios de pesquisa, reflexão e análise.   

Presenciamos uma realidade de desengajamento dos seres humanos. Vivemos 

em uma sociedade líquida: uma organização social onde tudo é fluído, efêmero, sem 

vocação para a permanência, tampouco para a longa duração das realidades e dos 

relacionamentos. Não pertencemos mais a um lugar específico, passamos a fazer parte de 

uma comunidade global, sem vínculos com a coletividade que nos rodeia fisicamente. 

Esse panorama tem gerado graves prejuízos para a convivência, além de tirar o poder 

decisório da maioria, ficando o controle dos nossos destinos para o diminuto grupo 

formador da elite global. Essa elite é detentora de um poder econômico extraterritorial e 

consegue impor seus anseios aos frágeis poderes políticos locais (BAUMAN, 2003).  

        Muitos são os desafios para que o funcionamento das sociedades atuais proporcione 

condições favoráveis a uma boa convivência entre os seres humanos que a integram. O 

tamanho das aglomerações urbanas em nossa sociedade planetária é um entrave para a 

formação de comunidade, assim como a percepção do outro como um estranho constitui-

se em um desafio para as relações. 

        A forma de convivência proposta dentro da noção de comunidade, conseguida em 

torno da existência de um espírito de unidade que busca o entendimento, só é possível em 

agrupamentos pequenos. Nas sociedades com grande número de integrantes, como as 

nossas, a convivência só se torna possível através do consenso, que é fruto de debates, 

desavenças e jogos de poder. Há uma dificuldade de convivência com "O outro", com o 

que é diferente a mim e aos pertencentes à minha comunidade. Esse fato acaba tornando-

se uma ameaça, pois a diferença assusta. O pertencente a minha comunidade não é o outro, 

é uma extensão de mim; o outro é diferente, é o que pertence ao outro grupo, me assusta 

e compete comigo. Esse sentimento de competição, de ameaça, nos gera um medo 

constante que nos impele a fugir (BAUMAN 2003). 

         A vivência no meio social nos apresenta realidades e aspectos que se sobrepõem à 

condição individual dos sujeitos, outorgando um caráter originário e criador à sociedade. 

Essa é uma relação de recursividade entre a sociedade e seus integrantes, existindo um 
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permanente intercâmbio de influências e mudança de figuras entre quem é constituidor e 

quem é constituído. 

        Encontramo-nos perante um sistema que impressiona pelos seus dilaceramentos e 

desordens. A sociedade dos homens existe sob paradoxos de coexistência entre 

incoerência e coerência, unidade e desunidade, onde a união das diferenças a tornam uma 

unitas multiplex. Não se pode reduzir a sociedade à soma dos indivíduos que a constituem, 

pois ela dispõe de qualidades originais, sendo um sistema global uno e, ao mesmo tempo, 

complexo (MORIN, 1984).  

As sociedades estão organizadas, geralmente, na forma de nação, de Estado, 

contendo o trinômio poder-povo-território como seu eixo aglutinador. Os fatores 

conflitivos, contraditórios e de desordem existentes nas sociedades saltam aos nossos 

olhos diariamente. Entretanto, é possível enxergar também existência de fatores 

harmônicos e agregadores, que servem como amálgama entre as pessoas, unindo-as em 

sociedades, formando países.  

Na tentativa de refletir e compreender o funcionamento das sociedades 

necessitamos um duplo olhar. Em um primeiro momento surge o olhar ingênuo da 

evidência. Por meio dele percebemos que os cidadãos se comunicam através de um mito 

unificador da "mãe-pátria", havendo unidade, organização, leis e coerência. Em um 

segundo momento, por meio de um prisma mais crítico, enxergamos que as sociedades 

são agitadas por conflitos sociais e políticos, com os indivíduos mostrando seu 

egocentrismo e vivendo para si (MORIN, 1984).  

Por meio desses olhares diferentes e complementares, percebemos a infinidade 

de trocas que acontecem entre os integrantes de uma sociedade, que ocorrem das mais 

variadas formas e pelos mais diversos motivos. Simultaneamente, enxergamos fatos e 

realidades que são germinadas diretamente pela coletividade, pelo ente social. Indo além, 

vislumbramos que essas trocas e influências não se resumem ao indivíduo e à sociedade, 

o ambiente e fatores exteriores também compõem a dinâmica desse sistema. 

A sociedade é um sistema "auto-eco-organizado", onde a auto-organização é 

uma noção chave que implica a autoprodução, a autoperpetuação, a auto-reprodução e a 

autoregeneração. O termo "eco" junta-se ao conceito de auto-organização por fazer 
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referência a relação ecológica com o ambiente no qual a sociedade está inserida, pois este 

fornece ao sistema complexo - a sociedade - além de energia em estado bruto, 

complexidade organizada Na concepção de sociedade como um ente auto-eco-

organizativo, o indivíduo, que é complexo, ocupa o centro da organização social, a qual 

também se revela complexa.  (MORIN, 1984).  

Esse entendimento de sociedade, levando em conta as trocas entre esta e o 

ambiente, nos distancia da conceituação de sociedade como um objeto fechado. 

Concebemos uma percepção aberta de sociedade, onde existe conflito, desordem, 

fragilidade, instabilidade e dinamismo permanente.  

Esse indivíduo complexo, que Edgar Morin coloca como centro do organismo 

social, é analisado por Boris Cyrulnik, na obra O nascimento do sentido, através da sua 

vertente mais biológica e natural, em seus aspectos mais animais. Já no prefácio desta 

obra, Dominique Lecourt faz a seguinte afirmativa: "animal, o homem continua a sê-lo, 

irremediavelmente, apesar de tudo. E a animalidade assombrará durante muito tempo a 

humanidade, como a sua ameaça íntima" (CYRULNIK, 1995, p. 10).  

É uma reflexão que talvez tenha o objetivo de nos colocar em nossa real posição, 

visto que em muitos casos nos achamos demasiado evoluídos para sermos comparados, 

em qualquer aspecto, aos outros animais. Essa busca pelo distanciamento da nossa 

animalidade é o que caracteriza o processo civilizatório. Mediante o objetivo de nos 

tornarmos melhores e mais  avançados é que buscamos domar e vencer nossos instintos e 

comportamentos mais animalescos.  

O ser humano é intensamente influenciado por sua porção de animalidade. Não 

precisamos ir longe para percebermos essa influência, basta observarmos a importância 

dos sentidos (visão, audição, paladar, tato e olfato) na comunicação com o mundo que 

nos cerca. São eles que estabelecem as primeiras interações com o meio ambiente. A 

sociedade humana possui muitas das características existentes nas sociedades animais, 

visto a influência dos sentidos e das funções biológicas primárias em nossos 

comportamentos cotidianos.  

A etologia humana, ou seja, o estudo dos costumes, das características e das 

condutas de um organismo – o ser humano – em seu ambiente habitual, é mais uma 
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ferramenta para melhor compreender o sujeito, suas relações e sua organização social. O 

mundo animal dispõe de seus sentidos e significados, porém os sentidos e significados na 

realidade humana diferem daqueles, devido, principalmente, ao uso da linguagem, que 

faz do homem uma espécie ímpar (CYRULNIK, 1995). 

O ser humano vive em uma busca para que sua existência transcenda às 

necessidades básicas de alimento, sexo e dominação do território. Ele cria uma realidade 

própria, o mundo da cultura, partindo da linguagem como base do seu desenvolvimento. 

A palavra é um elemento capital para essa construção. 

“A etologia humana desloca a questão e visa mostrar como, o ser humano, devido à 

palavra, ganha, na construção do sentido, um novo grau de liberdade em relação aos 

condicionamentos imediatos impostos pelo mundo exterior” (CYRULNIK, 1995, p. 51).  

O uso da palavra e da linguagem humana influem nos rumos do organismo 

social. Via de regra, são as palavras e os discursos que conduzem os destinos das nações. 

O processo de desenvolvimento da linguagem só é colocado em marcha quando existem 

determinados pré-requisitos biológicos e requisitos afetivos. Para que o manuseio das 

palavras ocorra de forma efetiva e salutar nas outras fases da vida, ele deve começar na 

infância (CYRULNIK, 1995).    

A palavra emerge como uma pilastra fundadora da cultura, trazendo 

significados, além de dimensões espaciais e temporais ao mundo humano. Em outra 

vertente, ela é influenciada e moldada pela cultura também. Essa relação é semelhante ao 

que ocorre entre indivíduo e sociedade, que estão a todo momento em um ciclo de 

retroalimentação. 

 

3 O SUJEITO COMO EIXO CENTRAL DA SOCIEDADE 

     

O ser humano, que deve ser compreendido como centro da organização social, 

onde o mesmo surge como produto e produtor, dotado do dom da palavra para gerar 

sentido e dar significado ao que lhe ocorre, passa por momentos delicados para encontrar 

seu lugar no mundo. Vivenciamos um período de transformações sociais rápidas e 

profundas que nos levam a refletir sobre essa figura tão basilar, quanto incompreendida e 
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de complicada definição, que é o sujeito. São necessárias muitas reflexões em busca de 

compreender quem sou, o que sou e quem você é.  

Em uma de suas obras mais conhecidas, A cabeça bem-feita, Morin nos traz um 

anexo, intitulado A noção de sujeito, onde o mesmo conclui que "o sujeito não é uma 

essência, não é uma substância, mas não é uma ilusão" (MORIN, 2015, p. 128). 

Necessitamos de uma concepção complexa de sujeito, que torne possível a associação 

entre noções aparentemente antagônicas. É preciso que as reflexões tenham em vista 

noções de autonomia e de dependência, noção de individualidade e noção de 

autoprodução. Dessa forma, o sujeito pode ser concebido como aquele que dá unidade e 

invariância a uma pluralidade de personagens, de caracteres e de potencialidades 

(MORIN, 2015).  

A palavra "Eu" costuma ser usada para representar o sujeito, mas ele precisa ser 

delimitado corretamente, por meio de um princípio logístico de identidade. A Escola 

Francesa de Psicanálise apresenta a fórmula "Eu sou eu". Para esta escola o "Eu" 

representa o subjetivo, enquanto "eu" é o sujeito objetivado, os quais, apesar de diferentes, 

geram uma indissolúvel identidade. Eles comportam princípios de distinção, 

diferenciação e de reunificação. Esse "Eu", que é subjetivo e representa a identidade, ora 

é ocupado por um tipo de personalidade, ora é ocupado por outro, dentre os vários papéis 

que são desempenhados na existência. Apesar das várias mudanças ocorridas no meu 

"eu", em forma de sujeito objetivado que sofrerá interferências do tempo, da biologia e 

de vários fatores que o cerquem, meu "Eu" permanecerá um ponto fixo que identifica e 

individualiza (MORN, 2015).  

Um dos pontos chaves para a compreensão do sujeito, o "Eu", é a análise do seu 

centro de comando, ou seja, o nosso cérebro. Caracterizado por um funcionamento 

instável e com variação de protagonismos, a composição do cérebro e as influências que 

ele recebe são pontos importantes para nossos estudos. 

Possuímos um cérebro triúnico, composto por três instâncias hierarquicamente 

instáveis, que alternam o protagonismo das nossas decisões durante toda a vida. Uma 

instância é o paleoncéfalo ou cérebro réptil, responsável pelas funções e impulsos mais 

elementares. Outra é o mesoencéfalo ou cérebro mamífero, que é responsável por 
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desenvolver a afetividade. Por fim, está o neocórtex, responsável por nossa racionalidade 

e consciência, distinguindo-nos dos outros animais (MORIN, 2015).     

Ante realidades instáveis tanto interna, quanto externamente, diversos são os 

desafios que os seres humanos necessitam enfrentar em suas jornadas. Os paradoxos e as 

situações contraditórias parecem ser o pão de cada dia desse ser que é capaz de carregar 

toda a humanidade em sua individualidade, mas, ao mesmo tempo, é menor que um grão 

de areia quando dimensionado ante o universo infinito.  

    

O indivíduo humano não pode, certo, escapar da sua sorte paradoxal: é 

uma pequena partícula de vida, um momento efêmero, uma formiga, 

mas, ao mesmo tempo, carrega a plenitude da realidade viva – a 

existência, o ser, a atividade – e, assim, contém o todo da vida sem 

deixar de ser uma unidade elementar da vida. Ao mesmo tempo, carrega 

a plenitude da realidade humana, com a consciência, o pensamento, o 

amor, a amizade. Comporta o todo da humanidade sem deixar de ser a 

unidade elementar da humanidade (MORIN, 2002, p. 73).  

    

O indivíduo é um tipo de "nó górdio" que liga a espécie à sociedade, formando 

a trindade humana. Essa é uma relação ampla e complexa entre a noção de espécie, a ideia 

de sociedade e a concepção de indivíduo. Quando o indivíduo torna-se sujeito, aquisição 

da consciência de ser o centro do seu mundo, a afetividade se faz presente na sua 

subjetividade e ele passa a ocupar o lugar do seu ''EU'' na existência. Nesse momento, ele 

fica potencialmente destinado a diversos sentimentos, como o amor, a entrega, a amizade, 

a inveja, o ciúme, a ambição, o ódio. O mesmo ser comporta toda a gama da afetividade 

humana, podendo ser ora bom, ora mau, o que nos ajuda a compreender os saltos e as 

mudanças de personalidades (MORIN, 2002).  

Conseguimos observar que o ser humano e a concepção de sujeito já passaram 

por várias transformações ao longo da história. Em cada época histórica o homem foi 

visto de forma distinta, tendo sido destacado, em cada momento, alguma de suas 

características específicas. Em nossos dias não é diferente.  

Nos últimos séculos tem se dado ênfase ao "homo sapiens", com a racionalidade 

humana tentando subjugar os outros âmbitos do sujeito. Isso é fortalecido pelos avanços 

da ciência, da técnica e da economia. Todavia, o sujeito não se resume ao "sapiens", 
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tampouco essa qualidade é soberana em nós. Possuímos dentro de cada um o "homo 

demens", aquela parte irracional do nosso ser que abarca o imaginário, o lúdico, o 

religioso, a loucura, o delírio, os mitos, relacionando-se, através da afetividade, de forma 

instável, com o "sapiens". As manifestações do sapiens-demens são influenciadas pela 

afetividade, da mesma forma que esta o invade. O homem está dividido entre a 

necessidade de respeitar a realidade e a sua tendência a negá-la. É a partir desse confronto 

que os mitos e as ilusões não servem para negar a realidade, mas sim para construir uma 

realidade suportável (MORIN, 2002).  

Nesse constante embate entre literalidade e imaginário, razão e sentidos, o 

homem vive em busca de significados para a existência e pontos de equilíbrio para seus 

dias. Outro desafio é discernir sobre o que acontece objetivamente, a realidade, e os 

significados que nós produzimos a partir dos fatos ocorridos. Nossas memórias são 

seletivas e nossos cérebros vivem em busca de estratégias de sobrevivência. 

 

Todos nós somos obrigados a compor para nós uma quimera de nosso 

passado na qual acreditamos com um sentimento de evidência. E as 

crianças feridas são, mais do que todas as outras, obrigadas a fazer para 

si uma quimera, verdadeira como verdadeira são as quimeras, a fim de 

suportar a representação do ferimento, pois a única realidade suportável 

é a que elas inventam (CYRULNIK, 2004, p. 141).  

   

Cyrulnik vem nos explicar qual a relação do animal mitológico quimera, na sua 

teoria, sustentando que ''quimérico não quer dizer falso, pois cada elemento é verdadeiro 

num animal que, no entanto, não existe (CYRULNIK, 2004, p. 141)''. Em Autobiografia 

de um espantalho: histórias de resiliência, o francês exemplifica o que seria essa quimera: 

"o ventre é de um touro, as asas de uma águia e as patas de um leão. Tudo é verdadeiro e, 

no entanto, o animal não existe!” (CYRULNIK, 2009, p. 12).  

Os acontecimentos potencialmente geradores de traumas são armazenados na 

memória, que é seletiva e interpretativa. Ela retém o acontecido pelo prisma que mais a 

impactou e da forma que mais tem representatividade para cada sujeito. É improvável que 

ela faça um armazenamento integral e livre de valorações do fato que traumatiza. É nessa 

memória, cheia de subjetividade e de interpretações sobre os fatos, influenciada pelos 
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mitos e pelas percepções dos outros sobre os acontecimentos, que formamos nossa 

identidade.  

Temos necessidade de resiliência, que significa o remanejamento do sentido do 

sofrimento ou do trauma, para usá-lo como mola propulsora de vida, ressignificando o 

sentido do sofrimento para catapultar o ser ou renovar sua existência a partir do fato 

traumatizante. A narração do fato traumático, a simbologia e a importância que ele terá 

sobre a vida do ferido dependerá dos circuitos afetivos, historizados e institucionais que 

a sociedade disponibilizará para quem sofreu a agressão. A coletividade onde esteja 

inserido o sujeito golpeado terá um papel importante para que o golpe se transforme em 

trauma, ou não, e para o processo de superação e resiliência sobre o acontecido 

(CYRULNIK, 2004).  

Provavelmente falte na atualidade espaços de fala, onde possam haver um 

verdadeiro compartilhamento de experiências que possibilite formas de superação e 

resiliência para os sujeitos. São escassas, também, a produção de belas quimeras, que 

possam funcionar como mito fundadores das personalidades. Faltam relatos e narrativas 

de vida que sejam bonitos, heroicos e exemplares, com o poder de motivar os sujeitos a 

se superarem. 

Os diversos sofrimentos e traumas que o ser humano vem passando, junto com 

sua dificuldade para entendê-los, assimilá-los e superá-los nos está fazendo testemunhar 

uma espécie de epidemia em nossa sociedade. Não se trata de uma enfermidade 

puramente biológica, mas sim de uma questão subjetiva, de percepção, intangível, é a 

epidemia do medo.     Há um medo que compartilhamos com os animais. É um tipo de 

medo natural e instintivo, seria um medo de primeiro grau. Ele tem a função de nos manter 

fisicamente íntegros e vivos, uma espécie de instinto de preservação. Todavia, aqui não 

nos referimos a esse tipo de medo, mas sim a um medo de segundo grau, que é sentido 

exclusivamente pelos seres humanos e tem um modo de funcionamento diverso. O medo 

de segundo grau é criado cultural e socialmente, ele não deriva de uma ameaça iminente, 

como o de primeiro grau, mas de uma sensação de susceptibilidade ao perigo. 
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Os humanos, porém, conhecem algo mais além disso: uma espécie de 

medo de ''segundo grau'', um medo, por assim dizer, social e 

culturalmente ''reciclado'', ou um ''medo derivado'' que orienta seu 

comportamento, quer haja ou não uma ameaça imediatamente presente 

(BAUMAN, 2008, p. 09). 

 

No mundo líquido o sentimento de medo está apoderando-se do íntimo da 

sociedade. Curioso é notar como em uma sociedade dita civilizada, como a que estamos 

inseridos, o medo apareça como eixo central da organização social, ocasionando que a 

maioria das decisões coletivas e políticas sejam influenciadas primordialmente por esse 

sentimento. 

O medo secundário tem por base as lembranças de experiências passadas de 

enfrentamento à ameaças diretas, consolidando-se e permanecendo vivo no interior dos 

humanos, mesmo após o desaparecimento da ameaça que o gerou. Quando os homens 

interiorizam essas percepções, suas estruturas mentais passam a ficar permeadas por 

sentimentos de insegurança e vulnerabilidade, o que acaba por gerar uma capacidade de 

autopropulsão do medo derivado (BAUMAN, 2008). 

Instalou-se uma cultura do medo, que gera uma política do medo, findando em 

uma vida de medos, quando não em um medo da vida. Isto acaba sendo o oposto do que 

se busca no processo civilizatório, caracterizado pela união de esforços, ao longo da 

história humana, para localizar e bloquear as fontes de medo e de sofrimento. 

 

Por trás do desenvolvimento da cultura do medo está o medo esmagador 

de desmoronar ou de ser quem se é; o medo da desimportância; de 

desvanecer no ar sem deixar vestígios de visibilidade e presença; de 

estar distante do mundo da TV e da mídia, o que equivale a se tornar 

uma não entidade ou ao fim da própria existência (BAUMAN, 2004, p. 

86).    

 

O sentimento de medo mistura-se com diversos outros sentimentos dentro do ser 

humano e produz graves consequências na sua afetividade. Uma delas é o sentimento de 

indiferença, que gera a perda de sensibilidade, afastando o ser do que lhe é mais humano. 

Em virtude dos seus medos, o sujeito passa a vida quase sem existir, vivendo na 

superfície. Sem ser quem se é, o "Eu" sujeito não existe.  
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4 A AFETIVIDADE COMO UM DOS PILARES DO SUJEITO 

 

Em busca de uma melhor compreensão do sujeito, o caminho que acreditamos 

ser mais adequado é o do aprofundamento em nossas questões internas, tentando entender 

as questões cruciais e profundas que nos afetam. Em muitas ocasiões, o ser humano tem 

buscado respostas e explicações fora, do lado exterior, para questões que são internas, 

inerentes a sua subjetividade, o que está no âmago do seu ser. 

Não podemos ficar presos apenas na concepção de "homo sapiens", 

caracterizado pela racionalidade, sabedoria, temperança e prudência. Devemos 

aprofundar no descobrimento do "homo demens". Nele reside a afetividade extrema, 

convulsiva, com paixões, faz-se presente também todo nosso imaginário, incluindo o 

poder dos deuses e a existência dos mitos. O "sapiens-demens" habita em cada ser 

humano. Na percepção de que as palavras sobre o amor são exatamente o inverso das 

palavras do amor, podemos ver a diferença entre os comportamentos derivados do 

"sapiens" e do "demens". Devemos fazer uma análise do amor, assumindo que ele está 

dentro de nós e que não pode ser estudado como se fosse algo estranho ao pesquisador, 

alheio ao humano que busca compreendê-lo (MORIN, 1998). 

Para realizarmos essa empreitada, múltiplos são os caminhos, diversas são as 

ferramentas, mas nada ocorrerá se não dermos o primeiro passo. Dificilmente 

avançaremos internamente se não seguirmos o aforismo grego, que está inscrito na 

entrada do templo de Delfos e foi atribuído a vários filósofos da antiguidade: "conhece-

te a ti mesmo". Essa busca interior pode nos revelar o poder criador das palavras e dos 

sentidos. 

   

Deparamo-nos aqui com um novo paradoxo. O amor enraíza-se em 

nossa corporeidade e, nesse sentido, pode-se dizer que o amor precede 

a palavra. Mas o amor encontra-se, ao mesmo tempo, enraizado em 

nosso ser mental, em nosso mito, que, evidentemente, pressupõe a 

linguagem e, nesse sentido, pode-se dizer que o amor decorre da 

linguagem. O amor, simultaneamente, procede da palavra e precede a 

palavra (MORIN, 1998, p. 17).  
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Em um ser, o humano, que precisa de mitos para viver, a crença no amor é um 

deles. Talvez o único ao qual deveríamos nos apegar, certamente um dos mais nobres e 

poderosos. O amor é o ápice da união entre a loucura e a sabedoria. O destino 

antropológico da dualidade "homo sapiens-demens": "implica nunca cessar de fazer 

dialogar em nós mesmos sabedoria e loucura, ousadia e prudência, economia e gasto, 

temperança e consumação, desprendimento e apego" (MORIN, 1998, p. 11).  

Na lógica de funcionamento da nossa organização social atual tudo o que 

relaciona-se com os sentimentos e deriva do mundo dos sentidos foi colocado em um 

segundo plano de importância. A afetividade foi captada pela lógica do consumo e do 

materialismo. Essa nos parece uma tendência prejudicial, causadora de conflitos e 

desnorteamento para os seres humanos. 

Grande é a dificuldade de amar em uma sociedade consumista como a nossa, 

que necessita do produto pronto para uso imediato. Usando receitas previamente testadas 

e garantias totais, os sujeitos buscam um prazer passageiro, com satisfação instantânea. 

Eles não estão dispostos a realizar esforços prolongados. Essas características são opostas 

ao que pede o amor, um sentimento atrelado à criação, afeito à transcendência e refém do 

destino. Para vivenciá-lo o indivíduo tem que abrir-se ao porvir, admitindo a liberdade do 

ser, incorporando-se ao Outro, o companheiro no amor (BAUMAN, 2004).  

Em nossos tempos muitas pessoas estão apostando que a quantidade possa 

suprir a falta de qualidade das relações. Isso tem ocorrido tanto no campo dos 

relacionamentos amorosos, como nas outras formas de vínculos interpessoais. Por não 

conseguirem atingir elevados padrões de afetividade e confiança nas relações, homens e 

mulheres estão baixando suas exigências com o intuito de ter relacionamentos a qualquer 

preço, pois assim acreditam conseguir um mínimo de segurança e companhia.  

O amor, caracterizado pela vontade de cuidar e preservar, que se expande 

doando-se, que se coloca a serviço, que quer possuir e se autoperpetuar, perdeu muito 

terreno para o desejo, que é uma vontade de consumir, tendo em essência um impulso de 

destruição. Indo além, surgiu e está ganhando espaço um terceiro tipo de sentimento, que 

leva o ser a agir no campo afetivo, o impulso. Ele surge e é extinto subitamente, em 
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contraponto ao amor e ao desejo que precisam ser semeados, cultivados e alimentados, 

levando um tempo até o momento da sua realização (BAUMAN, 2004).  

A sociedade humana nasceu com a compaixão e o cuidado do outro. É certo que 

possuímos muitas semelhanças com os animais e que elas influenciam em nossos 

sentimentos e ações. Entretanto, há muitas outras questões que são inerentes ao humano 

e são elas que devemos resgatar em nossos dias, para conviverem junto com a 

racionalidade e a intelectualidade que conseguimos desenvolver. A característica de 

importar-se com o outro, de cuidar daqueles que nos rodeiam é um desses aspectos que 

diferencia a sociedade humana dos bandos de animais. 

Esse raciocínio é trazido por Bauman, no livro Confiança e Medo na Cidade 

(2009), onde ele nos relata a história da descoberta de um fóssil pertencente a um ser 

humano inválido, que havia quebrado a perna quando ainda era menino. Esse ser humano 

só veio a falecer por volta dos 30 anos, tendo conseguido viver por muito mais tempo 

devido ao auxílio do grupo humano ao qual fazia parte, mesmo sem ser capaz de se 

autosustentar. Trazendo para os dias atuais: "a preocupação contemporânea está toda aí: 

levar essa compaixão e solicitude para a esfera planetária" (BAUMAN, 2009, p. 90).  

Refletindo sobre a arte de viver, Morin (2005) nos questiona se o vazio que 

estamos sentindo na modernidade não deriva de uma falta de sabedoria. Não a sabedoria 

buscada pelo "homo sapiens", onde a plena razão elimina o delírio e a loucura, mas aquela 

que seja capaz de respeitar nossos processos mentais e nossa essência. Nessa razão deve 

estar presente, de forma natural, a afetividade, que assim como a simpatia e a compaixão, 

devem ser integradas cada vez mais em nossa vivência. “A sabedoria deve ser concebida 

como produto de uma dialógica yin yang entre a razão e a loucura (...) Não é mais o 'justo 

meio termo' de Aristóteles, mas o diálogo dos contrários em circuito” (MORIN, 2005, p. 

141).  

 

5 CAMINHOS AFETIVOS PARA O SUJEITO E A SOCIEDADE 
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O ser humano tem por característica ser gregário. Buscamos viver em sociedades 

seguras e harmônicas. Isto nos condiciona, nos impele e nos condena a vivermos em 

grupos. Parece que nossa vida só ganha sentido com a presença do relacionamento 

interpessoal, na vivência com o outro é que passamos a ter uma existência plena.  

Nesta perspectiva, um fator importante que permitiu a vida em sociedade, 

principalmente nas cidades, foi a confiança. Ela apresenta-se como um vínculo 

constitutivo da vida urbana. Todavia, a nossa organização social atual pretende substituir 

a confiança pela segurança nas relações interpessoais, isso está gerando a crise de medo 

(BAUMAN, 2003).   

Faz-se necessário anotar que não existe confiança sem risco. Isto é o oposto do 

que se pretende na atualidade ao nos oferecerem a substituição da confiança pela 

segurança, para, pretensamente, conseguirmos uma vida sem riscos. Na nossa 

infantilidade ficamos presos no paradoxo de querermos que confiem em nós, mas não 

confiamos no outro. Devemos nos conscientizar de que a confiança precisa de um 

primeiro passo, o difícil é que alguém esteja disposto a realizá-lo. Para uma boa 

convivência em sociedade é preciso conhecer o outro, se abrir, confiar, isso gerará 

relação, parceria e solidariedade.  

A sociedade é um sistema aberto e vivo, caracterizado pelo triênio "ordem, 

desordem e reorganização". Nestes sistemas tudo aquilo que não se regenera, se degenera. 

Toda sociedade constrói dentro de si os fatores e antíteses necessárias para o surgimento 

de uma nova ordem. Nenhum poder é eterno, todo ele é instável. O ocupante do poder 

vive ameaçado por essa instabilidade que lhe traz insegurança, além de ver que os 

movimentos em busca de mudanças vêm dos seus subordinados (MORIN, 1973).  

Devido às desigualdades geradoras de conflitos e aos graves desarranjos sociais 

que percebemos na atualidade, nos inclinamos para a necessidade de mudanças estruturais 

em nossa forma de convivência, em busca de melhores níveis de civilidade nas relações 

e harmonia social. Para isso vemos, entre outros fatores, a forma de pensar e os valores 

estabelecidos em nosso meio social como eixos transformadores do organismo coletivo, 

tendo uma forte influência nos câmbios que desejamos.  
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Neste sentido, as ideias de Fritjof Capra indicam uma via interessante para as 

transformações necessárias. Devemos mudar nossos pensamentos, que hoje são 

autoafirmativos (racionais, analíticos, reducionistas e lineares), para uma forma de pensar 

integrativa (intuitiva, sintética, holística e não linear). Nossos valores de expansão, 

competição, quantidade e dominação, devem ser substituídos por valores de conservação, 

cooperação, qualidade e parceria (CAPRA, 1997).  

Não é necessário descartar a lógica existente, mas reequilibrar a balança para 

recolocar esses outros princípios, guias e valores. Além dessas transformações no âmbito 

social, é preciso, de forma urgente, a construção de um novo ser humano, visto que o atual 

está baseado na técnica e na razão, e isso não é o centro da nossa existência, tampouco a 

nossa essência. O homem é um ser que sente e depois desenvolve a razão e não um ser 

racional que passa a sentir. O primeiro, o que nos funda, é o sentimento. Devemos nos 

entender de uma forma mais ampla e complexa, assim perceberemos que o sujeito é um 

nó de relações.  

Este ser deve estender-se para diversos lados, visto que quanto mais lados 

possuir, mais forte estará, fortalecendo também suas relações. Esses movimentos 

multidirecionais trazem diversos benefícios: indo para baixo o homem criará raízes e terá 

certezas; olhando para trás ele encontrar-se-á com seu passado, saberá sua história de vida 

e de onde vem; dirigindo-se para os lados ele encontrará seus semelhantes para estabelecer 

relações e formar parcerias; caminhando para frente ele seguirá seus sonhos, realizará 

seus desejos, alcançará suas metas; voltando-se para o alto ele transcenderá, encontrando 

o ser superior, a divindade.  

Outro ponto a ser observado em nós, é a dificuldade de enxergar e discernir sobre 

o que acontece a nossa volta. O ensaio sobre a cegueira, escrito pelo português José 

Saramago, nos apresenta, de forma metafórica, um novo tipo de cegueira, a cegueira 

branca. Esta falta de visão é causada pelo excesso de luminosidade. Esta é a cegueira que 

vivemos hoje, onde vemos todas as informações, mas não sabemos quase nada. Talvez 

não estejamos percebendo que aquilo que nos ajuda a enxergar, também pode nos deixar 

cegos, retirando a capacidade de ver nossa real situação.  
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Por nos encontrarmos sempre em construção é que necessitamos estar atentos e 

com os olhos abertos a todo momento, assim construiremos nossa personalidade de forma 

sadia e fortalecida para enfrentar as intempéries da jornada. Atentemos ao fato de que 

somos muitos em um só e para a realidade de que o ser não é, ele está sendo. 

Recoloquemos a afetividade na ordem do dia, trazendo a análise e a vivência dos 

sentimentos para o nosso cotidiano. Hoje necessitamos menos de técnica e mais de afeto.  

Na matemática da vida devemos subtrair muito do nosso racionalismo frio, para 

acrescentarmos o calor trazido pelo sentir. Dividamos a nossa jornada com quem nos 

rodeia em forma de compartilhamento fraterno do nosso tempo, dos nossos dons e dos 

nossos esforços, multiplicando as vivências felizes e as experiências construtivas. Assim 

totalizaremos resultados de amor, harmonia e crescimento compartilhado.  

Findamos com a consciência da dificuldade de definir o sujeito, visto que ele 

não é um ser fixo, encontrando-se em construção durante toda a vida. Depositamos nossa 

confiança na transformação desse ser, para que a humanidade do humano possa aflorar 

com mais vigor e provoque as transformações possíveis e desejadas. Ao vislumbrarmos 

a complexidade das relações entre sociedade, sujeito e afetividade novos caminhos se 

abrem à nossa frente, mostrando ser possível uma convivência mais harmônica entre seres 

afetivamente maduros, dentro de uma organização social sadia.  
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RESUMO 

Este ensaio discute a formação e autoformação humana numa perspectiva humanística. 

Tem como objetivo dialogar acerca das possibilidades de constituição de um sujeito que 

reconheça-se protagonista de sua história, por meio do contato com fragmentos de sua 

vida retratados pela literatura. Pensar a formação e a autoformação é resultante de 

diálogos travados pelos seres sociais consigo mesmo, com os outros e nos espaços aonde 

transitam, culminando no ideário de que quem forma autoforma-se mutuamente. A 

literatura é ovacionada como mecanismo de intervenção nas relações que o sujeito 

mantém com o universo físico e cósmico por ser reveladora das subjetividades e 

objetividades da vida humana.  
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ABSTRACT 

This essay discusses human formation and self-formation from a humanistic perspective. 

Its objective is to discuss the possibilities of the constitution of a subject who recognizes 

himself as the protagonist of his history, through contact with fragments of his life 

portrayed in literature. Thinking about formation and self-formation is the result of 

dialogues held by social beings with themselves, with others and in the spaces where they 

travel, culminating in the idea that those who form self-form each other. Literature is 

ovated as a mechanism of intervention in the relations that the subject maintains with the 

physical and cosmic universe because it reveals the subjectivities and objectivities of 

human life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“São as palavras bem ditas que fazem a mágica do feiticeiro funcionar” 

(FONSECA; ENÉAS, 2011, p. 23). É a partir desse devaneio poético que inicia-se a 

viagem rumo ao entendimento do que seja formar/autoformar numa perspectiva 

humanística. 

Discursos sobre como formar profissionalmente o homem sempre circundaram 

a academia na busca por caminhos modeladores de um profissional eficiente. Inúmeros 

investimentos foram feitos em disciplinas e conteúdos escolares intentando formar e 

transformar o sujeito num cidadão atuante socialmente. Projetos curriculares são 

planejados no intuito de moldar o homem de forma integral. Entretanto, o que inquieta é 

no que resultou tudo isso, porque de modo genérico, parece que em nada. E o motivo pelo 

qual esse feitiço ainda não se transfigurou em mágica se dá pela indisponibilidade de 

formação do homem, em sua essência humana, somente pela via escolar.  

Pensar nessa vertente, despoja a efervescência de mudar de rumo e sugere 

reflexões constantes: O formador é um produtor de um saber próprio ou apenas 

transmissor de um saber alheio? O saber dos quais necessita investir é apenas científico, 

literário, tecnológico ou humano? Esses saberes se fundem num único saber? Quais 

rumos a educação que pensa o homem como ser de incompletudes deve seguir? 

Esses questionamentos, sob o olhar do ato educativo, por vezes denotam 

circunstâncias dicotomizadas, visto que formar o homem pode ser comparado a modelar 

argila e, paulatinamente, constituir uma obra de arte. Formar no sentido de esculpir não 

condiz com os preceitos humanos porque o homem é um ser inconcluso, condição que o 

acompanha durante toda a vida (FREIRE, 2010). 

Na obra Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire (2010, p. 23) revela que “quem 

forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”. 

Assim sendo, é pertinente esclarecer que a formação ocorre quando o sujeito participa da 

produção do saber, reconhece o protagonista e se autoforma. 
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A formação na perspectiva autoformadora é resultante de diálogos permeados 

pelos seres sociais consigo mesmo, com os outros e nos espaços aonde transitam, 

assentando que não existe nem formador e nem formado. Os dois são um único ser que 

utiliza a capacidade de recriação que possui para se constituir sujeito. São ensinantes e 

aprendentes num processo de autoformação regulado pela condição humana de fazer, 

desfazer e refazer. Vivendo a autoformação, o sujeito “está além de si. É carente de si e 

do outro” (SOUZA, 2014, p. 186) e isso revela a necessidade de uma formação de dentro 

para fora (GARCIA, 1999). 

Reside no âmbito da educação o pensamento de que “ensinar inexiste sem 

aprender e vice-versa” (FREIRE, 2010, p. 23), mas, algo diferente acontece quando 

refletem-se, por dentro dos muros das instituições de ensino, práticas contraditórias 

devido ao enraizamento da impressão de que a escola é composta por quem sabe (o 

professor) e quem não sabe (o aluno). Isso corrobora o pensamento de que a docência tem 

se esquecido de olhar pelas janelas e notar as coisas que nascem ao seu redor e o quanto 

lutam por enraizarem a concepção de que a aprendizagem é uma via de mão dupla.  

A atualidade exige a quebra das barreiras e, se isso parecer impossível, é preciso 

encontrar meios de ver através delas, assim como propõe Manoel de Barros (2009, s/p): 

 

Que a palavra parede não seja símbolo 

de obstáculos à liberdade 

nem de desejos reprimidos 

nem de proibições na infância 

etc. (essas coisas que acham os 

reveladores de arcanos mentais) 

Não. 

Parede que me seduz é de tijolo, adobe 

preposto ao abdômen de uma casa. 

Eu tenho um gosto rastreiro de  

ir por reentrâncias 

baixar em rachaduras de paredes 

por frinchas, por gretas - com lascívia de hera 

Sobre o tijolo ser um lábio cego. 

Tal um verme que iluminasse 

 

Na perspectiva do poeta, os obstáculos não devem se reduzir a impossibilidade 

de conquista de um jeito novo de fazer, principalmente quando nos referimos à formação 
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humana/autoformação, mas, devem ser considerados como mola propulsora porque o 

homem nasceu para o desafio. 

A relação que o ser humano mantém consigo, com os outros e com as coisas 

desenrola-se num processo autoformativo que o transporta ao inimaginável. A tríade 

autoformativa composta pela autoformação (por si), heteroformação (com o outro) e 

ecoformação (com o ambiente) unem-se em prol da formação do homem múltiplo (mente, 

corpo, espírito) (GALVANI, 2002). A autoformação não é algo subordinado ao técnico, 

mas, ao desenvolvimento do sujeito frente à dualidade de aprender quando ensina e 

ensinar enquanto aprende. Esse é o retrato falado da humanização que nenhuma 

instituição pode formar porque o homem já nasce humanizado (CÂNDIDO, 2002).  

Pensar sob o âmbito da humanização reporta a analisar como a educação percebe 

isso se as propostas curriculares ainda estão voltadas ao ensino de fragmentos recortados 

do sistema complexo que é a vida. A literatura, a matemática, a arte, a geografia, e tantas 

outras, têm sido experimentadas em fatias, postura que contribui para as transgressões 

sociais resultantes de um ensino pensado para desenvolver habilidades e não o ser.  

Para mediar a formação do ser é preciso enxergar além das práticas pedagógicas, 

despir-se do egocentrismo e da lógica e gastar o tempo dedicando aquilo que faz o sujeito 

feliz, ao afeto, à poesia, como profere Adélia Prado178. Tal reflexão aduz que o ponto de 

partida para uma educação que forma autoformando os aprendizes situa-se nas palavras 

bem ditas. Elas são como uma fórmula especial que despertam o desenvolvimento da 

inteligência, referida aqui não como mera intelectualidade, mas aquela que aprende para 

a vida. Como diz Adélia Prado, não é o que se sabe, é o que se sente e, por isso, a educação 

necessita investir em sabedorias, pois ela é o centro do homem e, por meio dela, tece-se 

também a humanização do ser. Onde achá-la? A resposta para esta pergunta é um segredo 

a ser desvendado. 

 

                                                 
178 Poesia declamada no documentário “Sempre um Papo com Adélia Prado”. In: 

www.sempreumpapo.com.br. Acesso em 29/01/2019. 

http://www.sempreumpapo.com.br/
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 2 DO MISTÉRIO DA PALAVRA À ESSÊNCIA DO HOMEM QUE LÊ E SE 

AUTOFORMA 

 

Palavra é arte. Meditar sobre esta vertente sugere o entendimento de que o sujeito 

que borda palavras está além de um processo de intelectualidade focado na explicação 

das coisas verdadeiras. O que ele quer é a sintonia entre os contrários que vive com a arte 

e crê nas verdades que se contrariam e se complementam. É um sábio que se utiliza das 

palavras para imprimir no próprio eu e no outro um instante significativo, cercado pelo 

prazer de iludir a si e aos seus pares com sentidos ressonantes. 

A experiência de construir o gosto pelo desenvolvimento da própria formação 

humanística é exalada quando o êxtase sentido por meio das palavras escritas, lidas, 

escutadas ou pronunciadas, deslinda o sabor de descobrir que é impossível viver sem ler 

num universo circundado pela palavra. Tal movimento faz valer o sentimento de 

pertencimento do ser humano aos dois mundos dos quais ele resulta, o corpo e a alma. 

 Mergulhando no ideal de que a palavra concatena princípios que transportam o 

sujeito ao devaneio, assume-se a responsabilidade de refletir que a ação de pensar é um 

trabalho introspectivo e difícil, pois corresponde ao exercício de meditação sobre o 

próprio pensar (MORIN, 2010). O pensamento é fundamental à vida humana por se 

configurar num processo cíclico que envolve a palavra geradora da ação que se faz 

presente na vida e na literatura que a conta. 

A literatura é contributo efetivo à vida do homem que assume variados papéis, 

aspecto que impõe o exercício permanente da reflexão sobre o que ele é, o que faz, o que 

sente, o que vive (FREIRE, 2010). É um ato inventivo que mescla imaginação e realidade, 

possuidor de uma força criadora que une sujeito e universo e ascende a leitura humanística 

como instante sedutor, produtora de seres capacitados a entrelaçarem os fios existentes 

entre escola, leitura e vida. 

Para que este enlace ocorra é imprescindível investir numa proposta de formação 

que consista na aquisição individual e coletiva, formal e informal de conhecimentos, e 

cultive o desafio de fazer com que o aprendiz assuma o seu processo formativo olhando 
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a autoformação enquanto um “movimento de descobertas e redescobertas” (SOUZA, 

2014, p. 153). 

 A literatura ocupa espaço significativo na formação humana/autoformação por 

proporcionar possibilidades de integrar mecanismos de apropriação, utilização e 

reelaboração das informações que são acumuladas nas relações criadas com o que é lido 

e o meio em que se situa; possibilita o diálogo entre o lido e o vivido, aproximando sujeito 

e subjetividade, vida e ideias, conhecimento e realidade. Morin (2010) acena que a arte 

da literatura evidencia possibilidades de expressão das relações que o sujeito mantém com 

o outro, revela sensações experimentadas no viver, favorece o encontro com experiências 

pessoais/subjetivas, vislumbra a impossibilidade de separação da totalidade humana no 

plano cósmico, físico, biológico, cognitivo, religioso, humano e animal, uno e múltiplo e, 

por fim, imprime o contato com as subjetividades e objetividades da vida humana.  

Literatura é “escola de vida” (MORIN, 2010, p. 48). Por meio dela, o sujeito se 

constitui e vai sendo constituído como igual e diferente dos outros indivíduos a partir das 

reflexões que faz sobre o que lê e vive. Nessa perspectiva, a literatura é a essência que 

respinga das palavras impressas, reveladoras de que o sujeito é a palavra que o outro 

plantou nele (ALVES, 1994).  

Como em toda palavra há um mistério a ser desvendado, em toda literatura há a 

possibilidade de mergulho no oceano das incertezas. Embrenhar-se na intimidade das 

palavras e no mistério de seus sentidos persegue o eixo de um processo autoformador que 

se alinha sempre que o sujeito se depara com aquilo que está presente nos desejos 

recônditos. A literatura acena para todos e não se desgasta diante do fato de que, por meio 

dela, busca-se a essência da vida interior. 

 O nó relacional cultuado entre o homem e a literatura firma-se quando descobre-

se a importância de pensar e repensar sobre os saberes vividos ou sonhados em escritos 

literários, sinalizadores de experimentos que deixam de pertencer a obra, ao autor, e passa 

a ser de quem a lê. Como numa experiência mística em que o indizível, o impalpável e o 

inaudito não se explicam, a literatura assume no organismo humano um lugar de 

excelência porque centra o ser na realidade, desaliena, toca no íntimo, transforma-o num 

criador de espírito sensível capaz de esvair-se em pensamentos metafísicos. Tal projeção 
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assegura que não há formação pertinente sem autoformação já que, a cada pulsação 

sentida por meio do contato com a literatura, o leitor muda a si, ao outro, a história e o 

mundo. A literatura faz pensar sobre o que cada um é, devolve os olhos perdidos, ensina 

a enxergar o invisível e enfrentá-lo harmoniosamente. Não é um escudo a ser usado para 

a proteção, mas para o enfrentamento daquilo que pode destruir. 

Quem lê se autoforma constantemente porque seus mistérios são revelados 

sempre que o envolvimento com a palavra poética que emana da literatura desperta o 

desejo de ser ou agir como o personagem de qualquer narrativa. Dessa forma, constitui 

aprendizados fantasiosos experimentados numa realidade que é, ao mesmo tempo, 

secreta, mística, tangível e ilusória que o conduz para a sua própria dimensão, pois, o 

homem carece aprender que ser humano é uma luta interna travada de dentro para fora. 

Para vencer essa guerra precisa pedir a si para aproximar-se do que carrega no íntimo e, 

assim, reconhecer-se como um ser dotado de palavras compostas por um coração pulsante 

(LISPECTOR, 1999). 

Ao homem em constante formação cabe a função de considerar o domínio da 

arte de ler com os sentimentos e o reconhecimento de que o eu se forma a partir das 

relações individuais, coletivas e com o ambiente, como saberes inerentes à sua formação 

humana/autoformação. 

 

3 SABERES NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO HUMANÍSTICA: O ESTADO 

POÉTICO DOS SUJEITOS EM FORMAÇÃO  

 

Ouvir o que lateja no íntimo das palavras aproxima o homem do estado poético 

indicado pelo eco silencioso de suas singularidades. Afundar-se na própria poesia 

assegura a relação íntima com “a outra voz [...] a voz das paixões e das visões; é de outro 

mundo e é deste mundo, é antiga e é de hoje mesmo, antiguidade sem datas” (PAZ, 1993, 

p. 140. Grifos do autor) e empreende a premissa de que “as condições ideais estão dentro 

de cada um” (LISPECTOR, apud ROCHA, 2011, p. 117). O sujeito foi feito para a 

procura e, frente à literatura, isto emerge num tom maior quando entra em contato com o 

enigma revelador de sentimentos efervescentes mediante a poesia emanada na palavra.   
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O domínio da arte de ler com os sentimentos é saber fundante para a formação 

humana/autoformação porque “a literatura é o retrato vivo da condição de ser” (SOUZA, 

2014, p. 21) e ganha vida plena quando passa a representar um projeto de vida tecido com 

o envolvimento de seres famintos, sedentos por adentrarem na dimensão poética da 

palavra. É gratificante desejar ser a palavra fascinadora que desnuda o pensamento de 

sentimentos vazios, dá cor, sabor e vida à vida. Aquela que representa “a senha da vida/a 

senha do mundo” (ANDRADE, 1988, p. 850).  

Viver a emoção pela palavra induz a querer escutar a própria voz. É um instante 

de questionamentos acerca dos saberes e fazeres. É um ensaio autoformativo aflorado 

pelos sentidos que saltam de dentro de cada ser ansioso e repleto de vontade de se 

redescobrir sozinho, no contato com a literatura e na necessidade de formar-se 

humanamente.  

Ler é “uma expressão do fazer humano” (MARTINS, 1994, p. 30). É sinônimo 

de liberdade, cidadania e transformação, instrumentos para o processo de reconstrução 

das sabedorias humanas, entretanto, contrários à proposta de uma leitura distanciada do 

estímulo à constituição do ser por dentro, pois, nasce-se para ser o artista do próprio viver.  

A arte de ler com os sentimentos eleva o sujeito à condição de autônomo em 

todas as dimensões físicas, metafísicas ou sociais. Isso projeta a oportunidade de formar-

se humanamente pela via literária, pois, a literatura “proporciona sensações 

insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo” 

(TODOROV, 2009, p. 24) e, também imprime um olhar simbólico que ecoa na dimensão 

humana e cosmológica.  

Postulados que definem a leitura literária como meio de descoberta de si, são 

consoantes com os ideais morinianos que evocam a importância de o sujeito 

compreender-se primeiro para depois conhecer o outro, as coisas, o universo. A premissa 

que enfoca a necessidade de reforma do pensamento rompe com pedagogismos arcaicos 

e reforça o ideal da valorização da autoformação enquanto mecanismo de metamorfose 

da cultura pessoal e social (SOUZA, 2014). Esses aspectos suscitam o reconhecimento 

de que o eu se forma a partir das relações auto, hetero e eco. 
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A literatura proporciona o diálogo entre o leitor e o texto (SOLÉ, 1988). Este 

pressuposto é indispensável ao ato de ler porque origina a compreensão de si através da 

história do outro e contribui para a tessitura do processo autoformativo que ocorre desde 

o instante em que manifesta o desejo da revelação (ou não) de segredos que singram pelos 

ares da vida. Quando Galvani (2002) compreende a autoformação como um modelo de 

formação que acontece com todos os sujeitos ao longo de todo o percurso de vida, está 

dizendo que aprender é algo contínuo e (in)dependente. A experiência leitora comprova 

que a literatura ocupa espaço significativo na formação humana/autoformação, por 

preencher o que o homem supõe estar vazio dentro dele. Comungando deste 

posicionamento, Morin (2010, p. 49) afirma que, na literatura, “o ensino sobre a condição 

humana pode adquirir forma vivida e ativa, para esclarecer cada um sobre sua própria 

vida”. 

Diante disso, salienta-se que reconhecer-se é um exercício que retorna o homem 

ao estágio inicial de compreensão de si, pressuposto que induz a contemplar-se enquanto 

produto e produtor de transformações e a (re)aprender qual o papel assumido nesse 

circuito de mutação constante. O sujeito é, ao mesmo tempo, uno e múltiplo. Essa 

dualidade obriga-o a busca de estratégias que ressignifiquem a formação integral na 

relação trina recorrente entre o corpo, a mente e o espírito. Somente a conscientização de 

que o homem é um holograma (MORIN, 2007) promoverá o entendimento de que o outro 

também está no eu, por isso, se faz primordial a vida na coletividade. 

Aprender a con-viver com o outro exige abertura à participação e a cooperação 

em todas as atividades humanas. Abrir-se a isso colabora para o homem sentir-se mais 

gente, aprender a ser e conviver plenamente com o outro, pois sem o outro não existe o 

eu. Nesse mundo em constante mudança, é inevitável a concessão de referências 

intelectuais dotadas de sabedoria para que seja compreendido o espaço em que se vive e 

comportar-se como protagonista justo e responsável pelos acontecimentos. Ensinar e 

aprender a ser é sinônimo de saber como lidar com as circunstâncias da vida (SOUZA, 

2014).  

Reconhecer a si por meio do outro atravessa o crescimento da personalidade, da 

autonomia, do discernimento e da responsabilidade pessoal que o sujeito detém, nisso, a 
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literatura contribui positivamente porque invade um mundo que não é particular, mas que 

tem e revela fragmentos de histórias vividas nos escritos produzidos por outrem. 

No contato com as tramas literárias o sujeito inicia um processo de formulação 

de questionamentos que culminam na concepção de que quem ler é velejador dos oceanos 

íntimos em busca de respostas que induzem a compreensão de si, e isto encerra-se em 

aprendizados inéditos. Homens e mulheres, vão se constituindo e sendo constituídos 

como iguais e diferentes entre si e entre os outros com os quais convivem na realidade, 

bem como, com os personagens de histórias lidas. De modo figurado, vão 

experimentando aventuras e desilusões vividas pelos seus pares ou pelos protagonistas 

das literaturas.  

Essas experiências são o retrato do feitiço da vida que somente se torna bonita 

quando possui rima e encantamento. Sem isso, não ensina nada e o estado poético se 

esvai. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É evidente que uma discussão acerca da formação humana/autoformação não 

possui fim. Porém, os instantes de reflexão aqui apresentados remontam a aprendizados 

multidimensionais e, por serem infindáveis não cabem serem esboçados agora, por isso, 

elencou-se os mais significativos. 

Retorna-se as palavras de Fonseca; Enéas (2011) para rememorar que a palavra 

é um instrumento de encantamento salutar que o ser humano possui. Ela revela fantasias 

e realidades que nutrem a essência humana de sabedorias que estão além do que a ciência 

pode explicar. Compreende-se que as dimensões humanas permitem a escuta da própria 

voz e do outro, bem como, o som silencioso que soa do íntimo também ilumina aquele 

que a ouve.  

Isso se comprova quando evoca-se a literatura no enfoque moriniano e encontra-

se dentro dela ciência, linguagem, tecnologia, sentimento, poesia e complexidade. A 

literatura é uma colcha de retalhos, onde cada quadrado representa o viver e quanto mais 
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vive-se mais tem-se o que viver, portanto, o contato com obras literárias tem o poder de 

desvendar as sutilezas residentes no âmago humano. 

A condição de incompleticidade do sujeito incita o entendimento de si e do outro 

e figura um processo de formação resultante de um círculo vicioso onde o formador e o 

formado são um só, circunstância que considera-se autoformação. Um processo cíclico 

recorrente do que o ser tem por dentro, relacionado ao que está externamente ligado as 

próprias intimidades, e isso, nenhuma barreira arquitetônica consegue separar. 

O processo formativo/autoformativo referenda não ser preciso explicar tudo, 

pois o explicado deixa de ser objeto de desejo no momento em que seu segredo é 

desvelado. A palavra, repleta de mistérios, acentua o sabor da procura e isso preenche o 

corpo e a alma com o ideal da constante busca. Viver essa procura é uma estratégia que 

pode ser usada para remeter o homem ao contato com a literatura que sinaliza uma relação 

recíproca entre ficção e realidade e encerra possibilidades de formação/autoformação.  

Ler promove o encontro com a vida em toda sua extensão. Nas aventuras 

provocadoras de sensações inimagináveis experimenta-se emoções, às vezes, 

despercebidas na rotina diária. Essa situação reafirma a importância da literatura na vida 

de cada sujeito porque considera-o em todas as suas especificidades, especialmente na 

dimensão poética que o coroa com o status de sujeito vazio/repleto de (im)perfeições. 

Gente que quer se encontrar consigo e com o outro por meio da capacidade criadora de 

tocar os mistérios desvelados na poesia de viver. 

Olhar a formação e a autoformação numa perspectiva humanística é o mesmo 

que tecer sabedorias que falam do que é essencial, ou seja, do que está no espírito humano 

que nasce no momento em que o sujeito passa a vislumbrar a vida olhando para dentro de 

si e meditando sobre as diferenças que o faz igual aos outros.  

Ensaia-se, ainda, a compreensão de que é papel da educação promover o ensino 

da busca da beleza das coisas reais e irreais, descritas nas histórias que fazem o sujeito 

sentir a existência de um coração que vibra dentro do seu. É preciso orientar as 

sensibilidades para o toque do inexplicável advindo da palavra que converte o olhar para 

o que é interno. Assim, ouvir-se-ia sensivelmente o grito do corpo e da alma e caminhar-
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se-ia por dentro da alma das coisas, sem receio de descortinar dizeres e silêncios mágicos 

carregados de sentidos vivos num espírito que já nasce humanizado.  

Deslindar se o formador é produtor de saberes próprios ou apenas transmissor 

de um saber alheio é um enigma que a ciência ainda não consegue explicar em sua 

totalidade porque também tem fragilidades. Por hora, o que tem-se é a consciência de que 

o ato de ensinar/aprender numa perspectiva autoformadora exige unidade entre a ciência, 

a literatura, a tecnologia e a condição humana, haja vista que estes saberes fundem-se 

num único saber que mantém incompletos os anseios humanos e é a sensação de não saber 

que empodera o sujeito ao ponto de transportá-lo para dimensões ainda não visitadas. 

Nos meandros da formação/autoformação, a educação já reconhece as 

incompletudes do sujeito, porém, ainda tem dificuldade em vislumbrá-lo como um 

holograma. Contudo, este estudo proporcionou a clareza de que a literatura pode vir a ser 

uma das saídas para chegar-se ao reconhecimento do todo que reside no sujeito, e, do 

exercício de contemplar a si e ao outro poderão emergir vertentes que o impulsionem a 

olhar-se no espelho e descortinar, nos entremeios da imagem que apenas mostra o que se 

quer ver, o retrato de um eterno tecelão. 
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RESUMO 

Este artigo constitui-se um recorte do trabalho de mestrado com enfoque nas narrativas 

de experiências formadoras na voz de um poeta popular do Programa Brasil Alfabetizado 

– Baraúna/RN, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação - POSEDUC da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. Na trilha dos fios da história 

de vida do poeta popular Nildo da Pedra Branca, buscamos analisar, por meio das suas 

narrativas (Auto)biográficas como os saberes e experiências formadoras contribuíram 

para sua (auto)formação e o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Para a proposta 

deste artigo focaremos nas narrativas de infância do poeta, erguidas a partir de suas 

memórias e experiências de vida com destaque para a sua relação com a arte e o valor da 

poesia popular em sua vida. Como resultados o estudo aponta algumas percepções. A 

primeira delas diz respeito aos fecundos processos formativos do seu narrador 

personagem, tecidos nos fios da memória que enredam a sua trajetória de vida. Destacam-

se na esteira da experiência de tornar-se poeta, os saberes construídos com o pai, a labuta 

na roça e o gosto pela poesia. As histórias de vida, além do seu significado investigativo, 

representam um instrumento de formação para o sujeito que se narra e para os outros. As 

narrativas servem como material de compreensão dos processos de conhecimento, da 

formação e aprendizagem.  

mailto:rosilenerb@hotmail.com
mailto:charles.lamartine@gmail.com
mailto:avalcione@yahaoo.com.br
mailto:anitaroberta@gmail.com
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ABSTRACT 

This article constitutes a cut of the master's work with focus on the narratives of formative 

experiences in the voice of a popular poet of the Literate Brazil Program - Baraúna / RN, 

linked to the Post-Graduation Program in Education - POSEDUC of the State University 

of Rio Great Northern - UERN. In the story of the life story of the popular poet Nildo da 

Pedra Branca, we sought to analyze, through his (Auto) biographical narratives how the 

knowledge and formative experiences contributed to his (self) formation and his 

professional and personal development. For the purpose of this article we will focus on 

the poet's childhood narratives, built from his memories and life experiences, highlighting 

his relationship with art and the value of popular poetry in his life. As results the study 

points out some perceptions. The first one concerns the fecund formative processes of his 

character narrator, woven into the threads of memory that entangle his life trajectory. 

They stand out in the wake of the experience of becoming a poet, the knowledge built 

with the father, the toil in the countryside and the taste for poetry. Life histories, in 

addition to their investigative meaning, represent a training tool for the narrator and for 

others. The narratives serve as material for understanding the processes of knowledge, 

training and learning. 

Key Words: memory. life stories. experience. popular poet. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz uma discussão acerca dos saberes, histórias de vida, 

experiências e fazeres de um cidadão conhecido por nome Nildo da Pedra Branca, 

sertanejo, agricultor, morador do campo e poeta popular. Homem simples, capaz de 

romper o invólucro das barreiras impostas pelas dificuldades sociais e econômicas e 

inscrever-se no mundo como um sujeito de superação e empoderamento.  

Neste suave passeio trouxemos à baila as narrativas (Auto)biográficas do poeta 

Nildo da Pedra Branca, adentro na intensidade da sua história de vida, suas memórias de 
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infância, o cotidiano e suas experiências, com o objetivo cerne de identificar seus saberes 

de histórias de vida e das experiências formadoras que potencializaram sua trajetória 

formativa em seu percurso de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Os fios da narrativa do poeta Nildo da Pedra Branca versam sobre família, 

sentimentos, sobre o seu ofício, sonhos, superações, dores e aporias. A história de vida 

do saber comum do nosso personagem é densa e encorpada de experiências formativas. 

Enredada em teias de dificuldades e vulnerabilidade social. Sua trajetória aponta para um 

lugar de tensões, de vivência, de luta, resistência nas pegadas da superação. O modo 

inspirador como foi tecida sua história singular, fecunda de experiências e saberes 

formativos, fizeram brotar em nós o desejo de trazê-lo como protagonista desta análise. 

O poeta Nildo da Pedra Branca inscreve em sua história de vida a marca do 

empoderamento de si. Eis a razão da necessidade de suas experiências serem narradas e 

compartilhadas.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o desenvolvimento do trabalho emprestam suporte teórico os estudos de 

Freire (1980, 1989 e 2011), Josso (2010), Halbwachs (2006), Martins (2000) e Brandão 

(1981). Utilizaremos os conceitos e definições desses autores, pois acreditamos contribuir 

epistemologicamente com as discussões levantadas e para o alcance do nosso objetivo. 

Nossa investigação traz à tona a história, os saberes, as experiências e os fazeres 

do poeta Nildo da Pedra Branca, o protagonista do estudo, narra o vivido e fala da sua 

existência a si e ao outro. O trabalho versa a respeito da memória de um sujeito cuja voz 

e saberes foram deixados à margem da história oficial. Para o objetivo de compreender, 

por meio das narrativas (Auto)Biográficas de um poeta popular como os saberes e 

experiências formadoras contribuíram para a (auto)formação e o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal,  

Para alcançarmos o objetivo de analisar por meio das narrativas 

(Auto)Biográficas de um poeta popular como os saberes de histórias de vida e de 

experiências formadoras contribuíram para a (auto)formação e o seu desenvolvimento 
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profissional e pessoal, se faz necessário entendermos os processos formativos e os saberes 

da experiência dos sujeitos na sua vida cotidiana. Nessa direção, nos apoiaremos em 

Freire (1980 e 2011),  Martins (2000), Brandão (1981) e Tardif (2010). 

A partir da educação emancipadora e transformadora (FREIRE, 1981, 1989 e 

2011), este educador criou uma nova concepção de ensino, em seu bojo, a abordagem dos 

conteúdos considera os diversos contextos sociais e os saberes da experiência da vida 

cotidiana dos sujeitos. 

Na mesma linha de raciocínio de Freire, em relação aos saberes comuns ligados 

ao sujeito em sua vida cotidiana, o sociólogo brasileiro José de Souza Martins (2000), 

apresenta em sua obra A sociabilidade do homem simples (2000), uma importante 

reflexão a respeito dos elementos que envolvem a vida cotidiana e o senso comum. O 

autor evidencia em sua investigação, o mundo do homem simples e o seu relacionamento, 

preocupações, perspectivas materiais e imateriais circundantes da complexa sociabilidade 

na modernidade, bem como as suas condições de atuação no processo histórico e também 

do seu fazer histórico.  

A socióloga Marie-Christine Josso no sentido do papel ativo atribuído ao sujeito, 

junta-se a Freire. Em seus trabalhos com uso da abordagem biográfica, a autora, nos faz 

perceber a importância de se estudar os fenômenos sob a perspectiva das próprias pessoas, 

em seus contextos de vida.  

A abordagem metodológica das histórias de vida e o trabalho com as narrativas 

defendidos por Josso evidenciam a centralidade do sujeito ativo como protagonista e 

concedem ao sujeito o papel de ator e autor de sua própria história. Em sua pesquisa 

(Auto)biográfica, Marie-Christine Josso apresenta reflexões metodológicas sobre o 

método (Auto)Biográfico e a compreensão dos processos de formação (autoformação) 

dos sujeitos. Josso (2010) afirma as narrativas singulares em cada sujeito como 

metodologia de pesquisa, valoriza as dimensões pessoais do ser, seus sentimentos, afetos, 

suas trajetórias de vida e experiências vividas. As narrativas de experiências formadoras 

nos permitem compreender as mudanças que ocorrem no plano pessoal e social.  

Essa pesquisadora nos traz conceitos-chave relacionados às dimensões: Histórias 

de Vida em formação, experiências formadoras e destaca a importância da narrativa neste 
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percurso. Sua visão nos interessou neste trabalho, pois a pretensão era ver como as 

narrativas das experiências de vida do sujeito da pesquisa potencializam mudanças e 

transformações no sujeito, o modo como o auxiliam a compreender seus processos 

formativos a partir de suas experiências do cotidiano e a influência do contexto e do outro 

em sua própria constituição. 

Como este trabalho evidencia as narrativas das histórias, saberes e experiências 

vivenciadas pelo poeta popular Nildo da Pedra Branca em seu percurso de vida, 

consideramos pertinente uma reflexão e compreensão acerca das narrativas como 

dispositivo de formação e como processo de conhecimento, conforme a abordagem de 

Josso (2010). 

 

3 METODOLOGIA 

 

A investigação tem abordagem qualitativa e está ancorada no método 

(Auto)Biográfico, nas narrativas (auto)biográficas do poeta popular Nildo da Pedra 

Branca179. Esse sujeito ganha voz e visibilidade por meio da expressão de suas ações e 

visão do mundo em que vive.  

A pesquisa qualitativa se coloca como opção pertinente para o estudo por 

trabalhar, como afirma Minayo (2001, p. 22): “Com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”.  

Para a autora citada, esse movimento dinâmico da relação entre o mundo real e 

o universo da subjetividade humana explicita que a pesquisa qualitativa focaliza 

dimensões de uma realidade que não pode ser quantificada. O estudo a partir das 

narrativas (auto)biográficas e de histórias de vida requer, com a operacionalização da 

                                                 
179 Na infância, o poeta recebeu da família o apelido de Nildo. Já na fase adulta, foi cognominado de “Nildo 
da Pedra Branca” pelo poeta Antônio Francisco, em homenagem à sua comunidade, Pedra Branca. 
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pesquisa, interpretações ou constatações científicas além das oferecidas pelo rigor lógico 

da ciência dos modelos clássicos e pós-positivistas.  

Assumimos aqui a perspectiva da abordagem das histórias de vida e o trabalho 

com as narrativas, defendidos por Josso (2010). Em seus estudos com uso da abordagem 

biográfica, a autora nos faz perceber a importância de se estudar os fenômenos sob o 

ponto de vista das próprias pessoas, em seus contextos de vida.  

No diálogo com essa autora apresentamos as experiências do poeta Nildo da 

Pedra Branca como reveladoras de saberes construídos no cotidiano de um sujeito à 

margem. Seus poemas são fontes de conhecimento por provocarem a tarefa de pensar 

como podemos aprender com as vozes subterrâneas, com as experiências e saberes 

erguidos no cotidiano dos homens simples, saberes vistos como “menores”, destituídos 

do rigor lógico da ciência. Trata-se de uma experiência com o olhar para possibilitar ao 

indivíduo perceber-se no mundo, por meio de suas leituras e narrativas, como atuante da 

própria história e não como mero espectador. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os versos do poeta José Antônio da Silva, conhecido por Nildo da Pedra Branca, 

formam um tecido narrativo a partir da vida do cotidiano. É possível sentir em seus versos, 

o repisar de um sentimento entrelaçado com o mundo vivido. De modo simples e sensível 

sua narrativa testemunha memórias eternizadas em seus poemas.  

A temática central nos fragmentos acima evidencia as memórias e lembranças 

de experiências de vida, com destaque para a sua relação com a arte e o valor da poesia 

popular. A voz do poeta e as suas narrativas se transformaram em ferramenta essencial 

para a tessitura de sua história de vida. Como aponta Thompson (1992, p. 301), deve-se 

considerar a “narrativa como forma principal pela qual os seres humanos dão sentido à 

própria experiência”. 
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O poeta nasceu em Mossoró, no dia 24 de março de 1972. Filho de Luiz 

Venâncio da Silva, agricultor, e de Luzia Soares da Silva, parteira e rezadeira180.Tonou-

se homem simples do sertão, agricultor, cordelista, violeiro e poeta popular. De olhar 

ávido, sorriso despendido no sempre e voz entusiasta, eternizou o seu lugar de infância, 

o Sítio Pedra Branca, via palavra poética e o carrega no próprio nome como forma de 

homenagear a pequena comunidade rural localizada a dez quilômetros da cidade de 

Mossoró/RN. Palco do seu existir, por ele adotado como moradia desde os quatros anos 

de idade, quando lá chegou, Pedra Branca é o local onde permanece até os dias atuais.  

Ao percorrer e descer os caminhos por entre a caatinga espinhosa e árvores que 

se rareiam, chegamos181 ao cenário de inspiração do poeta. Ele foi nos apresentando 

minúcias das belezas daquele lugar. Era o quarto sábado do mês de agosto de 2017, numa 

manhã de verão nos sentamos à sombra do pau branco182. O cenário carregado de 

sentimentos podia ser visto no farfalhar das folhas ao vento. Refúgio sagrado para a 

criação dos seus poemas. Ao tocar o chão daquele espaço afetivo, o poeta Nildo da Pedra 

Branca5 evocou as lembranças de infância e rememorou as suas raízes e influências 

poéticas, descritas no fragmento abaixo:  

 

Foi uma infância difícil, sem escola, mas o que degustava melhor da 

roça era as glosas do meu pai. É o assobio dele o aboio dos vaqueiro 

que eu escutava. Musicalmente, eu escutava Eliseu Ventania, Jacson do 

Pandeiro, Luís Gonzaga, e assistindo cantoria pelo menos a cada mês 

ou dois meses na minha região tinha cantoria. Os poetas da época era 

João Liberalino, Elizeu Ventania, Oneso Maia, Luíz Campo, Chico 

Porfíro, Manuel Gonçalves, Nenem Ozana, José Ribamar, Manuel 

                                                 
180 Mulher, geralmente idosa, que tem poderes de cura por meio de benzimento. A rezadeira especialista 
em quebranto, mau-olhado, vento caído, enquanto reza em cruzes sobre a cabeça do doente, usa 
pequenos ramos verdes, que vão murchando por adquirirem o “espírito” da doença que lhe fazia mal. 
CASCUDO, Luiz da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo. Global Editora. 2001. 

181 Nós, o poeta Nildo da Pedra Branca e Alexandre Ramos que no dia dava assistência na gravação das 
falas e na feitura das fotos. 

182 Espécie encontrada na Caatinga dos estados do CE, RN e PB. Árvore de médio porte, decídua 

na estação seca, 5-10 m de altura, tronco cilíndrico, de 30-40 cm de diâmetro. Folhas simples, pecioladas, 

lanceoladas, cartáceas, alterno-espiraladas, glabras, com nervuras proeminentes na face abaxial. Flores 

brancas, levemente perfumadas, corola campanulada, cálice concrescido e persistente nos frutos. Fruto 

núcula indeiscente, sementes brancas. Disponível em:< http://floraufersa.blogspot.com.br>. Acesso: 28 

ago. 2017. 
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Gomes, Chico Pedra, Nestor Bandeira. Então, Chico Constantino. Esses 

foram os poetas que fizeram mais parte da minha infância. Meu pai, a 

cada dois meses, trazia uma dupla de violeiro, ou outro vizinho da 

comunidade trazia também esses violeiros. Severino. [...] então, fui 

criado, à noite, assistindo terço, novena e sempre acontecia em casas 

diferente disbulha de feijão. Quando tinha uma quantidade de feijão que 

era colhido na roça, se juntava cinco, seis famílias e um dizia pro outro: 

‘tal noite é disbulha na casa de fulano, tal noite é na casa de ciclano’. E 

então eu fui educado com cordel, porque minha mãe era uma leitora de 

cordel.183 (Entrevista com Nildo da Pedra Branca, Mossoró/RN, 

02/09/2017). 

  

Dessa narrativa saltam muitos personagens: João Liberalino, Elizeu Ventania, 

Oneso Maia, Luíz Campos, Chico Porfírio, Manuel Gonçalves, Nenem Ozana, José 

Ribamar, Manuel Gomes, Chico Pedra, Nestor Bandeira e Chico Constantino. Na fala, 

adornada pela emoção, o poeta, sujeito desta pesquisa narra com orgulho o fato de estar 

em meio a expressivos nomes e vozes da literatura de cordel da região desde muito cedo. 

É recorrente a citação de eventos domésticos, ou na vizinhança, que denotam momentos 

de prazer, descontração e/ou contato com diversas manifestações artísticas.  

Na infância, apesar do quadro precário, viveu o deleite das cantorias, das 

emboladas, a escuta e o fascínio pelos folhetos de cordel. O gosto pela poesia, herdado 

do pai, contador de anedotas, e da mãe, uma voraz leitora de cordel, marcam o início da 

sua trajetória poética, mesmo bem antes de se descobrir poeta. O cenário da infância 

mostra uma positividade do espaço como suporte de uma materialidade na arte motivada 

pela presença de muitas vozes e expressões artístico-culturais. 

 Em seus dizeres, o poeta expressa: “O que vivi na minha infância serviu muito 

pra adolescência, pra adulto e até a pessoa que sou hoje”. Na análise da narrativa, 

identificamos as experiências no ambiente da infância representadas por imagens vivas. 

A presença da oralidade, com as performances mais variadas de interação com poemas e 

expressões artísticas, constitui o primeiro marco formativo da identidade do poeta e do 

cidadão Nildo da Pedra Branca. Na descrição de sua história de vida, o nosso narrador 

deixa transparecer o amor por seu lugar, o cuidado com a terra, o respeito pelo ser humano 

                                                 
183 Como forma de respeitar a fala de Nildo da Pedra Branca, optamos por fazer a transcrição literal das 
suas narrativas. 
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e pela cultura do sertão, valores transmitidos na infância, influências inerentes ao seu 

constituir-se poeta. 

Na sua fala, é possível observar o contributo da convivência com os repentistas 

e poetas da época de criança como decisiva para a construção do seu tornar-se poeta. 

Reconstruída por sua memória, sua narrativa reforça as contribuições do método 

(Auto)biográfico, por falar de aprendizagens significativas dos processos vitais de 

formação.  

Na continuidade da entrevista, o poeta Nildo da Pedra Branca destaca as 

experiências de aprendizagem vividas mais tarde, com aquele por ele considerado o seu 

mestre na poesia, o poeta, repentista e letrista Luiz Campos. Reconhece os ensinamentos 

do mestre, o seu encorajamento. A forma como narrou a convivência e o aprendizado 

com Luiz Campos exala sentimentos de alegria. O seu olhar refletia o brilho e a gratidão 

expressos em sua fala: 

 

Meu mestre, que eu tinha como mestre na poesia, era Luiz Campo. Luiz 

Campo gostava de mandar eu declamar. Pedia pra mim declamar e 

aprendi muita coisa com ele. Visitei muito, fiquei ao lado dele até a 

morte. Mostrava o sofrimento que o poeta passa nos dias atuais diante 

dessa sociedade que, muitas vezes, não entende e não valoriza o lado da 

cultura. (Entrevista com Nildo da Pedra Branca, Mossoró/RN, 

02/09/2017). 

 

No crepúsculo da narrativa, os versos pilam miúdo e espalham os grãos do 

existir.  A sua performance, no momento de narrar, faz as histórias ecoarem dentro de nós 

e aquecem as nossas memórias. Esse entrelaçamento de testemunhos e lembranças 

associados às experiências de vida trazem à reflexão o que foi dito por Halbwachs (2006, 

p.30), estudioso pioneiro em defender a memória como fenômeno social. O sociólogo 

afirma: “Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda 

que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente 

nós vimos”. Nesse caso, até mesmo as nossas memórias mais íntimas e particulares não 

devem ser pensadas em termos individuais, pois memória é sempre construída em grupo, 

embora não haja memória fora da esfera pessoal. 
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Halbwachs (2006) apresenta os quadros sociais que as compõem. O cerne do seu 

conceito é referente à memória como elemento de conexão entre o indivíduo e a 

sociedade. É possível entender a memória coletiva como as lembranças e pensamentos 

comuns aos indivíduos do grupo e, para mantê-la viva, é preciso os sujeitos pensarem e 

se lembrarem de forma coletiva.  

Na ótica halbwachsiana, para reconstruir o sujeito desta escrita é necessário 

recorrer a eventos e acontecimentos passados, nos quais esteve em companhia de outras 

pessoas. A história do narrador desta pesquisa é a história de tantos outros. A sua fala está 

cheia da fala dos outros. Os estudos de Halbwachs (2006) ancoram a nossa compreensão 

quanto ao entendimento do papel fundamental desempenhado pela memória coletiva nos 

processos que permitem o poeta Nildo da Branca partilhar, por meio das narrativas de 

suas experiências, um conjunto de significados.  

 Nas lembranças do poeta, a sua memória individual resulta de diversas 

combinações das construções sociais com as quais se relacionou ao longo da vida. Sua 

voz se junta a outras vozes para construir, através da sua memória individual, uma 

produção social da memória. Os poetas populares agregaram a função de conservar vivas 

as histórias mantidas pela tradição. Eles revivem e revisitam o passado. 

Nas reminiscências do poeta, as lembranças da mãe, responsável por lhe 

apresentar os encantos do cordel, ecoam em sua voz. Ao longo da narrativa, Nildo da 

Pedra Branca torna presente, em várias passagens, a figura materna, com as primeiras 

lições do ABC e do cordel. Através do seu mergulho em tempos idos, ganha vida a voz 

do poeta: 

 

O maior ensinamento da minha mãe foi me fazer um leitor de cordel. 

Eu aprendi a ler [com] minha mãe lendo cordel em disbulha de feijão. 

Minha mãe catava cordel, né? Tem coisa que ela cantava que ela nem 

lembra mais, mas era bem afinada e o pessoal aplaudia, né? Então, uma 

das melhores coisas que eu aprendi com ela, se minha mãe não fosse 

uma leitora de cordel eu acredito que eu não era poeta hoje. [...] Vei no 

sangue, misturou Assú com Mossoró. Assú conhecida a terra dos 

poetas. Meu pai dizia algumas glosas da luta do dia a dia e a minha mãe 

era uma leitora de cordel. [...] as cantorias de viola, mais de dez ou doze 

cantadores, quando eu chego nessa calçada aí [aponta para a casa de 
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taipa do seu pai] eu sinto o cheiro de poesia, ainda da minha meninice. 

Pai sempre fazia cantoria. O que eu aprendi com os dois velhos é mais 

ou menos isso de bom, né? (Entrevista com Nildo da Pedra Branca, 

Mossoró/RN, 02/09/2017). 

 

Na descrição de sua história, é possível perceber a importância do papel da 

família para o poeta Nildo da Pedra Branca, apreendida como agente formador. Ambiente 

de aprendizagens significativas auferidas pelo entrelaçamento dos fios das relações 

afetivas, culturais e educativas. Ao narrar sobre o seu processo inicial de alfabetização, 

afirma ter sido alfabetizado pela mãe, com uso do cordel, recurso marcante na 

aprendizagem e no desenvolvimento do poeta. Estávamos diante do que nos diz Josso 

(2010, p. 40): “Os contos e as histórias de nossa infância são os primeiros elementos de 

uma aprendizagem que simbolizam a nossa compreensão das coisas da vida”.  

Da figura paterna guarda, na memória, as experiências formadoras dos 

conhecimentos sobre o manejo de afagar a terra, os animais e o amor pelas coisas do 

campo. O seu pai, preocupado com a subsistência da família, ensinou os filhos a tirarem 

o sustento da roça. Todos da casa começaram muito cedo a capinar o roçado, faziam desde 

a aurora ao crepuscular do dia. A sua narrativa abaixo, fala-nos sobre os saberes mediados 

pelo pai: 

 

[...] Pai, levava a gente pra roça, pra tirar o sustento da terra. Me ensinou 

a ser agricultor. Me ensinou a ser homem, a respeitar. Meu pai era um 

homem educado, não sabia sequer assinar o nome, mas ele era um 

homem educado. E aprendi a ser homem com ele. Era honesto, sincero. 

(Entrevista com Nildo da Pedra Branca, Mossoró/RN, 02/09/2017). 

 

Essa fala leva à compreensão da importância dada aos conhecimentos utilitários 

da agricultura, ancorados em uma educação tecida na existência e experiência vivida. O 

poeta Nildo da Pedra Branca expressa sua relação alicerçada com as coisas e as 

encantarias do sertão, lugar infiltrado em suas veias: a terra, os animais, a poesia. 

Manifesta o seu aprendizado emergido da experiência com a terra, trilhado com o pai. 

Nos fios dessa construção, o nosso narrador reflete sobre as marcas dos saberes deixadas 

em sua dimensão humana. Saberes que lhe impulsionaram uma maneira de conceber a 
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vida, de vivê-la. Ao olhar para si, o poeta Nildo da Pedra Branca, se percebe e se lê como 

humilde, honesto e trabalhador graças aos ensinamentos do seu genitor. O pai o educou 

com saberes do homem simples do sertão. 

Ao declarar: “Pai não sabia sequer assinar o nome, mas ele era um homem 

educado” o poeta revela os ensinamentos de Freire (1989). Seu Luiz Venâncio da Silva, 

pai do nosso narrador ancorou os seus conhecimentos na leitura de mundo defendida por 

Freire (1989) e na experiência aprendida no decorrer da vida. Saberes múltiplos 

constituídos na relação com a família, com a comunidade e com a natureza que ampliam 

o sentido da sua vida. 

Percebemos, ainda, na fala do poeta Nildo da Pedra Branca, a perspectiva 

apontada por Brandão (1981), quando afirma não existir uma única educação, mas sim 

“educações”, pois ela está presente em todos os lugares e permeia o cotidiano das pessoas. 

Na verdade, "existe misturada com a vida em momentos de trabalho, de lazer, de 

camaradagem ou de amor" (BRANDÃO, 1981, p. 19).  

Como Freire, Brandão (1981) concebe o ponto de origem da apreensão do saber 

a partir da sua própria realidade social, uma realidade concreta da vida cotidiana das 

pessoas, geradora de diversas possibilidades de aprendizagem sob tantas formas. A 

educação do lavrador, na voz do poeta, possui uma singularidade. Essa educação aparece 

interligada à vivência com os elementos da natureza e o chão/terra do seu lugar. No nosso 

entendimento, envolve a sua própria identidade e a sua cultura. 

As emoções e marcas evidenciadas pelas memórias do poeta Nildo da Pedra 

Branca revelam o referencial dos seus pais como a seiva da vida, o primeiro marco 

formativo da sua identidade de poeta e cidadão. A fecunda experiência de aprender a ler 

com a mãe cantando cordel foi edificante para o processo formativo e autoformativo do 

narrador. A semente lançada pela mãe, no princípio da vida do poeta, germinou em solo 

fértil, fincou raiz na constituição da sua pessoa. 

Compreendemos a voz do poeta popular Nildo da Pedra Branca, sobre como 

pensa suas experiências vividas, em narrativas de formação, pois trata-se de uma 

possibilidade muito rica de apreender o vivido social e o sujeito em suas práticas. No 

trabalho com as narrativas de formação, se tenciona aquilo que é ou foi formativo em um 
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dado momento histórico para os sujeitos que narram suas experiências. Esse trabalho 

permite, na medida do possível, que os sujeitos pesquisados caminhem para sua (auto) 

formação (JOSSO, 2010). 

As narrativas de formação deslocam o sujeito/narrador para momentos da 

reflexão em e para tempos e espaços específicos. Traduzem recortes das histórias de vida 

dos sujeitos projetados para suas itinerâncias. Trabalhar com as histórias de vida do poeta 

popular Nildo da Pedra Branca, por meio de suas narrativas de experiências formadoras, 

conduz àquilo que é ou foi formativo em um dado momento histórico para os sujeitos que 

narram suas experiências tensas, desejosas, angustiantes, confortantes.  

 O poeta Nildo da Pedra Branca narra “o velho pai” como referência do seu 

conhecimento de mundo e da identidade e pertença com o seu lugar. A profunda relação 

com a terra/chão; o limpar de enxada; a leitura da chegada da chuva, com o cortar do 

relâmpago ou o tempo de seca anunciado pelo não florir do pau branco; a plantação, a 

apanha do algodão; a criação de animais, o cheiro do barro. Suas falas são ancoradas no 

sentimento de pertença ao meio rural nordestino, canto agregador de identidade. Em seu 

relato o entrevistado afirma: 

 

A minha identidade sertaneja vem desde o meu pai. Pai nunca quis sair 

do sertão. Eu nunca tive vontade de sair nem um segundo do sertão. Tá 

na minha alma, no meu espírito. O sertão está entre as melhores coisas 

pra mim. Eu sinto o cheiro do barro molhado da casa de taipa. Quem 

me vê nos palcos, vê sempre A minha marca é o chapéu de couro, é o 

sertão. Só posso sair do sertão se for obrigado, mas se eu sair do meu 

sertão, da minha zona rural pra morar numa cidade, talvez vá só uma 

parte, a outra metade de mim fica presa ou morta aqui. (Entrevista com 

Nildo da Pedra Branca, Mossoró/RN, 02/09/2017). 

 

De pés plantados na terra/sertão, Nildo da Pedra Branca em sua narrativa revela 

os traços e linhas de uma vida construída e revigorada pelo contato pleno com a natureza 

e cultura sertaneja.  Em seu relato sobre o sertão, diz-nos: “A minha identidade sertaneja 

vem desde o meu pai. Pai nunca quis sair do sertão”.  

Percebemos na fala do narrador um mundo de vida pulsante nesse sertão como 

espaço de aprendizagem e fonte de apropriação de saberes. A afirmação incisiva “Eu 
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nunca tive vontade de sair nem um segundo do sertão” confere uma expectativa de 

valorização do meio rural, remete ao sentido da vida no campo como lugar de formação, 

sobrevivência e valores aprendidos com o seu pai foi vital para a sua marca de pertença 

ao sertão e do seu ser camponês, elementos constituintes da sua própria história e do seu 

aprendizado.  

O fragmento de narrativa, acima analisado, anuncia a perspectiva apontada por 

Gadotti (2000) em seu livro Pedagogia da Terra, de que para compreender o ser humano 

precisamos aprender as linguagens da Terra, suas formas de comunicação, seu viver 

biológico. Para isso, carece de observá-la nas suas manifestações e sob um olhar do ponto 

de vista político-educacional. 

Em diálogo com o autor citado, seguem, nas memórias ruralistas do narrador 

Nildo da Pedra Branca, a sua percepção da terra sob o olhar amoroso e educativo. Suas 

lembranças trazem, pela palavra, o apego às tradições sertanejas, os ritmos, símbolos e 

rituais que compõem o aprender no cotidiano do sertão e a sua maneira de viver.  

Nesse lugar nosso narrador aprendeu sobre o respeito e o cuidado com a terra, 

como plantar, colher, cuidar dos animais, as formas de sobrevivência e de si reinventar 

nos tempos áridos da seca, momentos de súplica aos céus pela chuva. Ele se encontrou 

com a expressiva leitura da paisagem desse lugar. Instruiu-se sobre o exercício de 

esperançar diante dos dramas da escassez da sequidão. Construiu o sentido do florescer 

da vida renovada nos tempos de fartura de inverno. Nesse cenário os modos de fazer e 

aprender desse sujeito sertanejo são inseparáveis da natureza e dos contextos vividos.  

O poeta deixa aflorar o cotidiano e abre as porteiras para a beleza do sertão em 

seus versos e no seu viver. São versos e falas prenhes de sentido e elementos identitários. 

Em um momento da narrativa ele afirma: “o sertão está entre as melhores coisas pra mim. 

Eu sinto o cheiro do barro molhado da casa de taipa. Quem me vê nos palcos vê sempre, 

a minha marca é o chapéu de couro, é o sertão”. Nesse fragmento identifico o seu ancorar 

na simbologia e nos rituais do lugar como uma tática de resistência, como sugere Certeau 

(2005), para mostrar a sua identidade com o meu rural.  

Segundo Certeau (2005), os sujeitos comuns inventam para si um emaranhado 

de táticas que expõem astúcias e produzem invenções como forma de reagir, subverter e 
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modificar os acontecimentos do cotidiano de suas vidas. Essas táticas são engendradas 

por Nildo da Pedra Branca, ao apregoar os ritos de sua comunidade e fazer uso dos 

elementos simbólicos em sua indumentária, com destaque para o chapéu de couro, a 

camisa xadrez e o chinelo de arrasto, típicos do tipo tradicional nordestino e que 

comunicam a sua identidade. Nas pequenas resistências estabelecidas no cotidiano, as 

transformações são, de forma sutil, tramadas pelos sujeitos comuns. 

No “disbulhar” das suas memórias, o narrador fala das experiências pessoais a 

partir do seu lugar de origem, território marcado por lutas, esperanças, saberes, 

encantamentos. Lugar de importância na sua trajetória e visão de mundo. O poeta Nildo 

da Pedra Branca evoca a si mesmo como personagem de uma história cujo palco central 

e fonte inesgotável de matéria-prima na produção de versos é a sua vida de camponês. 

Afirma o seu pertencimento identitário com o seu lugar: o campo/chão/terra.  

Na sua narrativa o amor por seu lugar apontado em cada palavra, gesto e olhar, 

nos levava a enxergar no seu corpo a imagem cartográfica do sertão.  Nele a impressão é 

de vermos: as folhagens, as moitas de mato, os galhos e garranchos das plantas, o ninho 

dos pássaros, o comportamento dos animais, o perfume das flores da caatinga, o aboio do 

vaqueiro, o chão rachado cortado pela estiagem, o aroma da terra molhada do tempo de 

inverno, a água fria da cacimba, o gemido do gado, as intermináveis prosas com a 

vizinhança, os valores da cultura camponesa. As agruras e alegrias do sertão estão 

infiltradas no espírito do sertanejo Nildo da Pedra Branca e o habitam por inteiro. 

Para o nosso poeta, a palavra é nascida no chão do sertão. Ele eleva o tom da voz 

e enfatiza: Meu Mundo é a poesia mesmo! Para representar seus momentos criativos, no 

quintal da sua casa, sob o sol do pingo do meio dia, ele nos levou ao pau branco árvore 

nativa da região.. Ao dividir conosco o significado daquela árvore, Nildo da Pedra Branca 

faz questão de tratá-lo como o seu pé de poesia. O local lhe traz a paz necessária à criação 

da sua obra. Em seguida, o poeta espalhou os seus tesouros.  

Nesse mesmo momento, escavamos as páginas amareladas dos cordéis, alguns 

abocanhados pelo cupim. Espalhadas histórias embaralhadas de alegrias, zangas, 

tristezas, proezas de coisas do cotidiano. Os folhetos lidos e cantados por sua mãe. Ao 

sentir a sua textura, o ressoar de muitas vozes e o cheiro impregnado naquelas folhas 
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amareladas engendraram os fios a tecer as suas memórias. Estampado na retina do 

cordelista, o encantamento transparecia para si a epifania: o nascedouro do seu ser poeta.  

No lastro da intensidade do momento vivido as lembranças faziam a sua voz 

vibrar. Em meio ao folhear dos cordéis as palavras vieram das mais diferentes formas, 

desde os relatos orais ou sob a forma de um inspirado poema declamado:  

 
 

Na poesia eu encontro 

Tudo que tem de beleza 

As cores do arco-íris 

             A paz da mãe natureza 

Está nos verdes dos campos 

Nos olhos dos pirilampos 

Feito pelo criador 

No frio da madrugada 

Na choupana abandonada 

                                                      Nas asas de um beija-flor 184 

Saborear esse poema nos proporcionou a liberdade de viajar nas asas do beija-

flor e sentir o aroma das flores beijadas. Sentir o encanto de sua poesia, a natureza 

eternizada em seus versos, espalhou ao nosso redor uma atmosfera de leveza e inundou a 

nossa alma de sentimentos. Seus versos educam os nossos sentimentos a dimensão 

estética e humana. O poeta Nildo da Pedra Branca é um artesão das palavras rimadas. 

Emocionado, recitou parte do poema: Um cordel com poesia de sua autoria para nos falar 

sobre o que é ser poeta: “É ver poesia em todo lugar! “É viver sem saber que está vivo! 

[...]. Isso é ser poeta. Se eu pudesse só vivia da poesia”.   

O relato nos conduz a deduzir que esse fragmento simboliza parte da essência da 

vida do narrador, pois transmite a sua alegria de ser poeta, de, com efervescente 

criatividade e imaginação, fazer brotar beleza das coisas simples da vida por ter um olhar 

diferente, aberto à sensibilidade. Transformar galhos, troncos, pedras, clamores, contar a 

terra e a vida em versos e levá-los mundo a fora alterou a existência humana do 

narrador/poeta e educador do sertão Nildo da Pera Branca. Aqui o sujeito da nossa 

                                                 
184 Poema recitado no momento da entrevista realizada no dia 12 de setembro de 2017. 
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pesquisa revela um desejo vindo das entranhas, comum aos alquimistas das artes, o sonho 

de viver a poesia, impressa em sua alma e desse ofício poder (sobre) viver. 

Pulsam em suas narrativas sobre o campo, lugar sagrado de sua origem, os 

saberes da alteridade, germinados da sua relação com a terra, atravessados em sua 

constituição humana. Correm nas suas veias a seiva e o sangue dos ensinamentos dos 

ancestrais do seu lugar. Para o poeta Nildo da Pedra Branca, o sentido da vida no sertão, 

como lugar de formação, sobrevivência, bem como os valores aprendidos com o seu pai 

sertanejo e a sua relação profunda e subjetiva com a terra, transformaram à sua maneira 

de ver o mundo e a sua existência.  

Enxergamos em sua fala a respeito dos aprendizados oriundos dos cuidados com 

a terra uma educação de valorização da vida e do outro. A experiência e significação de 

um homem “moldado” no chão sertão, e de identidade, produziu valores que refletem em 

sua forma de atuar na vida pessoal e no seu ofício de poeta. Ele se permite viver e doar-

se. Nele identificamos a sua dimensão humana ancorada nos saberes da alteridade. As 

habilidades do saber ser são potencializadoras do seu modo de produzir a vida, referência 

humanista da educação em Freire (2013). 

Ao buscar as memórias do tempo em que principiou a carreira de poeta, relatou 

uma trajetória marcada por adversidades, esforço, superação e empoderamento. Desse 

lugar de dificuldades por ele elencadas, como o abandono da escola e o trabalho precoce 

na infância, organizou sua narrativa sobre quando deu seus primeiros passos para a 

publicação dos seus cordéis. Nesse processo, considerado fundamental: o apoio e o 

reconhecimento por parte dos seus professores da sua arte de ser poeta. Em seu relato, é 

possível ouvir os ecos de alegria provenientes da conquista. Nosso personagem 

compartilha esse momento em sua vida: 

 

Cheguei a escrever, com 18 anos de idade, algumas quadrinhas, 

algumas sextilhas. Nunca me adaptei. Não imaginava que iria ser um 

poeta, mas sempre eu declamava. Depois dos 25 anos de idade, eu 

escrevi um pouco do sertão, mas tinha vergonha e medo de mostrar o 

que tinha escrito. Depois dos 30 anos eu retornei à sala de aula, o EJA. 

Com três meses de aula, eu falei que ia desistir, porque as dificuldade 

era grande, além que eu tinha que trabalhar durante o dia pra sustentar 
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a família: quatro filhos e uma mulher. E então os professores me 

pediram: não faça isso, passe uma semana em casa e retorne pra gente 

conversar. E quando eu retornei novamente eles falaram: você não vai 

desistir da escola, por que você pode não ser um bom aluno mas você é 

um poeta. [...] eles pegaram meu material e imprimiram meus primeiros 

duzentos cordéis. E a gráfica, na época, a Gráfica de Rebouças, me 

deram mais vinte exemplares. Isso aconteceu numa terça-feira. No 

sábado, eu não tinha nenhum exemplar, tinha vendido todos. [...] com 

uns dois mês depois foi quando lancei As Coisas do Meu Sertão e o 

Duelo de um bebo com um crente mal educado que se tornou um 

gracejo...E aí por diante começou a minha vida artística. (Entrevista 

com Nildo da Pedra Branca, Mossoró/RN, 02/09/2017). 

 

Nesse trecho da narrativa do poeta, pontos foram relevantes, quais sejam: o 

retorno à escola e o seu êxito quanto a assumir-se como poeta. Após 15 anos fora dos 

bancos escolares, Nildo da Pedra Branca matriculou-se no 3º Nível185 em uma escola de 

Educação de Jovens e Adultos, distante a 10 quilômetros da sua comunidade. No excerto, 

é observado que o teor das dificuldades da permanência na escola persistiu. Situação 

muito parecida com a vivida na infância.  

Na condição de “arrimo” de família precisava largar os estudos para lutar pela 

sobrevivência. Reconheceu o caminho doloroso de privações como o alavancar da sua 

descoberta como poeta e assim construir uma nova forma de escrever a sua história.  

Na diversidade de laços de afinidade tecidos por Nildo da Pedra Branca no 

processo de (auto)formação, a experiência foi edificante. Ao ser incentivado por seus 

professores, ele tomou consciência da sua condição de poeta. Constato, nessa situação, 

um redimensionamento humano e profissional do narrador. O seu fazer poético 

transformou a sua existência. O assumir-se poeta se revela como uma “experiência-

formadora”. Ele podia identificar-se e era identificado como poeta. Foi uma trilha de 

busca, conquista e prazer. As suas narrativas descortinam os fios que conduziram à 

constituição do sujeito aprendente.  

O poeta Nildo da Pedra Branca traz consigo a inscrição do cordel como parte da 

nossa herança cultural. Uma poesia que comunica o lugar, diz das pessoas e tradições de 

                                                 
185 Hoje, 6º e 7º anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais 
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um povo. Ela expande a sensibilidade humana, faz o ser humano refinar os sentidos e 

alargar a percepção de si e do mundo. Em analogia ao ato do cultivo do roçado, o narrador 

salienta, “o terreno sem adubo, sem semente, sem o acariciar a terra e amor à plantação, 

não permite o fecundo desabrochar das flores e fruto. Ele finaliza: “Se pudesse toda 

semana tava dentro de uma sala de aula, tava em qualquer canto mostrando o pulsar vivo 

do cordel e insistia”. No instante dessa fala, vimos nos olhos marejados do poeta o desejo 

de manter viva sua arte. 

Esse fragmento pode explicar, a partir das ideias de Certeau (2005), as táticas 

criadas e utilizadas pelos sujeitos comuns, “as burlas”, para escaparem das situações de 

domínio impostas pelos mais fortes. O poeta aponta como dimensão para o êxito e 

preservação da literatura de cordel a educação. Ir às escolas, como faz o poeta em seu 

cotidiano, revela-se como uma prática de natureza tática, por transgredir a ordem dos mais 

fortes. A voz de bravura e resistência da cultura e identidade sertaneja faz morada em 

seus versos. É difícil não beber na fonte da esperança cultivada por nosso narrador.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

Por meio do presente artigo objetivamos compreender, pela via da narrativa, 

como os saberes alicerçados nas experiências do cotidiano do poeta popular Nildo da 

Pedra Branca contribuíram para sua (auto)formação e o seu desenvolvimento profissional 

e pessoal. 

No percurso da narrativa de si, a partir da reflexão retrospectiva do sujeito, o 

narrador, também sujeito da pesquisa, descreveu a percepção de como o aprendido e 

ressignificado com as experiências afetaram a constituição do seu ser no sentido do 

fortalecimento da sua autonomia, formação humana e empoderamento.  

A narratividade do poeta mostrou as experiências de vida como instrumento para 

o desenvolvimento humano e reafirmou a potencialidade formativa das narrativas 

(Auto)biográficas. Sua experiência de falar de si deixou claro que, por intermédio das 

narrativas, é possível observar como tecemos o nosso cotidiano, a nossa realidade, o 

caminho da nossa existência na relação com outro. Assim, podemos refletir e ressignificar 



 

2133 

o nosso aprendizado humano e profissional, afinal o exercício de pensar sobre si, falar de 

si e para si possibilita o conhecimento de si (SOUZA, 2006) e a (auto)formação. 

Por meio desta pesquisa constatamos, então, que dar significação à história de 

vida de um sujeito comum, possuidor de um vasto aprendizado, produz um novo olhar 

quanto à compreensão dos espaços da formação. Verificamos que estes espaços não se 

delimitam ao local de uma instituição de ensino formal e que não podemos deixar escapar 

os vários espaços de aprendizagem potencializados pelo mundo da vida cotidiana.  

Compreendemos que vida e cotidiano estão entrelaçados nos conteúdos a serem 

aprendidos, ponto repisado por Nildo da Pedra Branca quando diz: “Passei pela escola 

primária e secundária. Na universidade chegarei já, de forma audaz. Li muitos autores e 

livros geniais, mas a escola da vida. Ah! essa me ensinou muito mais”. 
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RESUMO 

O presente artigo apresenta os aspectos de uma pesquisa que se propõe a analisar a 

existência de situações interdisciplinares numa perspectiva participativa e integradora por 

meio de diálogos e aproximações entre os diversos saberes educativos a partir do trabalho 

com a temática “história e cultura afro-brasileira” no ambiente escolar. Para tal, definimos 

como objetivo compreender como a implementação da Lei 10.639/2003 no currículo 

oficial da rede de ensino tem permitido o exercício da interdisciplinaridade no contexto 

das escolas públicas estaduais da cidade de Mossoró/RN. Este estudo possibilita 

reconhecer os contextos de como a interdisciplinaridade acontece na prática e se a mesma 

pode alterar antigas convicções, rompimento de preconceitos, mudanças profissionais e 

se tem possibilitado o alcance dos resultados idealizados na implantação da referida lei. 

Realizamos este trabalho investigativo no âmbito de duas escolas, sendo elas: Centro de 

Educação Integrada Professor Eliseu Viana e Escola Estadual Professor José de Freitas 

Nobre. A pesquisa, ainda em andamento, está sendo realizada em uma abordagem 

qualitativa, por possuir caráter exploratório, atentando para o método da observação e 

análise, compreendendo que o mesmo possibilitará maneiras mais diretas, flexíveis e 

satisfatórias para analisar e, posteriormente, interpretar o objeto investigado. 

Palavras-Chave: interdisciplinaridade. cultura afro-brasileira. educação básica. 
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This article presents the aspects of a research that proposes to analyze the existence of 

interdisciplinary situations in a participatory and integrative perspective through 

dialogues and approaches between the different educational knowledge from the work 

with the theme "Afro - Brazilian history and culture" in the school environment. To this 

end, we defined as objective to understand how the implementation of Law 10.639 / 2003 

in the official curriculum of the educational network has allowed the exercise of 

interdisciplinarity in the context of the state public schools of the city of Mossoró / RN. 

This study makes it possible to recognize the contexts of how interdisciplinarity happens 

in practice and whether it can change old convictions, disruption of prejudices, 

professional changes and has made possible the achievement of the results idealized in 

the implementation of said law. We carried out this research work in two schools, 

including: Integrated Education Center Professor Eliseu Viana and State School Professor 

José de Freitas Nobre. The research, which is still underway, is being carried out in a 

qualitative approach, because it has an exploratory character, considering the method of 

observation and analysis, understanding that it will enable more direct, flexible and 

satisfactory ways of analyzing and interpreting the object under study. 

Key-words: interdisciplinarity; afro-brazilian culture; basic education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos últimos anos, quando o mundo globalizado vivencia um intenso 

processo de avanços na ordem política, cultural e científica, ampliam-se as discussões no 

que se refere à necessidade da produção de novos saberes. Com isso, se mostra cada vez 

mais importante também a existência de situações interdisciplinares numa perspectiva 

participativa e integradora, a partir de diálogos e aproximações entre os diversos saberes 

educativos. Nesse contexto, essa pesquisa tem como principal finalidade desenvolver um 

estudo na educação básica na cidade de Mossoró/RN acerca da implementação da Lei 

10.639/2003 e como o conteúdo proposto pela mesma tem possibilitado o exercício da 

interdisciplinaridade no ambiente escolar. 
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A inclusão desta lei no contexto educacional brasileiro não é algo espontâneo. 

Ela é resultante de embates e iniciativas de diversos movimentos e surgiu como um 

projeto de políticas públicas, cuja meta era contemplar a diversidade racial de nosso país 

e buscar fornecer um conjunto de valores e compreensões com o intuito de contribuir para 

a diminuição do preconceito, da discriminação e combater as diferenças. Ou seja, a lei 

10.639/2003 é um produto da união de forças entre a atuação de políticos e também, 

principalmente, do movimento negro, que ao longo da história do nosso país apresentou 

inúmeras reivindicações quanto aos direitos dos negros na sociedade brasileira, buscando, 

de acordo com Serrano e Waldman (2007, p.13), “contribuir com a ampliação do 

exercício da cidadania e do fortalecimento de laços identitários nacionais”. 

Em 09 de janeiro de 2003 o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, em uma de suas primeiras ações à frente do governo brasileiro, assinou a Lei nº 

10.639, alterando a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de nº 9.394/96, que tornou 

obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Assim, o governo 

federal sancionou em março de 2003 a lei nº 10.639/03, alterando assim a LDB e 

estabelecendo as diretrizes curriculares para a implementação da mesma. 

Nesse contexto, de acordo com o documento oficial produzido pelo Ministério 

da Educação e Cultura, ficou estabelecida a inclusão do art. 26-A na lei da LDB, 

instituindo que: 

 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 

afro-brasileira. Incluindo no parágrafo 1º que o conteúdo programático 

a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira, tais como 

o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica 

e política, pertinentes a história do Brasil (BRASIL, 2003). 

 

Esta lei orienta que os conteúdos que dizem respeito a esta temática sejam 

trabalhados no contexto de todo o currículo da educação básica, especialmente nas 

disciplinas de Artes, Literatura e História do Brasil. No entanto, as outras áreas do 
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conhecimento escolar não estão isentas do trabalho com a temática, principalmente pela 

relevância da produção de saberes transdisciplinares para a formação dos sujeitos, onde 

“o ensino pode tentar, eficientemente, promover a convergência das ciências naturais, das 

ciências humanas, da cultura das humanidades e da Filosofia para a condição humana” 

(MORIN, 2000, p. 46). 

Essa discussão traz a possibilidade de compreendermos como a inclusão desses 

conteúdos, por meio da implantação da lei 10.639/03, permite o exercício da 

interdisciplinaridade na Escola, indicando, de acordo com Morin (2000, p.48), o encontro 

de disciplinas que estão dispostas a conversas, a troca e a cooperação, transformando-se 

em algo orgânico. Para tanto, atentamos para a necessidade de uma observação mais 

concentrada acerca do que está sendo abordado nos dias atuais nas salas de aula da 

educação básica, após 16 anos de existência da lei que impõe na condição de conteúdo o 

ensino da História e Cultura dos afro-brasileiros, onde aqui, mais especificamente, 

desenvolvemos essa análise em duas escolas públicas estaduais de nível médio da cidade 

de Mossoró/RN, sendo elas o Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana e a 

Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre. 

Para tal, analisamos a efetiva aplicabilidade da lei e o modo como a mesma vem 

sendo trabalhada no contexto da educação básica em suas diversas disciplinas, 

verificando de forma distinta, mas ao mesmo tempo complementar, como os conteúdos 

relativos a essa temática estão contidos nos materiais didáticos assim como observando o 

modo em que a imagem do negro se apresenta nesses recursos utilizados, principalmente 

nos livros didáticos, além da maneira em que esses conteúdos estão sendo ministrados 

aos alunos, acerca dos discursos e interpretações que estão sendo dados sobre eles, sempre 

buscando reconhecer os contextos de como a interdisciplinaridade acontece na prática e 

se a mesma tem alterado antigas convicções, rompimento de preconceitos, mudanças 

profissionais e se tem possibilitado o alcance dos resultados idealizados na implantação 

da lei. 

A partir disso, acredita-se que uma investigação desta natureza torna-se 

relevante por permitir um diagnóstico sobre o que e como essa temática vem sendo 

trabalhada em sala de aula no Ensino Médio, considerando a importância das influências 
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da cultura Afro-brasileira, possibilitando o conhecimento de uma realidade socialmente 

constituída que se faz importante por nos permitir pensar sobre o futuro da educação, 

principalmente no que diz respeito à formação dos sujeitos cuja “formação escolar deve 

propiciar o desenvolvimento de capacidades, de modo a favorecer a compreensão e a 

intervenção nos fenômenos sociais e culturais, assim como possibilitar aos alunos usufruir 

das manifestações culturais nacionais e universais” (BRASIL, 2001, p. 45). 

Ao realizar esta análise no contexto escolar, acredita-se poder contribuir para a 

compreensão de como essas instituições tem trabalhado a interdisciplinaridade, sobre 

seus desafios e sua consolidação para com o entendimento da condição humana. Ao 

buscar estudar o conteúdo proposto na lei 10.639/03, é possível compreender que o 

mesmo diz respeito a uma proposta interdisciplinar e que sua compreensão só se faz 

possível sendo trabalhada de igual forma. Esta análise possibilita ainda uma reflexão 

sobre o espaço em que as Ciências Sociais vêm ocupando na educação básica, 

principalmente nesse contexto atual em que se faz necessário uma ciência interdisciplinar, 

cada vez mais aberta, dialógica e humana. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A história do povo brasileiro, contada a partir do olhar colonizador, nunca teceu 

elementos que valorizassem de forma satisfatória os povos de origem africana. Foram 

necessários muitos anos de embate político para que o Brasil conseguisse ao menos o 

dispositivo legal, com a criação da Lei Nº 10.639/2003, que fizesse com que a educação 

brasileira passasse a valorizar a gama de conhecimentos presentes nestas culturas tidas 

pelos europeus como inferiores, e incluísse em sua organização curricular a história do 

povo africano como forte influenciadora da nossa cultura. 

 Há pouco mais de uma década estamos vivenciando um momento em que a 

educação no Brasil busca valorizar devidamente a história e a cultura dos povos 

afrodescendentes, buscando assim reparar danos, que se repetem há séculos, no que diz 

respeito à sua identidade e a seus direitos. Com isso, a inclusão desse conteúdo nos 
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currículos da educação brasileira amplia o foco dos currículos escolares para a 

diversidade cultural, racial e social brasileira. 

De acordo com (BRASIL, 2004, p. 17): 

 

A relevância de estudos decorrentes da história e cultura afro-brasileira 

e africana não se restringe apenas para a população negra, mas também 

para todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto 

cidadãos atuantes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica, 

sendo capazes de construir uma nação democrática. 

 

A promulgação da Lei 10.639, de 2003, veio a alterar a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, visando 

incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e 

Cultura Afro-Brasileira. A saber, a lei recomenda que: 

 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 

oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira.  

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à História do Brasil.  

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 

de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.  

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 

‘Dia Nacional da Consciência Negra’ (BRASIL, 2003). 

 

Nesse contexto, a implementação desse conteúdo possibilita um resgate quanto 

às contribuições dos povos afro-brasileiros nas áreas social, econômica e política, 

pertinentes à história do Brasil. Apesar de inúmeros estereótipos existentes, é notória em 

nossa composição étnica a participação africana na formação da nossa matriz 

antropológica, nas manifestações sociais, culturais e religiosas, bem como a plena 

contribuição africana na religiosidade, na literatura, na dança, no teatro e na educação, 

abrindo possibilidades para “(...) uma gama de outros temas, tais como a corporeidade, a 
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gestualidade, a vocalidade, o conhecimento do mundo, a ciência, o segredo, as emoções 

e a moral” (OLIVEIRA, 2010, p.279). 

Ademais, a implantação desse conteúdo oportuniza que os estudantes 

problematizem a história de nosso país, ampliando-a no sentido de reconhecer e valorizar 

a nossa riqueza cultural a partir de uma abordagem não em forma de disciplina específica, 

mas devendo ser trabalhado no âmbito de todo o currículo escolar, ou seja, em atividades 

curriculares ou não, em atividades de salas de aula, nos laboratórios de ciências e de 

informática, na utilização de bibliotecas, nas áreas de recreação, feiras culturais, de 

ciências e em outros ambientes do espaço escolar. 

No entanto, para que seja possível uma ampla abordagem, atentamos para a 

importância de um trabalho interdisciplinar no exercício desse conteúdo, principalmente 

por compreender a necessidade de diálogo entre práticas disciplinares, não pensando em 

uma prática específica, fragmentada, mas tendo por base, de acordo com Morin (2000, 

p.48) o princípio da diversidade, da troca e da criatividade. 

Segundo Freire (1996) é evidente a importância da interdisciplinaridade na 

produção do novo, no alargamento de horizontes visíveis na ótica de apenas uma 

disciplina. Para ele, esta inovação ocorre quando, abertos à produção de novos 

conhecimentos ainda não existentes, efetiva-se diálogos que revelam novos indicadores, 

novas experiências vividas no cotidiano da sala de aula, novos aspectos retidos na 

memória, entre outros aspectos. Para ele, “ao ser produzido, o conhecimento novo supera 

outro que antes foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã” 

(FREIRE, 1996, p. 31). 

Esse contexto vem de encontro ao nosso interesse em compreender a 

interdisciplinaridade a partir da implementação da lei 10.639/2003 e como essa vem 

sendo trabalhada na escola básica, compreendendo que “a formação do sujeito não se dá 

de forma simplificada, mas a partir de uma relação complexa que envolve a auto-eco-

organização a qual pode conduzir a formação de um sujeito consciente e capaz de se 

constituir na própria história” (CÂMARA; FONSECA; SOUZA, 2014, p.290). 

Nessa perspectiva, buscando estudar a interdisciplinaridade enquanto 

articuladora da construção educacional, compreendemos seu conceito no sentido de ser o 
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elo que promove o diálogo e a integração para tentar romper com a desagregação dos 

saberes, permitindo com que entendamos a relação entre o todo e suas partes, visando à 

recuperação da unidade humana.  Neste sentido, Edgar Morin (2005) contribui na 

perspectiva de afirmar que somente por meio do pensamento complexo é que se pode 

avançar na direção da contextualização e da interdisciplinaridade do conhecimento. Para 

ele:  

 

(...) a reforma necessária do pensamento é aquela que gera um 

pensamento do contexto e do complexo. O pensamento contextual 

busca sempre a relação de inseparabilidade e as inter-retroações entre 

qualquer fenômeno e seu contexto, e deste com o contexto planetário. 

O complexo requer um pensamento que capte relações, inter-relações, 

implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades que são 

simultaneamente solidárias e conflitivas (como a própria democracia 

que é o sistema que se nutre de antagonismos e que, simultaneamente 

os regula), que respeite a diversidade, ao mesmo tempo em que a 

unidade, um pensamento organizador que conceba a relação recíproca 

entre todas as partes (MORIN, 2005, p. 23). 

 

Portanto, para que a escola dê sua contribuição no estabelecimento de bases 

essenciais amplas no processo de formação educacional ao longo da vida, se faz 

necessário, pois, um ensino interdisciplinar, onde, no contexto dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs): 

 

A educação escolar se concebe como uma prática que tem a 

possibilidade de criar condições para que todos os alunos desenvolvam 

suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir 

instrumentos de compreensão da realidade e de participação em 

relações sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais 

amplas, condições estas fundamentais para o exercício da cidadania na 

construção de uma sociedade democrática e não excludente (BRASIL, 

2001, p.45). 

 

Analisando esse contexto teórico, podemos observar uma dinâmica que remete 

à possibilidade de compreensão da interdisciplinaridade a partir da implantação da Lei 

10.639/2003, aqui apresentada como questão a ser investigada. Os estudos das Diretrizes 

e Bases para a Educação Nacional, das Orientações Curriculares sobre a temática, dos 

Temas Transversais, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como da própria Lei 
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10.639/03 e as abordagens sobre interdisciplinaridade na perspectiva do pensamento 

complexo de Edgar Morin, aqui brevemente apresentadas, são bases teóricas que 

permitem guiar-nos a um estudo mais aprofundado sobre o conteúdo abordado, bem como 

para o desenvolvimento desta análise. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a efetivação desta pesquisa, se faz importante atentarmos inicialmente para 

a compreensão da distinção entre metodologia e método, onde, de acordo com Edgar 

Morin (1999, p.38): 

 

As metodologias são guias a priori que programam as pesquisas, 

enquanto que o método derivado do nosso percurso será uma ajuda à 

estratégia (a qual compreenderá ultimamente, é certo, segmentos 

programados, isto é, metodologias, mas comportará necessariamente 

descoberta e inovação). O objetivo do método é ajudar a pensar por si 

mesmo para responder ao desafio da complexidade dos problemas. 

 

Elegeu-se trabalhar a pesquisa numa abordagem qualitativa que, de acordo com 

Goldenberg (2005), é o meio apropriado para quem não busca generalizações, e sim a 

especificidade de um determinado contexto, buscando compreender os fenômenos na 

visão dos pesquisados, como eles percebem determinado fenômeno social. 

A realização da pesquisa se dá atentando para o método da observação e análise 

do objeto pesquisado, haja vista segundo Morin (1995, p. 192) ser um “método que 

permite o desenvolvimento de um pensamento apto a ir do singular concreto à totalidade 

na qual se integra, e vice-versa”. 

As razões que levaram a escolha desse método se dão por compreender que a 

observação analítica no ambiente a ser investigado possibilitará maneiras mais diretas, 

flexíveis e satisfatórias para analisar o fenômeno a ser investigado, bem como permitirá 

a obtenção de resultados mais precisos, haja vista compreender que o saber cotidiano é 

fundamental, pois é nele que as ações se concretizam e que ocorrem os conflitos, se 
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tornando fonte preciosa de significados e interpretações, principalmente no âmbito 

escolar onde a pesquisa possibilita também uma aproximação entre a Universidade e a 

Escola, promovendo meios mais relevantes e eficazes na busca pela reversão do quadro 

de falência na educação. 

Realizaremos entrevistas com professores, uma vez que, segundo Morin (1966, 

p. 2), a entrevista “é uma intervenção, sempre orientada para uma comunicação de 

informações. Um processo informativo que pode ser o mais importante”. Quanto ao tipo 

de entrevista, adotamos a “entrevista centrada”, proposta por Morin (1966, p.3) “na qual 

o investigador, após estabelecer hipóteses sobre um tema preciso, deixa que a conversa 

se desenrole bastante livremente, de maneira a que o entrevistado libere toda sua 

experiência pessoal sobre o problema que lhe é apresentado”. A escolha desse tipo de 

entrevista se deu por compreender que a mesma permite um maior alcance de detalhes, a 

partir de “respostas proliferantes, complexas e ambíguas” (MORIN, 1966, p.2). Após a 

realização das entrevistas, será feita a transcrição das mesmas bem como a leitura e 

análise dos dados colhidos de modo que se descrevam os resultados obtidos. 

A pesquisa está sendo realizada no contexto de duas escolas públicas estaduais 

de nível médio da cidade de Mossoró/RN, sendo elas: Centro de Educação Integrada 

Professor Eliseu Viana e Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre.  

Vale salientar que como se trata de um processo investigativo dinâmico, 

utilizamos como base a noção do método enquanto estratégia, no sentido de ser esse, 

segundo Morin (1999) um “método complexo que diz respeito a uma ciência em 

construção”. Neste sentido, considerando a flexibilidade do fazer científico, destacamos 

a possibilidade de mudanças nesses roteiros e estratégias iniciais, de acordo com o 

cotidiano dinâmico da realidade observada no decorrer da pesquisa. 

Ressalta-se a importância dessa análise no âmbito escolar por ser este um espaço 

ideal para que de fato ocorra na prática à interdisciplinaridade, tornando-se articuladora 

do processo de ensino e de aprendizagem, corroborando no modo de pensar dos agentes 

educacionais, na organização curricular, na busca por opções metodológicas para a 

prática de ensino e como elemento orientador para uma formação educacional humana. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora estejamos na fase inicial da pesquisa propriamente dita, é possível 

verificar que a principal problemática e dificuldade consistem no fato de a lei 10.639/2003 

não está sendo ainda devidamente efetivada como deveria, havendo certa resistência ao 

longo dos anos para o trabalho com a temática proposta. Paralelo a isso, vislumbramos 

também uma notória mudança recente nesse contexto, visto que gradativamente estas 

instituições públicas, que são tradicionais e de maior destaque do ponto de vista 

educacional da cidade, vem passando a desenvolver uma quantidade significativa de 

projetos nessa temática, permitindo o diálogo entre diversas disciplinas, além de estar 

havendo nessas escolas um fluxo constante entre seus alunos e movimentos sociais e 

culturais na cidade, como o movimento negro, grupos teatrais e centros feministas, além 

do surgimento recente de parcerias entre elas e a universidade por meio de projetos de 

extensão, o que tem possibilitado uma melhor e maior articulação e contribuição nesse 

contexto educacional. 
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