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A AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES DE ENSINO-APRENDIZAGEM ENTRE
PROFESSOR E ALUNO
Amanda Patrícia de Araújo 1
Danna Beatriz da Silva Alves2
Fernanda Santana da Silva3
Stephanie de Oliveira Cavalcanti4
Fabiana Maria da Silva5

RESUMO
A afetividade na relação professor-aluno tem sido vista como fundamental para o processo
de ensino e aprendizagem na sala de aula, pois a mesma contribui de forma signiﬁcativa para
a construção do conhecimento e da autonomia do educando. O presente trabalho objetivou
analisar a importância da afetividade nas relações de ensino-aprendizagem entre o professor e
aluno. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada a partir de um estudo bibliográﬁco, o
qual foi produzido através da pesquisa e análise de artigos que tratassem sobre a afetividade
no âmbito escolar. Deste modo, foi possível compreender os principais conceitos da
afetividade e a importância dos vínculos afetivos. Os resultados nos mostraram as possíveis
causas que diﬁcultam a falta da afetividade na relação professor e aluno, e que essas
situações podem desencadear outros fatores como uma má relação entre ambos, e
diﬁculdades no processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Afetividade. Educação. Relação professor-aluno.

Data de submissão: 27/05/2020
Data de aprovação: 28/07/2020

INTRODUÇÃO

Atualmente muito se discute sobre educação e seus desdobramentos. O debate sobre
este tema é cada vez mais necessário, pois se sabe do seu poder de transformação da
realidade. A contemporaneidade nos apresenta um cenário que, apesar dos avanços
tecnológicos, surge cada vez com mais frequência. Conﬂitos sociais de várias naturezas
estão presentes no âmbito escolar. Esse contexto de reﬂexão sobre a educação chama a
atenção para o tema da afetividade, que é um aspecto relevante para o desenvolvimento e
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aprendizagem das crianças.
As crianças estão demandando cada vez mais atenção na escola, fato este que pode estar
ligado ao aumento do ritmo de trabalho das pessoas, atualmente. A escola acaba por receber
estudantes cuja relação afetiva com as famílias não é estabelecida, em muitos casos. Esse
contexto nos leva a localizar a pertinência do estudo sobre a afetividade no ambiente
escolar, e tentar compreender a afetividade na relação de ensino, estabelecida entre
professor e aluno.
Com a contribuição de estudos de diferentes campos do conhecimento, a pesquisa
discutirá a afetividade com base na teoria de autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky e
Henri Wallon, que já atribuíam importância à afetividade no processo evolutivo da criança.
Na Pedagogia, Paulo Freire defende a tese de que “educar é um ato de amor”.
Esses estudiosos aﬁrmam a importância das relações afetivas na ação dos educadores.
A afetividade pode estimular o processo de aprendizagem, favorecendo a relação do aluno
com as disciplinas curriculares e com o próprio professor. Já a ausência da mesma aparece
como fonte de diﬁculdades da aprendizagem dos alunos.
Esse tema foi escolhido porque acredita-se que a educação com afetividade é uma
educação baseada no respeito, autonomia e compreensão. Diante de nossas experiências
acadêmicas e proﬁssionais, vimos que cada criança traz consigo, em sua história, problemas
de comportamento, de relacionamento e de aprendizagem. Entretanto, um professor
dedicado e preocupado com seus alunos é capaz de contribuir positivamente na resolução
dos conﬂitos dos mesmos, que naturalmente vão se apresentar no cotidiano escolar. A
afetividade na relação professor-aluno é um elemento básico no processo de ensino e
aprendizagem, visto que a partir de um bom relacionamento entre o educador e o educando,
em conjunto com um ambiente harmonioso, a criança se sente estimulada e segura para
construir sua aprendizagem e autonomia.
O estudo apresenta uma breve discussão sobre a afetividade, que permitirá uma
reﬂexão e análise a respeito da sua relevância nas relações de ensino -aprendizagem entre
professor e aluno. Para dar conta do objetivo geral se faz necessário a análise da afetividade
nas ações dos educadores, compreender os principais conceitos da afetividade, compreender
a importância dos vínculos afetivos e compreender, a partir da produção acadêmica,
possíveis fatores que diﬁcultam a falta da afetividade na relação professor-aluno.
Para a realização dessa pesquisa foi adotada a abordagem qualitativa, sendo uma
pesquisa de natureza básica, baseada como instrumento de pesquisa bibliográﬁca, no
âmbito pedagógico, e na relação educativa estabelecida entre professor e aluno na sala de
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aula.
Pressupomos que se faz necessário que o professor tenha um olhar cauteloso, dentro da
prática pedagógica, e compreenda a afetividade, percebendo que a mesma permite ao
educando um diálogo entre o conhecimento e o afeto, contribuindo para a qualidade do
processo de aprendizagem.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conceito da afetividade
No campo da psicologia, a afetividade é a capacidade de reação por algum sujeito,
diante de estímulos, sejam eles internos ou externos. Suas principais manifestações são os
sentimentos e as emoções. Numa linguagem mais coloquial a afetividade se refere às
demonstrações de amor, de carinho, que um ser apresenta a quem ama, a quem faz parte do
seu ambiente.
A respeito do que venha a ser afetividade, vamos discorrer um pouco sobre o
pensamento de Wallon (2010):

É possível pensar a afetividade como um processo amplo que envolve a pessoa
em sua totalidade. Na constituição da estrutura da afetividade, contribuem de
forma signiﬁcativa as diferentes modalidades de descarga do tônus, as relações
interpessoais e a aﬁrmação de si mesmo, possibilitada pelas atividades de relação.
(WALLON, 2010, p. 14).

A afetividade sempre ocorre em um contexto interativo, pois quem sente afeto pelo
próximo é porque geralmente também recebe ou espera receber afeto do outro. Para
Vygotsky, a emoção é a reﬂexão de estímulo s que são atendidos no meio sociocultural em
que o indivíduo está inserido. As emoções têm inﬂuência direta no comportamento de um
indivíduo, ou seja, uma criança que recebe inúmeras demonstrações de bons sentimentos
cresce como um adulto mais afetivo. Uma pessoa que cresceu num ambiente de pouco afeto,
racionalmente será um indivíduo pouco afetivo.
A afetividade, apesar de ser um assunto de extrema importância na vida, é um tema
pouco comentado no contexto escolar, mas tem sido visto como necessário para uma boa
relação entre professores e alunos, trazendo benefícios para o desenvolvimento cognitivo do
educando.
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Estamos diante de uma geração carente de afeto, em que é preciso que tenha alguém
que olhe para elas com comprometimento, com formação de valores, e não simplesmente
com a construção de conhecimentos. A pedagogia, mais o afeto, nos dá disposição para
contribuir na formação dos alunos, cultivando valores e estimulando o autoconhecimento.
A importância dos vínculos afetivos
Os vínculos afetivos fazem parte do desenvolvimento das pessoas. A vista disso,
percebe-se a importância dessas conexões, pois a forma como o sujeito estabelece seus elos
afetivos e suas relações com o outro compõe, molda e transforma a sua identidade, seus
ideais e modos de ser, ou seja, criar laços contribui para o pleno desenvolvimento da pessoa
em diversos aspectos.
É fundamental receber estímulos, cuidado e muito afeto desde pequeno, pois é por
meio desta troca que as pessoas desenvolvem suas relações, aprendendo a interagir, a se
comunicar, a se posicionar, iniciando a competência de desenvolver a empatia. Partindo
deste ponto identiﬁcamos o porquê de compreender a afetividade como contribuinte na
relação entre o professor e o aluno. Segundo Rossini (2001), “se o ser humano não está bem
afetivamente, sua ação como ser social estará comprometida, sem expressão, sem força,
sem vitalidade. Isto vale para qualquer área da atividade humana, independente de idade,
sexo e cultura.
É por meio dessa construção afetiva e acolhedora que as pessoas se sentem seguras e
disponíveis para as atividades com interações com o outro e, consequentemente, surge o
desenvolvimento de suas potencialidades. A busca de proximidade é o maior sinal de que o
vínculo foi instaurado, e isto os faz se sentir seguros com o novo e com o ambiente que o
cerca.
O afetivo e o cognitivo
A afetividade e a aprendizagem são dois elementos que não podem ser vistos de
forma fragmentada no contexto da educação e no processo de ensino. O papel da afetividade
é de extrema importância para a construção do conhecimento, e de inﬂuência nos
fundamentos que garantem ao aluno um ensino de qualidade. O afeto e a cognição são
conceitos indispensáveis e indissociáveis, necessários à formação dos processos
psicológicos (BORBA e SPAZZIANI, 2007). O cognitivo está ligado à construção do
conhecimento, do pensamento crítico e reﬂexivo e, de forma associada à afetividade, torna-
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se um fator essencial para o pleno desenvolvimento do intelecto da criança, na tentativa de
melhorar a qualidade e eﬁciência do ensino-aprendizagem.
Snyders (1986) nos explica que a educação afetiva deveria ser a primeira
preocupação dos educadores, já que é um elemento que condiciona o comportamento, o
caráter e a atividade cognitiva da criança. Para o autor, quando se ama o mundo, esse amor
ilumina e ajuda a revelá-lo e a descobri-lo.
Os vínculos afetivos podem fazer com que tanto os proﬁssionais da educação quanto
os alunos possam observar o cotidiano escolar e a vida com mais humanidade, alicerçando
relações humanas mais construtivas e baseadas em atitudes altruístas. O afeto é uma
necessidade hoje, não só para aproximar professores de alunos, mas uma forma de esperança
que possa resgatar aqueles que muitas vezes são rejeitados pela sociedade, com o objetivo de
dar oportunidades e condições melhores de sobrevivência e convívio.
A falta desta afetividade pode interferir no cognitivo. A ausência da mesma na vida
da criança traz consequências para o desenvolvimento cognitivo. De acordo com Corrêa
(2008), a afetividade é algo que deve estar sempre presente na sala de aula, embora nem
sempre seja levada em consideração. Fundamentado na ideia que o ser humano deve ser
visto como um todo é de extrema importância considerar o papel da afetividade no
desenvolvimento psicológico e na formação de conhecimentos cognitivos/afetivos.
Atualmente no ambiente escolar observa-se, com frequência, a falta de respeito,
insensibilidade, indisciplina, e atitudes e ações hostis que também estão além da escola. Fato
esse que tem preocupado tanto autoridades educacionais quanto professores, diretores e
familiares. Conforme Arantes (2003), a afetividade não modiﬁca as estruturas da
inteligência, sendo somente o elemento energético das condutas. Sendo assim, o afeto
continua sendo a melhor maneira de apaziguar esses conﬂitos, pois quando um professor
consegue construir uma boa relação com o aluno, haverá uma mudança sentida em todas as
áreas, seja no rendimento escolar ou no convívio familiar.

A afetividade na perspectiva de Jean Piaget
Para Piaget (2014), as construções afetivas e cognitivas se articulam à inteligência, ao
julgamento moral, às reações rebeldes, à obediência e aos sentimentos de carinho e temor.
O autor acredita que tanto o aspecto afetivo quanto o cognitivo são construídos durante toda
a vida do indivíduo e são capazes ainda de abarcar mais elementos, além de sentimentos e
emoções. A compreensão que temos a partir desse autor é de que a afetividade, a cognição e
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a motivação, já que estão ligadas ao processo cognitivo e à inteligência, são fatores cruciais
para o progresso da aprendizagem dos discentes no cotidiano escolar, uma vez que sem
afeto não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação. A afetividade é uma condição
necessária na constituição da inteligência.
O afeto é indispensável para o desenvolvimento intelectual, pois ele impulsiona as
pessoas a agir no objeto do conhecimento. Segundo Piaget (1992), a inteligência age no
afetivo. Assim, é possível compreender a relação indissociável entre afetividade e inteligência
e é nesse ponto que os estudos do autor contribuem para a nossa pesquisa. Tais postulados
corroboram para a compreensão de que a afetividade contribui de maneira signiﬁcativa para
o desenvolvimento dos estudantes.
O processo de formação e enriquecimento afetivo é continuo e inovador, como vimos
em Piaget, em que a formação de sentimentos está ligada aos valores sociais, já que são
aspectos que se adaptam ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Assim, entendemos a
partir de Piaget que a afetividade, além de estar ligada à inteligência, pode ser vista também
como um caminho para a melhoria do relacionamento professor-aluno. Nos diálogos entre
os membros da comunidade escolar o afeto pode ser utilizado como recurso para que as
indisciplinas sejam contornadas, as dúvidas sejam sanadas, e o desejo do aluno em aprender
e querer crescer esteja ativo e a aprendizagem seja construída.

A afetividade na perspectiva de Lev Vygotsky
Lev Vygotsky (2003) aprofundou seus estudos sobre o funcionamento dos aspectos
cognitivos, suas funções mentais e a consciência. Para o teórico, a consciência aplica-se ao
afeto e ao intelecto. O pensamento ﬁca à espera da motivação que inclui o afeto, as
necessidades, as emoções e os interesses.
Apesar de não aprofundar seus estudos sobre a afetividade, o mesmo propõe uma
abordagem uniﬁcada e evidencia a importância das conexões entre o cognitivo e o afetivo
nas questões psicológicas. Na opinião de Vygotsky:
A emoção não é uma ferramenta menos importante que o pensamento. A
preocupação do professor não deve se limitar ao fato de que seus alunos pensem
profundamente e assimilem a geograﬁa, mas também que a sintam. [...] as reações
emocionais

devem

constituir

o

fundamento

do

processo

educativo.

(VYGOTSKY, 2003, p. 121):

Vygotsky acredita que a compreensão do pensamento humano só é possível quando se
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compreende sua base afetiva. Essa construção de Vygotsky vem a corroborar com a presente
pesquisa, pois o professor precisa compreender o sentimento de seus estudantes e, num
processo de empatia, se colocar em seus contextos. Esse processo é possível mediante uma
relação afetiva entre ambos. Paulo Freire também evidencia a importância desse processo
quando diz que “o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a
intimidade do movimento do seu pensamento” (FREIRE, 1996, p. 96).
Entretanto, as condições de trabalho dos docentes é um dos fatores que devem ser
analisados: as jornadas duplas de trabalho, as condições físicas das escolas, a baixa
remuneração, a relação com outros professores, o sistema burocrático imposto, dentre
outros. Essas condições trazem como consequência o estresse, a perda de qualidade do
ensino, a falta de tempo para reﬂetir sobre sua prática pedagógica, o desgaste físico e
mental.
É importante reﬂetirmos a respeito dos fatores que impossibilitam os professores de
construir uma relação de afeto com os seus estudantes. Isso acontece por estarem
insatisfeitos com as condições de trabalho. A falta de paciência, conﬁança e compromisso
levam a aulas monótonas e sem planejamento. Os professores tem o papel de facilitadores e
não apenas um transmissor de conteúdos como na era tradicionalista. É importante postular
que o professor é ﬁgura essencial no processo educacional, devendo agir como mediador
entre o aluno e o conhecimento.

A afetividade na perspectiva de Paulo Freire
Estamos cada vez mais vivendo em uma sociedade onde a desumanização, o
preconceito e a discriminação têm ganhado força. Mas como podemos mudar esta realidade
tão emergente? À luz de nossa compreensão nas contribuições de Paulo Freire, esse desafio
pode ser enfrentado a partir da educação e da afetividade, qualiﬁcando o trabalho do
professor, o ensinar como um ato de amor e natureza transformadora. Paulo Freire discute a
educação como prática de liberdade. Ele acredita que a educação é um ato de amor, e amor
também é diálogo (FREIRE, 1987, p. 79-80).
A relação pedagógica, quando perpassa pelos caminhos da afetividade, abrem portas
e oportuniza o desenvolvimento da educação como prática de humanização, de liberdade e
expressão. É na relação com o outro que o indivíduo pode crescer como pessoa e estar em
processo constante de construção. É importante resgatar o que ainda resta de bom e, quando
colocamos afeto em tudo aquilo que fazemos, dá um novo brilho, uma nova perspectiva aos
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resultados que virão.
Freire (1997), além de aﬁrmar a importância dos componentes afetivos na construção
do conhecimento, diz que devemos evitar o medo dos nossos sentimentos, de nossas
emoções, dos nossos desejos.
A educação através do afeto busca a construção de cidadãos mais equilibrados, com
oportunidades iguais, de crescimento pessoal e intelectual, respeitando as vivências e
realidades dos alunos. É preciso investir e acreditar nas potencialidades destes alunos,
transmitindo coragem para que os mesmos possam enfrentar suas diﬁculdades e superar
limites.
É visível que o pensamento de Lev Vygotsky e Paulo Freire se aproximam muito,
pois ambos tratam da autonomia do aluno em sala de aula, dissertam sobre a inﬂuência do
meio social e cultural na formação de um sujeito, promovendo o desenvolvimento humano.
A afetividade na perspectiva de Henri Wallon
Henri Wallon (1995) enxerga o afeto como elemento essencial para o funcionamento
do corpo. O afeto tem o poder de encorajar, de motivar, e isso contribui para o
desenvolvimento do indivíduo. E qual a importância do afeto para a criança? É importante,
pois a criança sente a necessidade de se sentir segura para assim desenvolver o seu
aprendizado.
O teórico também acredita que o professor deve ter consciência de seus atos, pois
são espelhos, ﬁguras que possuem grande inﬂuência na vida dos educandos e são muito
signiﬁcativos nestes processos. A relação entre professor e aluno deve ser alimentada pelo
afeto, considerando um pilar estruturante para a contribuição do desenvolvimento individual.
Wallon debruçou-se em seus estudos sobre a afetividade e as emoções e postulou
uma diferença em que a emoção é vista como um elemento mediador entre o orgânico e o
psíquico e a afetividade é vista como um momento mais tardio do desenvolvimento. A
afetividade passa a ser referida por ele como a capacidade, a disposição do ser humano de
ser afetado pelo mundo e por sensações que possam ser agradáveis ou não.
A afetividade consegue deﬁnir a forma com que as pessoas enxergam o mundo.
Todos os acontecimentos e fatos que houve na vida de uma pessoa traz experiências e
lembranças por toda a sua história.
Segundo Wallon (1999), em sua teoria psicogenética o indivíduo é um ser corpóreo,
concreto e deve ser visto como tal, ou seja, seu domínio cognitivo, afetivo e motor fazem
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parte de um todo: a própria pessoa.
Isso pressupõe que a criança não pode ser percebida de forma fragmentada. A
presença ou ausência do afeto determina a forma com que um indivíduo se desenvolverá.
Deﬁne também a autoestima das mesmas a partir da infância, pois quando uma criança
desde pequena é escutada, observada e valorizada, certamente será mais autônoma e crítica
em relação ao que pensa, conseguindo desenvolver segurança e determinação. Ou seja, essa
visão é importante para o presente trabalho, pois ela ressalta o valor da afetividade nas
relações

professor-aluno

como

contribuinte

ao

desenvolvimento

individual

de

aprendizagem de cada aluno.

O papel da afetividade na relação professor-aluno
Vivemos em constantes transformações sociais e essas mudanças ocorrem nas escolas
também. Antes o professor era visto como a principal fonte de conhecimentos e os alunos
apenas meros receptores dos conhecimentos transmitidos pela autoridade que ﬁcava na frente
da turma, num contexto bem tradicional. Com as mudanças pedagógicas o professor hoje é
visto como mediador no processo de aprendizado, pois, conforme Silva (2007), ensinar
pressupõe um aprendizado.
Diante disto, o papel do professor é de facilitar este processo de ensino, a ﬁm de
mostrar como se adquire, como que se pode construir conhecimento, permitindo que os
alunos ganhem conﬁança em si mesmos a ponto de aprenderem até por conta própria, em um
mundo cada vez mais tecnológico e avançado. É esperado que os professores sejam
multifacetados e que consigam equilibrar o tradicional com as inovações que o mundo
contemporâneo anda trazendo.
A relação entre professor e aluno é fundamental para o processo de ensino e
aprendizagem. Esta relação compactuada com a afetividade pode desenvolver melhores
resultados. O professor é quem estabelece a mediação entre o aluno e o conhecimento. Se a
mesma se dá de maneira prazerosa, lúdica e criativa, o aluno alcança uma maior gama de
conhecimento. A partir disso ele pode usar esses conhecimentos construídos na sua vida
futura, sendo assim, a importância da relação de afetividade entre o aluno e o professor é
muito evidente na construção do conhecimento.
A relação entre professor e aluno e a construção de um ambiente afetivo na sala de aula
começa desde o primeiro contato. Ambos ﬁcam ansiosos e com expectativas por esse
momento. Conforme explica Dantas (1994), o professor pode conduzir esse processo e
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ajudar os estudantes, já que o medo, a angústia, a ansiedade e a frustração, são sentimentos
que desgastam o aluno, e a serenidade e a tranquilidade dos professores auxiliam na
redução, ou até eliminação desses sentimentos desagregadores.
Diante disto, é notório que as primeiras palavras ditas pelo professor deixam
impressões e elas podem ser positivas ou negativas. Se neste primeiro momento o diálogo
ocorrer de forma amigável, cheio de sorrisos e afetos, abrem-se portas para uma boa
convivência, contribuindo para a aprendizagem. Mas se o professor falar palavras duras, a
partir desse momento nasce uma barreira entre professor e aluno, impedindo o crescimento
pessoal dos mesmos. É no primeiro encontro e através da afetividade que é possível abrir
canais de comunicação que possam propagar mudanças signiﬁcativas e evitar possíveis
bloqueios de aprendizagem.
Nessa relação há uma incompatibilidade entre emoção e atividade intelectual que
Wallon (1995) chama de antagonismo de bloqueio. O autor também diz que quando não são
satisfeitas as necessidades afetivas, estas resultam em barreiras para o processo ensinoaprendizagem e, portanto, para o desenvolvimento, tanto do aluno como do professor.
Um fator importante nesse processo é ouvir o que os alunos têm a dizer, dando
oportunidade para que os mesmos se expressem, para que se sintam importantes,
estimulando sua autoconﬁança, autonomia e criticidade. A partir do momento que o
professor usa da afetividade como elemento importante em sua metodologia, perpassa a
conﬁança que os alunos buscam. E é nesses momentos que os professores devem se atentar
aos detalhes, pois numa sala de aula há várias realidades distintas em que as aprendizagens
seguem ritmos diversos. É na sala de aula que serão compartilhados problemas, e o
professor, através do afeto, pode ajudar esses alunos a percorrer caminhos, tomar decisões e
pensar em possíveis soluções para os problemas que possam surgir.

A afetividade no âmbito escolar
A afetividade é primordial na vida da criança, entretanto, existe uma resistência na
valorização da mesma em sala de aula. A fase escolar pode ser particularmente difícil para
muitos. É um período que além de desenvolverem habilidades de aprendizagem, irão
também interagir com o meio em que vivem. Contudo, na atualidade, a afetividade ainda
não é tão valorizada como fator relevante no processo de ensino-aprendizagem nas escolas.
O professor muitas vezes evita se envolver afetivamente com seus alunos, pensando
erroneamente que a aproximação demasiada com os mesmos levaria a um excesso de
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conﬁança e ao fracasso do processo de aprendizage m. Muitas vezes o fracasso escolar pode
estar relacionado à forma como as crianças e adolescentes são tratadas em casa, na escola, e
no meio social.
Entende-se que o educando precisa se sentir importante no ambiente escolar, pois
esse sentimento lhe transmite a mensagem de que sua presença é crucial, de que ali há
alguém que se importa com ele e isso contribui para o desenvolvimento de uma consciência
crítica e transformadora.
Segundo Fernández (1991), toda aprendizagem é repleta de afetividade, já que ocorre
a partir de interações sociais. É por meio dos processos de interação que o ser humano se
transforma num sujeito social, em que se permite desenvolver a comunicação, estabelece
contato, cria redes de relações, resultando em determinados comportamentos.
Os parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 107-108) apresentam a importância
de o ensino fundamental trabalhar a formação integral dos estudantes, que inclui temas
morais, o respeito mútuo, a justiça, o diálogo, a solidariedade e, sobretudo, as capacidades
afetivas.
Sendo assim, entendemos que não se pode desenvolver um bom trabalho educativo,
nem oportunizar ao aluno uma aprendizagem de qualidade signiﬁcativa, sem que a
afetividade esteja inserida nestas circunstâncias.
Nesse viés, se faz necessário que toda comunidade escolar esteja preparada e aberta
para contribuir com a aprendizagem dos envolvidos de forma empática e ﬂexível,
exercendo com amor a sua função e permitindo se adaptar às necessidades dos educandos.
Todavia, entende-se que é preciso investir em formações continuadas, com o foco na
afetividade no âmbito escolar, abarcando o desenvolvimento de estratégias que conduzam a
dinâmica na sala de aula, um clima de respeito, conﬁança e segurança, colaborando com o
desenvolvimento e a singularidade integral do discente.

METODOLOGIA
Nossa pesquisa é de abordagem bibliográﬁca qualitativa do tipo exploratória, que de
acordo com Denzin e Lincoln (2006), envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o
que signiﬁca que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando
entender fenômenos em termos dos signiﬁcados que as pessoas e eles conferem.
O estudo foi realizado em três etapas. A primeira consistiu em uma busca por
trabalhos que tratassem sobre afetividade no âmbito escolar. As pesquisas foram realizadas
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nas plataformas Scielo, CAPES, Google Acadêmico e Anped, a partir dos termos:
afetividade, escola, relação professor-aluno. Esses trabalhos foram selecionados a partir de
seus resumos. Após essa primeira seleção, os trabalhos foram lidos, seguindo as etapas
sugeridas por Gil (2008), na qual identiﬁcamos as informações e os dados constantes nos
materiais. Estabelecemos relações entre essas informações e o problema proposto e
analisamos a consistência das informações e dados apresentados pelos autores.
A segunda etapa consistiu na redação do texto a partir de nossas análises. Para Gil
(2008), a redação do texto consiste na expressão literária do raciocínio desenvolvido no
trabalho.
A terceira etapa consistiu na construção de um quadro e análise. Essa construção
demandou alguns aspectos para alcançarmos nossos objetivos de pesquisa. Esses aspectos
foram unitalizados, conforme metodologia proposta pela Análise Textual Discursiva, que é
um processo que se inicia com uma unitarização em que os textos são separados em unidades
de signiﬁcado que “podem ser tanto as palavras, frases, temas ou mesmo os documentos em
sua forma integral”. (MORAES; GALIAZZI, 2006).
Para analisarmos dados coletados na bibliograﬁa pesquisada nos debruçamos nos
conceitos da afetividade no âmbito pedagógico e na relação educativa estabelecida entre
professor e aluno na sala de aula.

ANÁLISES E RESULTADOS
As informações extraídas foram confrontadas com nosso referencial teórico e os
conceitos trazidos a este trabalho. Esta análise nos indicou que a afetividade na relação entre
professor e estudantes é de fato um aspecto fundamental para o desempenho do processo
ensino-aprendizagem.
Descobrimos, também, a partir da análise dos artigos selecionados, alguns fatores
que podem impedir o comportamento afetivo dos docentes em relação a seus estudantes e a
partir das unidades de signiﬁcados e suas perspectivas. (MORAES, 1999).
Na perspectiva de alguns artigos foi possível observar que problemas pessoais,
didáticos, ambiente desfavorável à expressão afetiva, a baixa remuneração, as condições de
jornadas duplas de trabalho e o sistema burocrático imposto, dentre outras variáveis, podem
diﬁcultar o processo de ensino-aprendizagem.
A falta de diálogo entre educador e educando seria uma das diﬁculdades para a
construção de uma relação afetiva entre professores e estudantes, seja por falta de interesse
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ou por falta de estímulo. Freire (1987) acredita na educação como prática de liberdade e de
amor, e é nesse ponto que observamos a importância da afetividade através do diálogo na
relação do professor-aluno.
Muitos professores hesitam em ter uma relação com a afetividade com seus alunos,
acreditando que só assim conseguem manter os limites com o uso de autoridade, excesso de
conteúdo e preocupação em cumprir o seu planejamento, o que muitas vezes deixa o
ambiente de ensino estressante para ambos. Uma educação com afeto busca a construção de
cidadãos mais equilibrados, com oportunidades iguais, de crescimento pessoal e intelectual,
procurando respeitar as vivências e realidades dos alunos.
Há ainda os professores que não desenvolvem um comportamento afetivo em relação
aos estudantes porque optam por metodologias reducionistas, ou seja, metodologias que não
enxergam os estudantes como indivíduos com sensibilidade.
De fato, por muitos anos o processo educacional que se estabeleceu no Brasil era
mediado por uma relação que desconsiderava totalmente os estudantes, seus contextos,
fragilidades, emoções. Era uma educação que se preocupava apenas com a transmissão do
conteúdo.
Segundo Vygotsky (2003), a preocupação do professor não deve se limitar ao fato de
que seus alunos pensem profundamente e assimilem a disciplina, mas também que a sintam.
É importante que o professor compreenda o sentimento dos seus estudantes e com empatia
se coloque em seus contextos.
Diante dos resultados obtidos foi possível compreender a afetividade em seus
principais contextos, pois é por meio dos processos de interações, que o ser humano se
transforma num sujeito socialmente crítico.
Foi possível compreender também a importância dos vínculos afetivos e o valor
dessas conexões, pois a relação com o outro contribui para o pleno desenvolvimento da
pessoa em diversos aspectos. Segundo Rossini (2001), se o ser humano não está bem
afetivamente, sua ação como ser social estará comprometida, sem expressão, sem força, sem
vitalidade. Uma construção afetiva e acolhedora pode fazer com que as pessoas se sintam
seguras e disponíveis para realizar atividades de interação com o outro. Wallon (1995)
enxerga o afeto como elemento essencial para o funcionamento do corpo. O afeto tem o
poder de encorajar, de motivar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo investigar a afetividade na relação professoraluno, por meio de uma pesquisa qualitativa, realizada através de um estudo bibliográﬁco.
A partir dessa metodologia foi possível compreender que o processo de ensino e
aprendizagem não ocorre de forma isolada de afeto, visto que o docente e o discente estão
em constante convívio.
A afetividade presente na relação dos indivíduos foi considerada um agente
incentivador que perpassa todo este processo, representando aspectos signiﬁcativos no
desempenho educacional, pois é através da relação afetiva que as pessoas se sentem seguras
e estimuladas para a construção de conhecimentos, superando suas diﬁculdades.
Após identiﬁcarmos, a partir dos artigos selecionados, alguns fatores que impedem
um comportamento afetivo do professor em relação aos estudantes, reaﬁrmamos com esta
pesquisa a importância desta temática e a necessidade de aprofundamento em estudos
posteriores, pois além de ser importante no cenário educacional, a afetividade tem grande
inﬂuência no processo educacional e a forma que ela acontece pode ser decisiva na visão de
mundo e de indivíduo criada pelo aluno.
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RESUMO
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é uma temática muito discutida na
academia. Um cenário muito diferente do passado, em que essa etapa da educação não era
valorizada. Partindo da importância de estudar cada vez mais esse tema, o presente trabalho
tem como objetivo geral analisar a importância de planejar e estabelecer uma rotina na
Educação Infantil. O estudo, de natureza qualitativa, foi realizado a partir de estudo
bibliográﬁco. Os resultados evidenciam que o planejamento da rotina é um aspecto central do
trabalho pedagógico na educação infantil, pois orienta a criança na dinâmica da sala de aula;
orienta o professor; e organiza o tempo das atividades no espaço educativo. Todos esses
aspectos corroboram para ampliar as possibilidades de desenvolvimento da criança e de seus
campos de experiências.
Palavras-chave: Rotina. Educação Infantil. Planejamento.
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INTRODUÇÃO
O planejamento da rotina de trabalho é visto pelos professores como um documento
norteador das atividades diárias, o que nos leva a pensar qual é a importância e os benefícios
de se planejar na educação infantil. No entanto, o ato de planejar foi por muitos anos
negligenciado pela pouca ou nenhuma importância dada às crianças menores. A partir de
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1996, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), ao se referir à educação infantil, de forma especíﬁca,
provoca uma quebra de paradigma em relação à desvalorização da educação infantil, bem
como às mudanças nas políticas públicas referentes à infância.
Com a mudança de paradigma, atualmente, a educação infantil e os processos que lhe são
subjacentes constituem pauta de pesquisas e estudos no mundo inteiro, sob o olhar de diversos
proﬁssionais e pesquisadores de diversas áreas.
Dentro dos vários aspectos da educação infantil, nos chamou atenção a questão do
planejamento, da rotina dos docentes, ou seja, a dinâmica que se estabelece nas salas de aula
da educação infantil. Assim como nas outras etapas da educação básica, as instituições de
ensino que atuam na educação infantil necessitam estabelecer uma rotina para o trabalho do
professor que, por meio dela, se desenvolvem os processos de aprendizagem.
Já se sabe que o planejamento da rotina escolar na educação infantil, assim como nas
outras etapas, é organizado por horários, tarefas pré-estabelecidas e atividades cotidianas.
Sabemos ainda que a dinâmica da educação infantil é diferente, pois precisa corresponder às
intencionalidades dessa etapa que, segundo a LDB, é de formar integralmente crianças de até
5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
Neste contexto, isso signiﬁca que a rotina vai fazer com que a criança tenha possibilidade
de se orientar na relação tempo e espaço bem como na sua percepção em relação ao mundo e
ao outro.
A educação infantil é a primeira etapa de um longo processo. Nesse contexto, é
fundamental que seja introduzida uma rotina das atividades para que a criança se sinta segura
no desenvolvimento da sua autonomia. É importante reforçar que o planejamento deve ser
ﬂexível para respeitar o tempo da criança em seus aspectos físicos e psicológicos. A rotina
pode ser vista algumas vezes como ruim e repetitiva, porém as atividades devem ser
desenvolvidas de forma que contemplem a participação ativa da criança na realização e
construção das noções de tempo e de espaço, além de compreender o modo como as situações
são organizadas, permitindo interações sociais.
Assim, essa temática aponta para questionamentos sobre a importância do planejamento e
realização da rotina da educação infantil, com que frequência são realizadas, e sobre a
existência de um possível parâmetro para realização da mesma. Após estes questionamentos,
optou-se por estabelecer um estudo sobre a importância do planejamento da rotina na
educação infantil. O intuito da pesquisa é entender como o docente realiza o planejamento das
atividades propostas em espaços de educação infantil. É importante ressaltar que, para ﬁns
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dessa pesquisa, delimitamos professores e espaços da educação infantil voltada para crianças
das pré-escolas.
A referida temática tornou-se o motivo dessa pesquisa por ser uma atividade realizada de
forma constante pelos proﬁssionais da educação, e por entender que o planejamento é
fundamentalmente importante para estruturar, transformar e realizar atividades do cotidiano
do professor.
A escolha do tema surgiu a partir da própria experiência com o estágio supervisionado.
Após perceber a inquietação das docentes ao planejar as atividades, foi possível observar a
diﬁculdade de cumprir as etapas propostas no planejamento no tempo determinado para cada
atividade, bem como a observação das diﬁculdades apresentadas no dia a dia em sala de aula
da educação infantil onde trabalham.
O tema se faz relevante por sua importância no contexto social e educacional. O planejar
da rotina é a base do cotidiano escolar. Sua importância é diária e agrega uma melhoria no
contexto social da criança em relação à convivência com o grupo em que estão inseridas.
Dentre essas melhorias temos a aceitação da rotina, melhoria nas atividades diárias, no
convívio tanto com sua turma quanto com os demais no âmbito escolar. A presente pesquisa
pretende apresentar subsídios que auxiliem e que também traga novos elementos para o
debate acerca dessa temática.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Instrumentos Reguladores da Educação Infantil
Os documentos normativos que regulam a educação infantil possuem datas relativamente
recentes, tendo em vista a falta de reconhecimento da educação infantil como função do
Estado, que só aconteceu em 1988 a partir da Constituição Federal, depois de muitas
reivindicações de movimentos sociais, movimento de mulheres e de proﬁssionais da
educação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9394/96) foi um marco histórico e
legislativo bem importante para a educação infantil, pois trouxe melhorias para o atendimento
educacional de crianças pequenas. Ela integrou as creches aos sistemas de ensino, formando,
junto com as pré-escolas, a primeira etapa da Educação Básica. De 1996 até os dias atuais, a
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educação infantil passou por reformulações. Da seção II, que trata da educação infantil na
LDB, destacamos os artigos a seguir:
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
ﬁnalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I
- Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II
- Pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
(BRASIL, 1996).

O artigo 29 explicita as ﬁnalidades da educação infantil e destaca a necessidade desta
modalidade em promover o desenvolvimento integral da criança, o que nos indica uma maior
consideração em reação à visão da criança pequena enquanto sujeito. Já no artigo 30 a LDB
demarca, em redação recente, as idades e suas etapas correspondentes.
Segundo a Lei de Diretrizes de Base (LDB), aos proﬁssionais da educação cabem
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. A lei
determina ainda que cada docente deve elaborar e cumprir um plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica. Ela também reforça que o plano é uma das atividades mais acadêmicas,
produtivas e interessante dos proﬁssionais de ensino, pois a partir dele o docente projeta suas
metas curriculares e educacionais.
Outro documento fundamental para a compreensão da educação infantil são as Diretrizes
Curriculares Nacional para a Educação Infantil (DCNEI), ﬁxadas pela Resolução nº 5, de 17
de dezembro de 2009. Esse documento é muito importante, pois apresenta diretrizes para a
organização das propostas pedagógicas na educação infantil, incluindo currículo, avaliação e
demais procedimentos indispensáveis para esta etapa da Educação Básica. Deste documento
destacamos novamente a percepção a respeito das crianças pequenas. No artigo 4º temos:
Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a
criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo
cultura. (BRASIL, 2009).

Como é possível observar, as crianças são colocadas como sujeito histórico e de direito,
um aspecto bem diferente em relação à visão antiga que pairou sobre os determinantes
educacionais ao longo da história do ensino no Brasil.
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Nesse processo, a organização do trabalho pedagógico deve abranger diferentes
dimensões, valorizando as interações, as brincadeiras e os jogos, além do cuidar e educar nas
práticas cotidianas. No currículo deve estar presente o conjunto de práticas que busca articular
as experiências e os saberes da criança. Além disso, a proposta deve respeitar os princípios
éticos, políticos e estéticos que garantem e ampliam a aprendizagem e o desenvolvimento
infantil por meios de diferentes recursos.
Também merece destaque o Plano Nacional da Educação (PNE) e sua atenção à educação
infantil. Este documento representa um conjunto de metas e estratégias para melhorar a
educação nacional no prazo de 20 anos, a partir de sua aprovação, que se deu pela Lei n°
13.005 em 2014. O PNE reservou uma meta exclusiva para a educação infantil:
META 1 Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em
creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de
até 3 (três) anos até o ﬁnal da vigência deste PNE. (BRASIL, 2014).

De acordo com a Lei que estabelece este documento, os dados de acompanhamento e
cumprimento da meta mostram, através do indicador, que o percentual da população (de 4 a 5
anos) que frequenta a escola/creche/CMEIs já alcançou essa meta (81,4%).
Outro documento importante que orienta a educação infantil são os Parâmetros Nacionais
de Qualidade para a Educação Infantil, por ser este um documento padrão que regulariza e
orienta as instituições. Esse documento foi inicialmente publicado em 2006, mas a partir da
necessidade de uma correspondência com o contexto atual, outra versão foi organizada em
2018 e publicada com o objetivo de se constituir como referência para a organização e o
funcionamento das instituições de educação infantil.
Ainda de acordo com o Ministério da Educação e Secretaria de Educação Básica, este
documento também descreve a criança como um sujeito social e histórico que está inserido
em uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura. A criança é profundamente
marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também contribui com ele. (BRASIL,
1994).
Neste contexto, as atividades realizadas nas escolas têm que auxiliar no desenvolvimento
das crianças, proporcionando a elas conhecimentos sociais que as possibilitem entender sua
realidade e o meio em que estão inseridos, bem como auxiliar a se desenvolverem
individualmente, contribuindo com a sociedade em que vivem.
Ainda com relação aos referenciais legislativos, podemos também citar a Base Nacional
Curricular Comum (BNCC, 2017), que foi organizada a partir das Diretrizes Curriculares para
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a Educação Infantil, citada anteriormente. A partir deste documento, a educação infantil passa
a ser obrigatoriamente regularizada como uma das etapas da Educação Básica. Esse
documento propõe que parte do trabalho do educador é reﬂetir, selecionar, organizar,
planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de
situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Dentre outras referências
para a educação infantil

A proposta de currículo da BNCC da Educação Infantil organiza-se pelos direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiências e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, elementos que se integram na articulação entre as
necessidades, interesses, experiências e curiosidades das crianças de 0 a 5 anos e o
patrimônio artístico, cultural, ambiental, cientíﬁco e tecnológico. (SEB/2018, p. 20).

Como visto anteriormente, as DCNS deﬁnem a criança como sujeito histórico e de direito.
Neste contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) compreende a criança como um
ser integral e complexo. Dessa forma, visa garantir seu desenvolvimento com a proposta dos
eixos estruturadores das práticas pedagógicas e as competências gerais na educação básica,
onde estão contidos os seis direitos de aprendizagem que são eles: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar e conhecer-se. Ainda para assegurar o desenvolvimento na
educação infantil, este documento traz os campos de experiências que constituem um arranjo
curricular que acolhe as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes.
Estes campos são divididos em cinco: 1) o eu, o outro e o nós; 2) corpo, gestos e
movimentos; 3) traços, sons, cores e formas; 4) escuta, fala, pensamento e imaginação; 5)
espaços, tempo, quantidades, relações e transformações. A partir dessas estruturas entende-se
que as crianças aprendam e se desenvolvam nas situações que possam desempenhar um papel
ativo.

Importância do Planejamento na Educação Infantil
Para compreender o trabalho pedagógico na educação infantil se faz necessário
compreender a importância do planejamento, porém, antes disso, é necessário admitir a
complexidade que envolve o trabalho pedagógico em qualquer processo educativo. Para
Zabala (1998):
[...] na sala de aula acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, rapidamente e de
forma imprevista, e durante muito tempo, o que faz com que se considere difícil,
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quando não impossível, a tentativa de encontrar referências ou modelos para
racionalizar a prática educativa. (ZABALA, 2018, p. 14).

Entendendo que o trabalho pedagógico é complexo por sua grande quantidade de
variáveis, é necessário um pensar permanente e sistemático sobre a prática, não no sentido de
engessar o processo, mas no sentido de buscar melhores resultados.
Para Luckesi (2011), o ser humano age em função de construir resultados. O ato de
planejar é a atividade intencional pela qual se projetam ﬁns e se estabelecem meios para
atingi-los. Por isso, não é neutro, mas ideologicamente comprometido. O ato de planejar,
como todos os outros atos humanos, implica escolha que subsidia o ser humano no
encaminhamento de suas ações e obtenção de resultados desejados (LUCKESI, 2011).
Neste contexto, podemos analisar o ato de planejar como sendo a teoria e as ações
executadas a partir dele como a prática ou a sistematização do que foi planejado. Nesse
movimento, os docentes podem enriquecer seu fazer pedagógico com suas metodologias. Nas
escolas em geral, o ato de planejar acontece como um modo de instrumentalizar o professor
para o uso dos recursos. Dessa forma, o professor pode trabalhar com preenchimento de
formulários, tabelas, colunas, entre outros, nos quais os docentes devem registrar as atividades
durante o ano letivo na disciplina ou na área de estudos que trabalham e o conjunto dessas
ações coordenadas entre si colaboram para a obtenção do resultado desejado.
Estes comandos tornam-se processos que consistem em arquitetar o planejamento através
de decisões concisas, visando à obtenção dos resultados. É nessa perspectiva que o
planejamento é um elemento fundamental para estruturar o trabalho pedagógico na educação
infantil, pois é através desta ferramenta que o docente reﬂete e busca elementos para traçar as
metas que deseja alcançar em suas práticas.
Organização da Rotina
A rotina compreende o desenvolvimento prático que se consolida no dia a dia com as
diferentes atividades, proporciona ações nas quais as crianças adquirem experiências no
conhecer, no explorar, no buscar, no questionar, imitar, entre outros aspectos relativos à
educação infantil. Já o planejamento é a proposta das atividades que devem ser desenvolvidas.
Nas instituições educacionais que ofertam educação infantil, a rotina de sala de aula pode ser
estruturada através do planejamento organizado pela coordenação, por um grupo de
professores e, em outros casos, por cada professor (a) de forma individual. Habitualmente, a
coordenação pedagógica explica a rotina do segmento em relação a vários momentos do dia
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como a acolhida, entrada, atividades didáticas, chamada, lanche, parque e largada. Em
seguida os professores que trabalham individualmente constroem seus planejamentos com a
rotina de atividades, estipulando a dinâmica desses momentos.
Quando é um determinado grupo de professoras, quase sempre constituída pelos que
trabalham na mesma turma, preestabelecem em seus planejamentos uma rotina padrão,
incluindo a didática das atividades. Planejar os objetivos que devem ser alcançados nessa
construção irá beneﬁciar professor e aluno, pois a rotina é a junção de todas as atividades que
serão realizadas, fragmentas pelo tempo e espaço que a escola oferece, sendo também
analisadas as necessidades das crianças. Para os docentes, planejar a rotina das atividades a
serem desenvolvidas diariamente é fundamental. Essa ação auxilia na tomada de decisão,
otimizando o tempo e tornando a aprendizagem mais eﬁcie nte e eﬁcaz.
Desta forma, entende-se que é necessário que exista uma rotina diária que se adeque às
necessidades básicas da criança na educação infantil, incentivando-a a descobrir o mundo a
sua volta. Essa conscientização vai sendo reforçada em seu cotidiano com apresentação de
atividades que irão repercutir na rotina diária de como devem ser realizadas e quais os
benefícios. Entende-se ainda que planejar as etapas de uma rotina deve ser formulada com
base nos Parâmetros da Educação Infantil, Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI), por entender que tais
documentos atendem às especiﬁcidades nesta etapa da educação.
Nesse caso, pressupõe-se que os proﬁssionais que nela atuam estabeleçam práticas que
potencializem o desenvolvimento e a aprendizagem, o social e o emocional. Além de espaços
adequados, é importante ter um ambiente de aprendizagem que permita às crianças liberdade
para exercitarem sua cognição e potencializar seus laços afetivos.
Sobre esses benefícios, Massena (2011) postula que é fundamental que, dentre os
elementos que compõem a rotina, façam parte os horários de alimentação, higiene, escovação
dos dentes, calendário, chamada, roda de música, oração, momento da novidade, ajudante do
dia, hora do conto, repouso, atividades lúdicas e signiﬁcativas, jogos diversiﬁcados,
exploração de diversos materiais que estimulem o desenvolvimento da criança. (MASSENA,
2011).
Assim, teremos que observar todos os aspectos destinados à educação infantil,
acompanhando tudo de perto e considerando as peculiaridades, diﬁculdades e especialidades
de cada um, tendo em vista que o modo de pensar, sentir e agir delas são diferentes.
Sendo assim, planejar a rotina é de extrema importância no desenvolvimento das
atividades na educação infantil, pois é ela que norteia e proporciona a construção do
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conhecimento da criança e, consequentemente, no aprimoramento da sua aprendizagem. Não
tornar esse momento como algo mecânico, rígido, é o que dará signiﬁcado para a criança.
Além de ela sentir conﬁança e segurança, irá se sentir acolhida pelo grupo. Isso irá favorecer
e facilitar o processo de internalização da rotina planejada no âmbito escolar.
Léia Tiriba (2010) descreve a rotina como um momento padrão e ao mesmo tempo sutil
que, para ser realizado, tem que existir uma pedagogia que respeite as vontades do corpo da
criança para que possa se manter viva a potência infantil. Ela observa que o livre movimento
dos corpos está na sua origem, assim possibilitando o encantamento, o questionamento, a
indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à
natureza (TIRIBA, 2010, p. 5).
Diante dos benefícios acerca do planejamento das rotinas diárias no âmbito da educação
infantil, entende-se que este é um instrumento norteador, em que os docentes podem e devem
se apoiar para melhorar seu desempenho diário. De acordo com Nunes (1995), a rotina escolar
deve favorecer o conhecimento de si nas dimensões física, afetiva e cognitiva, sendo
necessário que cada criança possa se perceber como personalidade diferenciada. Dessa forma,
entende-se o ato de planejar a rotina das atividades na educação infantil como uma
possibilidade de o docente encontrar soluções para o desenvolvimento e avanço das diversas
áreas do conhecimento da criança.
Benefícios do Planejamento e Rotina na Literatura
Para alcançar nosso objetivo geral e compreender melhor o planejamento como
ferramenta do trabalho pedagógico na educação infantil, a presente pesquisa demandou uma
análise sobre como a literatura trata o planejamento, além de facilitar nossa compreensão,
trazer visões diferentes sobre um mesmo objeto de análise e enriquecer conceitualmente este
trabalho.
Resolvemos organizar um quadro informativo que pudesse sintetizar e evidenciar os
nossos achados conceituais, conforme apresentamos a seguir:
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Quadro 1 - Informativo de achados conceituais
ARTIGOS

AUTORES

ACHADOS CONCEITUAIS SOBRE O PLANEJAMENTO E
ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Proença defende a rotina como forma capaz de estruturar atividades
cotidianas, pois a rotina torna-se uma âncora do dia-a- dia, por

Artigo 1

PROENÇA

representar para a criança e para os professores uma fonte de segurança

(2004)

e de previsão do que vai acontecer. Nessa visão a rotina norteia,
organiza e orienta o grupo no espaço escolar, além de otimizar o
tempo.
Para Barbosa, a rotina é uma categoria pedagógica da iducação infantil

Artigo 2

BARBOSA

que, por meio dela, os educadores se baseiam para estruturar a divisão

(2006)

do tempo. Ainda de acordo, todas as atividades devem fazer parte da
rotina.

TIRIBA
Artigo 3

(2010)

Tiriba descreve a rotina como um momento padrão e ao mesmo tempo
sutil, que para ser realizado tem que existir uma pedagogia que respeite
as vontades do corpo da criança para que possa se manter viva a
potência infantil.
Para Freire, a rotina estrutura o tempo, espaço e as atividades onde os

Artigo 4

FREIRE
(2015)

conteúdos são estudados. A criança, para construir o conceito de
tempo, percorre um longo processo. É nesse sentido que a rotina é o
alicerce básico para que os grupos construam seus vínculos.

Para Coutinho a boa utilização do tempo será reﬂetida no
Artigo 5

COUTINHO
(2002)

desenvolvimento dos alunos, portanto, entende-se que a rotina
planejada deve fazer parte do planejamento de cada instituição.
De acordo com Dias, as atividades planejadas devem contar com a

Artigo 6

DIAS
(2010)

participação ativa das crianças, garantindo às mesmas a construção do
tempo e de espaço, possibilitando-lhes a compreensão do modo como
as situações são organizadas e, sobretudo, permitindo ricas e variadas
interações socias.

LUCKESI
Artigo 7

(2011)

Para Luckesi, a atividade de planejar é um modo de dimensionar
tecnicamente a atividade escolar, devendo ser elaborada conjuntamente
(professor, coordenação e direção), para decidir oque e como fazer.
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Para Libâneo, a ação de planejar é a previsão das ações docentes
Artigo 8

LIBÂNEO
(2013)

fundamentadas

em

opções

político-pedagógicas,

tendo

como

referências permanentes as situações didáticas concretas.

Fonte: as autoras

Após a análise do material entendemos que planejar a rotina na educação infantil é
necessário para que o educador organize e estruture suas atividades cotidianas, além de
respeitar as individualidades. Esse planejamento não deve ser repetitivo nem cansativo para
que não se torne uma forma de desestimular as crianças nas atividades rotineiras.

METODOLOGIA
Para atender aos objetivos, optou-se por uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa
na tentativa de favorecer a compreensão da realidade pesquisada. O procedimento para coleta
dos dados se deu através de pesquisa bibliográﬁca em documentos regulamentadores a partir
de plataformas da internet (Scielo, Google Acadêmico), onde foram selecionados e coletados
dados e artigos acadêmicos referentes ao tema desta pesquisa. Em seguida foi feito um estudo
com os trabalhos selecionados, bem como os teóricos que dão embasamento ao tema da
pesquisa.
Seguimos as etapas subjacentes à pesquisa bibliográﬁca, conforme Gil (2017): (1)
escolhemos o tema; (2) ﬁzemos o levantamento bibliográﬁco pre liminar para sondar a
quantidade de pesquisas disponível e de fácil acesso; (3) formulação do problema; (4)
elaboração do plano provisório do assunto; (5) busca das fontes; (6) leitura do material; (7)
ﬁchamento; (8) organização lógica do assunto; (9) redação do texto.

DISCUSSÕES E RESULTADOS
A condução da pesquisa, o referencial teórico e os nossos achados conceituais nos
revelaram resultados importantes sobre o planejamento como ferramenta do trabalho
pedagógico na educação infantil.
Quando estudamos sobre as legislações que tratam da educação infantil, com intuito de
compreender o contexto de trabalho e as orientações normativas que delineiam a ação
pedagógica, descobrimos que estes são instrumentos reguladores e norteadores nos quais os
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docentes devem se apoiar para melhorar suas práticas, favorecendo o desenvolvimento
infantil em todos os campos da aprendizagem.
Percebemos ainda que no contexto histórico, na evolução e nas políticas públicas para
educação infantil, o percurso percorrido foi lento por não haver um entendimento de que a
criança necessitava de uma atenção especial nos primeiros anos de vida.
Com a criação da BNCC, PNEI e LDB, a educação infantil passa a ter mais atenção e é
inserida como a primeira etapa da educação básica, devendo abranger crianças de 0 a 5 anos e
ser ofertada em creches, CMEIs e pré-escolas. Apesar dos avanços obtidos nessa etapa de
educação, percebe-se que muito ainda precisa ser feito para diminuir a distância entre a
legislação e a realidade.
Com relação aos conceitos que tratam sobre planejamento da rotina na educação infantil, a
pesquisa revelou e evidenciou a sua importância para o trabalho pedagógico no sentido do
alcance das metas no decorrer do dia a dia.
A partir da análise dos conceitos organizados no quadro, identiﬁcamos que o
planejamento da rotina é importante a partir de aspectos diferentes. Esses aspectos foram
organizados em categorias. Assim, o planejamento da rotina é importante para: Orientação da
criança; 2- Orientação do professor; 3- Organização do tempo; 4- Organização do espaço.
Para esta análise, construímos um quadro com as categorias citadas a partir dos artigos.

Quadro 2 – categorias identiﬁcadas nos artigos
Categorias
identiﬁcadas a
partir da
argumentação
encontrada nos
artigos
Orientação da
criança
Orientação do
professor
Organização
do tempo
Organização
do espaço

Artigo 1

Artigo 2

Artigo 3

Artigo 4

Artigo 5

Artigo 6

Artigo 7

Artigo 8

Proença

Barbosa

Tiriba

Freire

Coutinho

Dias

Luckesi

Libâneo

(2004)

(2006)

(2010)

(2015)

(2002)

(2011)

(2013)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(2010)

X

X
X

Fonte: as autoras

A análise dos artigos e referenciais teóricos evidencia a importância para o educador ao
fazer uso do planejamento da rotina para alcance de suas metas no decorrer do dia a dia, bem
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como a importância da rotina na evolução do desenvolvimento das crianças. Identiﬁcamos
também a rotina como aspecto estrutural na educação infantil, e que tem muita relação com as
famílias.
Nesta concepção, os pais sentem cada vez mais a importância do espaço escolar, por
entender que nesses espaços segue-se uma rotina planejada e estruturada, valorizando o
desenvolvimento da criança em todos os processos, otimizando o tempo da melhor forma para
não tornar o momento repetitivo e cansativo para os alunos.
Diante dos fatos e acontecimentos em que a rotina é alterada, a diﬁculdade é manter a
disciplina. O desaﬁo para educadores e pais é tornar essa rotina no âmbito “familiar”
prazerosa e atraente, promovendo atividades cotidianas que contribuam para o
desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e
social. Educadores e pais estão constantemente se reinventando para fazer com que elas
sintam prazer em realizar suas atividades pedagógicas, rotineiras e cotidianas, mesmo estando
fora do espaço escolar.
O planejamento da rotina é uma ferramenta que orienta e possibilita estruturar o passo a
passo na construção do aprendizado, oferece segurança na previsão futura, diminui a
ansiedade e favorece o melhor aproveitamento das atividades. É através dessa estrutura que o
docente deve reﬂetir nas suas práticas pedagógicas. Nos planejamentos merecem destaque os
momentos das atividades organizadas, nos quais as crianças podem se expressar através de
atividades coordenadas, brincadeiras, gestos, choro e da fala, contribuindo assim para uma
rotina organizada e prazerosa.
Em relação ao tempo e espaço, podemos destacar a forma como as crianças se comportam
nos espaços onde ocorrem as atividades, se existe o choro ou resistência em permanecer em
um determinado lugar bem como o tempo determinado para que as atividades rotineiras não
sejam cansativas a ponto de desestimular o aprendizado.
Essa análise aponta para a importância do planejamento na educação infantil cujo foco
principal é auxiliar o professor. Através dessa estruturação, a rotina mostra-se eﬁciente para
valorizar os campos de desenvolvimento e aprendizagem, ser prazerosa para estimular as
crianças, além de otimizar o tempo e a organização nos espaços adequados para as atividades
rotineiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a importância de planejar e
estabelecer uma rotina na educação infantil e foi realizada a partir de pesquisa bibliográﬁca.
Os estudos destacaram a importância da educação infantil como etapa primeira da
escolaridade dos indivíduos e que nela o trabalho pedagógico está centrado em um bom
planejamento, que favoreça o desenvolvimento das crianças a partir dos campos de
experiências. A importância de planejar e estabelecer uma rotina na educação infantil está
diretamente ligada à qualidade do trabalho pedagógico nesta etapa, pois o planejamento da
rotina orienta

o

professor

com

relação

à

dinâmica

no espaço escolar, mas,

principalmente, orienta a criança que precisa estabelecer uma rotina de atividades com
segurança e autonomia.
De fato, concluímos que planejar a rotina é um processo fundamental para auxiliar o
professor na construção de sua prática pedagógica, bem como na construção do
desenvolvimento, do conhecimento e do pensar das crianças.
Finalizamos este breve estudo com o desejo de que pesquisadores sigam investigando as
práticas pedagógicas inerentes à proﬁssão, principalmente no campo da educação infantil,
visando ampliar e aprimorar os conhecimentos para que tenhamos outros estudos sobre a
temática, a partir de outras perspectivas.
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A IMPORTÂNCIA DA CURVA ABC NA GESTÃO DO ESTOQUE
Edelmar Franklin de Lima Calheiros 1
Arandi Maciel Campelo 2

RESUMO
O presente trabalho visa colaborar com estudos na área quanto à observação da importância
da curva ABC para a boa gestão de estoque nas empresas, pois um bom gerenciamento de
estoque signiﬁca que a empresa garante seus lucros e pode investir onde realmente for mais
necessário. A curva ABC é uma matriz de divisão de itens que auxilia na tomada de decisões
de reposição de estoque. Um questionário foi aplicado a alguns colaboradores de uma
empresa em Jaboatão dos Guararapes. Foi possível concluir que ela mostra os itens a serem
repostos, tornando o trabalho mais fácil e eﬁcaz para o gestor.
Palavras-chave: Curva ABC. Gestão de estoque. Trabalho eﬁcaz.

Data de submissão: 28/03/2020
Data de aprovação: 19/04/2020

INTRODUÇÃO
O tema escolhido para apresentação deste artigo deve-se ao interesse sobre o assunto e
por trabalhar na área de gestão de estoque. Sabendo da importância de uma boa gestão neste
setor, ﬁca evidenciado a vontade e a satisfação de escrever sobre esta temática.
A boa execução em um gerenciamento de estoque signiﬁca que a empresa tem potencial
para garantir seus lucros e poder investir onde realmente for mais necessário, evitando perdas
ﬁnanceiras e materiais, como o investimento em um estoque onde o produto é mal
armazenado ou alocado em um lugar onde não era para ser, desencadeando perda do produto.
Ao executar os métodos corretos para minimizar perdas, o desperdício evitado poderá
gerar mais receitas para a organização, mostrando que teve um bom gerenciamento com
investimentos em outras áreas ou setores.
Sabendo desta realidade, ﬁca claro que toda organização ou qualquer área que trabalhe
com esse tipo de segmento tem que dar uma atenção especial ao tema. Isso será de grande

1 Discente do curso de Administração da FMGR. E-mail: edelmar.calheiros@hotmail.com
2 Professor, orientador e diretor acadêmico da FMGR. E-mail: arandi.campelo@globo.com
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importância para uma boa gestão de modo a que sirva de base para melhorias no
gerenciamento de estoque.

REFERENCIAL TEÓRICO

Em administração de estoque a curva ABC auxilia para a compra do necessário,
evitando as perdas de recursos ou investimentos indesejados e otimizando o trabalho. É uma
ferramenta que auxilia na hora da compra, uma vez que um estoque em excesso pode fazer
com que o dinheiro ﬁque congelado, deixando de investir em outras áreas. Entretanto, o baixo
estoque pode parar a produção por falta de recursos ou perder uma venda por falta do produto.
A curva ABC é uma matriz de divisão de itens que auxilia na tomada de decisões de
reposição de estoque, sendo caracterizada da seguinte forma: itens A são aqueles com maior
giro, itens B são os de giro médio, e itens C são os que possuem baixo giro. Esta classiﬁcação
facilita a divisão do estoque e nos dá um norte na hora de avaliar a reposição.
Ficar com uma peça ou produto muito tempo no estoque signiﬁca que a compra está
sendo realizada de forma errada. Isso faz com que o item ocupe espaço e congele o capital,
prejudicando o resultado ﬁnal. Tal fato pode mostrar que a demanda está maior que a oferta.
Um bom controle é capaz de garantir uma venda quando o concorrente não tem o
produto. Um controle eﬁciente pode garantir a venda de forma mais saudável, atendendo de
forma rápida e deixando o cliente satisfeito. Conforme cita Slack et al (2009), o estoque
ocorre porque não há harmonia entre fornecimento e demanda, representando recursos em
transformação. Para gerir o estoque devem-se considerar aspectos da gestão da demanda,
administração de transportes e o espaço físico disponível para o armazenamento de materiais.
Podemos deﬁnir essa matriz da seguinte forma: A para os itens que giram em média três
meses, B para os itens com demanda média de três a seis meses, e C para itens com giro de
seis meses em diante. Isso ajudará na análise, auxiliando o comprador ou o responsável pela
compra a solicitar somente o que for necessário.
Devemos levar em consideração o estoque mínimo ou estoque de segurança que é uma
quantidade mínima que devemos deixar disponível por eventuais atrasos de transportadoras
ou demora de atendimento do fornecedor, garantindo que não haverá falta. Desta forma,
haverá uma margem de erro para possíveis imprevistos, otimizando os problemas que são
gerados pela falta de estoque mínimo. Assim, a criação do estoque mínimo é importante para
que não haja a falta do produto.
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Se a demanda é estável, ﬁca fácil calcular. Se for sazonal, devemos comparar com anos
ou períodos anteriores para se ter uma noção do que realmente é necessário. Segundo Botter
& Fortuin (2000), apesar do vasto embasamento teórico para a gestão de estoques de itens em
geral, a literatura sobre a gestão de peças de reposição tende a ser mais escassa. Assim sendo,
para se calcular a demanda, tem que ter o conhecimento da venda e de quanto tempo este
produto leva para estar em nossas mãos novamente. Exemplo: existe uma venda diária de 5
peças e o tempo de espera para que ela esteja novamente para venda é de 6 dias. Então,
calcula-se da seguinte forma o estoque de segurança: 5 X 6 = 30. Portanto, a quantidade
mínima será de 30 peças de segurança de estoque para fazer um novo pedido.
O estoque deve ser classiﬁcado da seguinte maneira:
a) Estoque em trânsito - são os produtos que foram solicitados ao fornecedor e foram
faturados;
b) Estoque regular - é a capacidade do estoque com peças cíclicas, que repõe
periodicamente;
c) Estoque de segurança - é o estoque adicional para eventuais incertezas de
fornecimentos e atrasos de transportes, entre outros;
d) Estoque de obsoleto - são os itens que não têm giro, seja por má compra,
planejamento errado ou mudança de mercado.
Tendo a compreensão dessa matriz, de como calcular sua demanda e dividi-las,
facilitará o trabalho, minimizando a ocorrência de excessos e possíveis faltas. É de suma
importância que a empresa tenha a mercadoria em estoque ao efetuar a venda, pois agilizará a
necessidade do cliente, evitando que ele vá para a concorrência. Neste caso, além de gerar
satisfação para o cliente, o vendedor também se sente satisfeito com o sucesso do seu
trabalho. O estoque tem que estar preparado para a demanda especíﬁca de cada seguimento.

GESTÃO DE ESTOQUE
Na gestão de estoque devemos ser o mais eﬁciente possível, avaliando de forma sucinta
as ferramentas de auxílio de tomada de decisão, a ﬁm de obter o máximo de eﬁciência e lucro
necessário, tendo o equilíbrio do estoque entre oferta e demanda.
De acordo com Wanke (2003), a gestão de estoque engloba todo um processo de
decisões que envolvem tempo e espaço, veriﬁcando a demanda de produtos de forma que
sejam atingidos os objetivos de custos e serviços.
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Há variados custos em uma gestão de estoque: de armazenagem, de aquisição, pela falta
e custos de pedidos. Deve haver bom senso na hora de avaliar todos estes pontos. Uma boa
gestão passa pelo equilíbrio de todas essas variantes, com o gestor tendo que ter um feeling
muito importante na avaliação. Segundo Pozo (2010), é praticamente impossível prever com
exatidão a demanda futura, sendo necessário manter certo nível de estoque para assegurar a
disponibilidade de produtos.
No gerenciamento do estoque o responsável tem que se ater a três pontos: quanto pedir,
como pedir, e como ajustar o sistema para quais dias serão colocados os pedidos. Desta
forma, com os processos deﬁnidos, ﬁca bem mais fácil a organização do setor.
Conforme a linha de raciocínio de Bowersox & Colss:
Controle de estoques é um procedimento rotineiro necessário ao cumprimento de
uma política de estoques. O controle abrange as quantidades disponíveis numa
determinada localização e acompanha suas variações ao longo do tempo. Essas
funções podem ser desempenhadas manualmente ou por computador. As principais
diferenças são a velocidade a precisão e o custo. (BOWERSOX; COLSS,

2010, p. 255).
Dentro do estoque, a armazenagem deve ser de forma simples e com lugares
especíﬁcos, tendo para cada produto uma locação para que não se perca. Se possível cada
item deve estar relacionado no sistema, facilitando assim para todos os envolvidos no
processo.
Na armazenagem podemos deﬁnir locação por endereço ou código especíﬁco: rua, letra
ou a que seja melhor para cada segmento, mas nunca deixar de deﬁnir um local especíﬁco
para que todos tenham acesso ao local de armazenagem. Assim, ﬁca muito mais fácil achar
cada item dentro de um estoque. Sempre que for realocar ou tirar algum item do almoxarifado
deve-se utilizar o sistema descrito por Carvalho & Macedo:
Devem ser implantados sistemas de FIFO (First In First Out) ou FEFO (First
Expired First Out), “Primeiro que Entra Primeiro que Sai” ou “ Primeiro que Vence
Primeiro que Sai”. O controle de entrada e saída deve ser feito por meio de
programas de informação validados, que permitam a emissão de relatórios
periódicos. (CARVALHO; MACEDO, 2010, p. 59).

A falta de sistemas que não ajudam nessa automação ou a ausência de pessoas
capacitadas coloca todo um resultado e esforço de gestão a perder. Pessoas bem treinadas e
ferramentas apropriadas facilitam na organização e na qualidade de cada estoque. Ao se
deparar com um almoxarifado organizado, não se imagina a quantidade de processos que
existem por trás de toda essa organização.
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Mesmo um estoque adequado tem que ser sempre monitorado com programas de
melhorias contínuas para que erros atuais não sejam repetidos no futuro e assim seja eﬁciente
e eﬁcaz. Na organização de estoque existe a regra dos 5 Ps: pessoas, processos,
procedimentos, processamentos e prateleiras.
a) Pessoas – devem ser contratadas equipes competentes e motivadas para a boa saúde
da empresa;
b) Processos – devem ser mapeados os procedimentos com medição de indicadores de
desempenho e processos de melhoria contínua;
c) Procedimentos – trata-se da ﬁscalização dos processos, conferindo se o físico é igual
ao virtual. Se possível deve-se fazer o balanço periódico para garantir o andamento dos
processos;
d) Processamentos – todas as transações que envolvem o estoque devem ocorrer da
mesma forma que no caixa de um banco. Devem sempre ser processadas (registradas) as
saídas ou entradas de cada item.
e) Prateleiras – deve-se observar a organização de estocagem, garantindo que serão
colocados de forma adequada, que não haja prateleiras amassadas e o que está estocado não
esteja passando do tamanho da locação.
Assim sendo, um conjunto de fatores são necessários para uma boa gestão, garantindo a
ﬂuidez dos processos e melhorias do setor responsável.

CONTROLE DE ESTOQUE FÍSICO E CONTÁBIL
O controle físico e ﬁnanceiro tem por ﬁnalidade acompanhar o que existe de fato com a
quantidade no sistema, seja ele para vendas ou consumo de produtos existentes em uma
empresa.
Controlar as entradas e saídas de insumos ou produtos é muito importante para se ter o
domínio do estoque. A cada momento em que chegar materiais eles devem ser conferidos
antes de serem inseridos no sistema. Se encontrar alguma divergência devemos fazer a
notiﬁcação e só depois do caso resolvido dar prosseguimento ao serviço. Com relação às
saídas sempre devemos fazer o registro na ﬁcha ou no programa de gerenciamento, evitando
divergências.
Grande parte das empresas ou microempresas não faz o registro no sistema de forma
eﬁcaz, gerando divergências entre o que está registrado e o real. Essa fa lta de controle
prejudica o gerenciamento. Este registro é fundamental, pois na hora de fazer os pedidos de

42

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 03 - AGO/2020

reposição sabe-se exatamente o que e o quanto se deve comprar, evitando problemas de falta
ou excesso de produtos. Isso pode causar um efeito dominó, prejudicando toda a empresa. Um
mau atendimento, a perda de uma venda ou a baixa no faturamento podem ser consequências
da falta de controle em que produtos ou insumos estejam divergentes no estoque.
Muitas empresas dimensionam o estoque por necessidade, incômodo ou conveniência. É
preciso manter a regra do estoque mínimo para não comprometer as ﬁnanças. Um exemplo é
o excesso de um item que representa um capital parado e que poderia ser investido em outro
local. Há também o risco de vencimento do produto e ainda o custo do espaço ocupado. Em
contrapartida, a falta de determinado item pode ocasionar a perda da venda ou a parada da
produção, gerando custos por conta da ociosidade. Conforme cita Palmisano (2004):
Quando a empresa mantém estoques que não são necessários, ocorre um
desaproveitamento de estoque, o que vai signiﬁcar uma perda de espaço físico,
assim como perdas de investimento. Quando existe a consciência que os estoques
geram desperdício e quando se identiﬁcam as razões que indicam a necessidade de
estoques, o propósito é usá-las de forma eﬁciente”. (PALMISANO et al, 2004,

p. 51).
Depois de tudo conferido e veriﬁcado, a atenção é muito importante na hora da entrada.
Deve-se ter o cuidado para não lançar no sistema algo a mais ou a menos. Isso colocaria todo
o trabalho a perder, acarretando divergências que prejudicariam a operação e também a parte
ﬁnanceira da empresa.
Para garantir a solidez do estoque é inerente a conferência periódica para detectar
possíveis falhas e divergências. O inventário é essencial para todo administrador de estoque.
O controle de pessoas que acessam o almoxarifado tem que ser rígido. Funcionários não
autorizados não podem circular nestas áreas, evitando possíveis furtos. Câmeras de
monitoramento devem auxiliar no trabalho de segurança.
Em relação aos preços eles devem ser ajustados de acordo com os valores atuais,
principalmente para quem trabalha com exportação, pois ﬁca dependente da variação do
dólar, ou pode fazer o custo médio, não perdendo assim o poder de competitividade. O valor
geral do estoque é formado pela soma de todos os custos individuais de cada produto.
O gestor tem que estar atento para saber a hora certa de lançar as promoções.
Geralmente tira-se proveito dos excessos para liberar espaço e fazer com que haja o giro de
estoque. O trabalho de marketing é importante para auxiliar nesse caso.
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No controle ﬁnanceiro de estoque devemos observar alguns pontos: registrar custo
unitário e custo das mercadorias vendidas, conﬁrmar se o estoque está igual ao físico,
veriﬁcar o ﬂuxo de caixa e ver se bate o valor vendido com estoque. Desta forma, temos um
controle total e uma boa gestão.

METODOLOGIA
O presente trabalho tem como foco gerir o estoque de forma eﬁciente em uma empresa,
tirar proveito da boa gestão e sugerir melhorias, propondo um aprofundamento na área de
trabalho em gestão de estoque.
A pesquisa, de caráter investigativo e exploratório, foi realizada em uma empresa da
cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Foi aplicado um questionário e
coletadas amostras de cinco participantes em um universo de 12 pessoas.

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO
O questionário foi elaborado em três etapas. A primeira, com perguntas sobre o sexo,
faixa etária, último curso que concluiu, tempo em que está na empresa e o cargo atual; a
segunda, com resposta sim ou não, sobre como é a relação pessoal entre o funcionário e a
empresa; e a terceira e última com 10 perguntas objetivas a depender do grau de concordância
do entrevistado. Em um universo de 12 funcionários foram entrevistadas 05 pessoas,
totalizando assim um percentual de 41,67%.
A maioria dos entrevistados que respondeu ao questionário mostrou o quão importante é
trabalhar com pessoas experientes na área. Para que sejam compartilhados os conhecimentos e
assim trazer melhorias para a empresa, a teoria e a prática devem acontecer de forma paralela.
CURVA ABC
A curva ABC é basicamente a classiﬁcação por ordem de itens de alto giro (A), itens de
giro médio (B), e itens de baixo giro (C). Desta forma ﬁca mais fácil na hora de fazer os
pedidos de compras para reposição do estoque, evitando que seja pedido um item que não sai
e nem deixando de repor um item de alto giro, o que poderia causar falta no estoque, perda da
venda ou a parada da produção.
Boa parte dos entrevistados tinha conhecimento sobre o que é a curva ABC, mostrando
assim a importância dessa ferramenta em uma gestão de estoque. Fica evidente o quão
importante é ser conhecedor deste método.
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CURVA XYZ
A curva XYZ demonstra o impacto do capital investido no estoque, de forma que
podemos controlar para rentabilizar ao máximo o investimento.
De modo geral, o controle do estoque ﬁca mais criterioso e podemos ter uma noção
melhor do que é realmente necessário e o que mais está impactando ﬁnanceiramente o
estoque, seja ele no varejo, atacado ou em produção para reposição de estoque.
Buscar o conhecimento em boa gestão mostra o benefício que traz, não só para o lado
pessoal, mas para o lado proﬁssional. Boa parte dos ent revistados mostrou conhecimento
sobre a curva XYZ, evidenciando o comprometimento da empresa com o treinamento da
equipe, trazendo benefícios para si como proﬁssionais qualiﬁcados.
ESTOCAGEM E ORGANIZAÇÃO
Vimos na introdução a importância de se ter uma boa organização e quão grandes são os
benefícios de se ter uma boa estocagem. Sobre o questionário, não ﬁca dúvida sobre a
relevância deste tema. Todos foram unânimes na resposta, mostrando que é benéﬁco não só
para a empresa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A curva ABC é uma matriz de análise que nos auxilia na tomada de decisão na hora do
pedido de reposição de estoque. Ela nos mostra os itens a serem repostos, tornando o trabalho
mais fácil e eﬁcaz para o gestor. A boa gestão em uma organização facilita o t rabalho de
todos e economiza tempo e recursos.
A empresa analisada em Jaboatão dos Guararapes-PE tem uma gestão que visa à
redução de custos. Foi veriﬁcado todo o processo desse segmento. As atividades são mais
eﬁcientes na tomada de decisão para evitar desperdícios e rentabilizar resultados que possam
proporcionar lucro para a empresa. O responsável pelo gerenciamento deve observar três
pontos: quanto pedir, como pedir e como ajustar o sistema para fazer a leitura de forma
adequada.
Na armazenagem foram veriﬁcadas falhas nas locações com alguns itens alocados de
forma inadequada. Foi sugerida a implantação da regra dos 5 Ps. Assim sendo, um conjunto
de fatores são necessários para uma boa gestão, garantindo a ﬂuidez dos processos e a
melhoria do setor responsável.
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Em um universo de 12 pessoas 5 foram pesquisadas. Desta forma ﬁca evidenciada a
importância de se investir em pessoas e processos. Conforme o questionário, foi mencionado
a importância de trabalhar com pessoas experientes. É importante, de acordo com a pesquisa,
rastrear os trabalhos efetuados para identiﬁcar possíveis erros na busca da melhoria contínua.
Tendo o conhecimento de tudo que foi mencionado neste artigo, ﬁca evidenciado a
importância deste trabalho. O questionário aplicado mostra a importância da experiência na
área em que atuam. Isso justiﬁca a importância dos investimentos em conhecimento no
trabalho dos envolvidos.
Como sugestão, os pesquisadores podem aprofundar-se neste assunto, ajudando a
contribuir na otimização dos trabalhos e economizando não só tempo, mas dinheiro,
permitindo que todos os interessados possam ter acesso a esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

BOTTER, R.; FORTUIN, L. Stocking strategy for service parts: a case study. International
Journal of Operations & Production Management, Bingley, UK, v. 20, n. 6, p. 656-674, 2000.
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 2010.
CARVALHO, S.; MACEDO, S. Logística Farmacêutica Comentada. São Paulo:
Medfarma, 2010.
PALMISANO, A. et al. Gestão da qualidade - tópicos avançados. Cengage Learning
Editores, 2004.
POZO, H. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2010.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 3.
ed. São Paulo: Atlas, 2009.
WANKE, P. Gestão de estoques na cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2003.

46

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 03 - AGO/2020

APÊNDICE A – Questionário da pesquisa

Informações gerais
Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você.
1.

Sexo:
Masculino

2.

3.

4.

Feminino

Faixa de idade:
Até 25 anos

De 25 a 35 anos

De 35 a 45 anos

De 45 a 60 anos

Acima de 60 anos

Último curso que você concluiu:
Doutorado

Mestrado

Especialização

3º grau

2o.grau

Outro

Tempo em que você está na empresa:
1 ano ou menos

De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos

De 5 a 10 anos
5.

6.

Mais de 10 anos

Seu cargo na empresa:
Direção

Gerência

Estoquista

Técnico

Coordenação/liderança

Você é formalmente incentivado pela empresa a compartilhar o que você sabe?
Sim

7.

Não

Sua empresa dispõe de instrumentos ou métodos formais para você compartilhar
conhecimento?
Sim

8.

Não

Você participa de alguma atividade de gerenciamento de estoque (Planejamento do
gerenciamento, Identiﬁcação, Monitoramento de melhorias, Comunicação)?
Sim

Não
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Favor responder ao questionário considerando sua percepção ou opinião quanto às
aﬁrmativas, circulando o número que corresponde ao seu grau de concordância.
1 - Discordo totalmente
2 - Discordo parcialmente
3 - Indiferente
4 - Concordo Parcialmente
5 - Concordo totalmente
01

Considero a vivência com proﬁssionais experientes no gerenciamento de estoque algo
extremamente valioso.

1

2

3

4

5

02

Recebo ajuda de pessoas com o mesmo interesse em organização de estoque.

1

2

3

4

5

03

Identiﬁco os erros ocorridos e faço as notiﬁcações no livro de ocorrências ou comunico
ao responsável para a notiﬁcação.

1

2

3

4

5

04

Para identiﬁcar possíveis erros, todo trabalho efetuado é identiﬁcado, assim como o
colaborador que fez tal serviço.

1

2

3

4

5

05

Tenho ciência dos signiﬁcados da curva ABC e da curva XYZ.

1

2

3

4

5

06

Sei do processo de estocagem e do signiﬁcado das siglas PEPS / FIFO.

1

2

3

4

5

07

Tenho conhecimento sobre o sistema utilizado na empresa e habilidade para manuseálo.

1

2

3

4

5

08

Existem relatórios gerenciais que podem me auxiliar no meu trabalho diário.

1

2

3

4

5

09

Participo de reuniões, quando necessário, para explanar erros e sugerir melhorias.

1

2

3

4

5

10

Considero-me um funcionário apto e com conhecimento na minha área de atuação e
que esses conhecimentos são transmitidos para a empresa como benefício.

1

2

3

4

5

Fonte: os autores
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ANEXO A – Curva ABC e curva XYZ

Fonte: Lima (2016).
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A FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DE TRAUMAS PERINEAIS NO PARTO: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
Amanda Cezar da Silva1
Isabelle Albuquerque2
RESUMO
O trauma do trato genital no parto vaginal espontâneo é comum. Nas últimas décadas,
pesquisas na área da saúde materna buscam soluções para diversos problemas, dentre os quais,
os traumas perineais. O presente trabalho procura demonstrar a efetividade das técnicas
ﬁsioterapêuticas utilizadas na prevenção de lacerações perineais no parto. Foi realizad a uma
revisão de literatura utilizando as bases de dados PubMed, LILACS, SciELO e PEDro no
período de novembro de 2017 a julho de 2018. Foram abordados os recursos ﬁsioterapêuticos
que previnem signiﬁcativamente a incidência de episiotomias e lacerações perineais graves,
diminuindo a morbidade a curto e longo prazo, otimizando a integridade muscular no parto
vaginal e reduzindo o tempo do trabalho de parto. Os recursos ﬁsioterapêuticos analisados,
aplicados na prevenção dos traumas perineais induzidos pelo parto, são métodos seguros e
eﬁcazes para diminuir a incidência de lacerações perineais no parto.
Palavras-chave: Fisioterapia. Parto. Lacerações. Períneo.

Data de submissão: 25/04/2020
Data de aprovação: 14/05/2020

INTRODUÇÃO
A gravidez e o parto são fatores de risco para alteração da força muscular do assoalho
pélvico, uma vez que o incremento do peso corporal materno e do útero gravídico aumenta a
pressão sobre essa musculatura durante a gestação, proporcionando, frequentemente, nas
mulheres, trauma perineal no parto, particularmente nas primíparas (MARCELINO e
LANUEZ, 2009).
O trabalho de parto ocorre em duas fases: primeiro, a dilatação do colo uterino até 10
centímetros; depois, a expulsão fetal. Na primeira fase estão presentes as contrações uterinas
que induzem a dilatação progressiva do colo uterino e, neste momento, o estresse emocional e
a dor são predominantes. Na segunda fase, a dilatação se completa e as contrações são mais

1
2

Aluna do Curso de Fisioterapia da FMGR: amandacezar.2@hotmail.com
Professora orientadora do curso de Fisioterapia da FMGR.
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proeminentes, resultando no período de expulsão fetal, ou seja, o parto propriamente dito
(CASTRO et al., 2012).
Nas últimas décadas, pesquisas na área da saúde materna buscam soluções para os
traumas perineais - lacerações ou episiotomia - nos órgãos genitais durante o parto, que
afetam a qualidade do trabalho ativo (DEMIREL e GOLBASI, 2015).
Estima-se que, aproximadamente, 70% das mulheres que têm parto vaginal vão sofrer
algum grau de trauma perineal e três quartos dessas vão necessitar de sutura para facilitar a
cicatrização do tecido lesado. Em consequência, prevenir o trauma perineal no parto tem
impacto contra as principais morbidades decorrentes, especialmente sangramento, dor,
infecção, prolapsos de orgãos pélvicos e dispareunia. Outras possíveis consequências que
podem ser evitadas são hematoma, fístula retal, incontinência urinária e anal (SANTOS e
RIESCO, 2016).
A restrição à realização da episiotomia aumenta a probabilidade de preservar a
integridade perineal, porém podem ocorrer taxas maiores de lacerações espontâneas. Estas
lacerações são classiﬁcadas em graus, dependendo dos tecidos atingidos. Aquelas de primeiro
grau afetam a pele e a mucosa; as de segundo grau estendem-se até os músculos perineais; e
as de terceiro grau, atingem o músculo esfíncter do ânus. Alguns autores consideram, ainda, o
quarto grau, quando a laceração atinge a mucosa anal (COLACIOPPO et al., 2011).
As taxas de episiotomia apresentam grande variação, com valores de 9,7% (Suécia) a
100% (Taiwan), com taxas menores em países de língua inglesa como Canadá (23,8%) e
Estados Unidos (32,7%), permanecendo elevadas em muitos países como Equador (96,2%),
China (82%) e África do Sul (63,3%). No Brasil, dados do inquérito nacional “Nascer no
Brasil”, estudo nacional de base hospitalar composto por 23.940 puérperas, registrou que a
episiotomia foi realizada em 53,5% das mulheres (SANTOS e RIESCO, 2016).
A atuação multidisciplinar no processo parturitivo tem sido desenvolvida a ﬁm de
proporcionar à parturiente o equilíbrio físico e psíquico, bem como a sensação de bem-estar.
A assistência do ﬁsioterapeuta na equipe multidisciplinar tem como benefícios a diminuição
das dores da parturiente e dos sintomas de desconforto, redução no tempo do trabalho de parto,
diminuição dos índices de lacerações e da ocorrência de episiotomias (CASTRO et al., 2012).
Dentre os recursos da ﬁsioterapia para atuar na prevenção dos traumas perineais, um
programa de treinamento composto de exercícios para o assoalho pélvico (AP)
e massagem perineal ganham destaque

pelos

resultados

signiﬁcativos

em estudos

experimentais, quando aplicados em mulheres primíparas a partir da 32ª semana de gestação
(LEON-LARIOS et al., 2017).
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Atualmente, estudos realizados para avaliação de técnicas perineais durante o segundo
estágio do trabalho de parto demonstraram que a utilização de compressas mornas é uma
prática que tem sido recomendada pelo American College of Obstetricians and Gynecologists
para reduzir a incidência de lacerações de terceiro e quarto graus (SANTOS e RIESCO, 2016).
O objetivo deste estudo foi avaliar, através de uma revisão integrativa da literatura, os
benefícios da atuação ﬁsioterapêutica na diminuição da incidência de lacerações perineais no
parto.

METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura. As
pesquisas eletrônicas foram realizadas entre os meses de Novembro/2017 a Julho/2018,
através de buscas nas bases de dados da PubMed, Biblioteca Eletrônica Cientíﬁca Online –
SciELO, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS e o
Banco de dados de evidências ﬁsioterapêuticas – PEDro. Foram utilizados os seguintes
descritores (DeCS/Mesh): Fisioterapia / Physical Therapy Modalities; Lacerações /
Lacerations; Períneo / Perineum, combinados entre si pelo operador booleano AND.
Os critérios de inclusão dos artigos foram estudos publicados de 2010 a julho de 2018,
nos idiomas português e inglês, abordando o tema em questão. Foram excluídos artigos que
não estavam disponíveis na íntegra, que abordassem condutas ﬁsioterapêuticas no puerpério
ou que estivessem em duplicata nas bases de dados. Na ﬁgura 1, encontra-se o diagrama de
coleta de dados.
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Figura 1 - Representação da estratégia de coleta de dados

Fonte: própria autoria.

RESULTADOS
Foram encontrados 21 artigos. Após a leitura prévia dos títulos e resumos foram
excluídos 17 artigos. 2 por estarem em duplicata nas bases de dados, 7 por estarem
indisponíveis na íntegra, 4 por abordarem condutas no puerpério e 4 por não estarem dentro
do período de publicação estipulado para serem inclusos neste estudo. Ao todo foram
revisados quatro artigos.

DISCUSSÃO
O trauma perineal está associado à considerável morbidade a curto e longo prazo. O
risco e a gravidade das complicações são proporcionais à extensão do trauma. O risco de
sofrer trauma perineal no parto está relacionado a vários fatores. Alguns são determinados
antes do trabalho de parto como fatores demográﬁcos, nutrição, etnia, nível de atividade física,
paridade e tamanho do bebê. Contudo, existem várias intervenções intraparto que podem
potencialmente modiﬁcar esse risco (BULCHANDANI et al., 2015).
Em países desenvolvidos, tem-se avaliado a massagem perineal como técnica de
preparação pré-parto, durante o último mês de gravidez, sugerindo-a como um possível
método para fazer o tecido perineal expandir-se mais facilmente no parto. É também proposto
que ela possa aumentar a ﬂexibilidade dos músculos perineais e reduzir a resistência muscular,
o que possibilitará ao períneo alongar-se durante o parto, reduzindo o risco de lacerações
espontâneas e a necessidade de episiotomias. A técnica é simples, podendo ser realizada pela
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própria mulher, com o auxílio de um óleo natural, usando os dedos indicadores ou polegares
de ambas as mãos ou indicadores e dedos médios de uma delas, colocados na vagina, e
fazendo movimentos oscilantes rítmicos em “U” para cima, lateralmente na vagina, com
pressão para baixo, estirando o períneo, de um lado a outro, sendo a frequência e a duração
determinadas pelo terapeuta (MARCELINO e LANUEZ, 2009).
A aplicação da massagem perineal paralela à técnica “hands off” (mãos afastadas do
períneo) corroborou para uma incidência de períneo intacto aumentada e menos lacerações de
terceiro e quarto graus no grupo de massagem perineal, mas não houve diferenças claras entre
os grupos para ocorrência de trauma perineal requerendo sutura, lacerações de primeiro ou
segundo graus (AASHEIM et al., 2017).
Através dos resultados obtidos por Demirel e Golbasi (2015), em um estudo clínico
comparativo que não diferiu em idade materna, idade gestacional ou perímetro cefálico
neonatal, aumentando a conﬁabilidade dos presentes achados, foi possível veriﬁcar que, no
grupo de tratamento que recebeu a

massagem perineal mediada por glicerol,

signiﬁcativamente, menos mulheres que receberam massagem perineal foram submetidas à
episiotomia, indicando um efeito positivo da massagem perineal aplicada durante o primeiro e
segundo estágios do trabalho de parto, quando comparado a um grupo controle de mulheres
que não receberam massagem. A episiotomia foi realizada entre 44 (31,0%) mulheres no
grupo massagem e 99 (69,7%) no grupo controle (p = 0,001).
Sayiner e Demirci (2007) estabeleceram uma taxa de laceração espontânea de 12% (6
mulheres) no grupo de massagem perineal pré-natal e 2% (1 mulher) no grupo de controle.
Contudo, no estudo realizado por Demirel e Golbasi (2015), 9,2% (142 mulheres) no grupo de
massagem no primeiro e segundo estágios do trabalho de parto desenvolveram lacerações, em
comparação com 4,2% (142 mulheres) no grupo controle. Assim, esse achado pode sugerir
que a massagem aplicada durante o primeiro e o segundo estágios do trabalho de parto evite
mais eﬁcazmente a laceração espontânea do que a massagem aplicada apenas durante o
período pré-natal.
O suporte perineal manual (MPS) é comumente referido pelos clínicos como a técnica
"hands on" , com uma ampla variedade de técnicas praticadas em todo o mundo. Acredita-se
que esse método reduza o traumatismo perineal, reduzindo seu diâmetro de apresentação fetal
(BULCHANDANI et al., 2015).
Uma revisão sistemática com metanálise, realizada por Bulchandani e colaboradores
(2015), constatou que na Noruega o programa de intervenção “hands on” teve grande sucesso
na redução da incidência de lesões obstétricas do esfíncter anal (OASIS), em geral nos partos
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vaginais espontâneos (de 4,7 para 2,0%) e operatórios (de 4,0 para 1,9%). Ainda na mesma
revisão, foi feita análise de um ensaio clínico randomizado (ECR) com 99 mulheres que
foram designadas para manobras de Ritgen, técnica "hands off" ou técnicas de massagem
perineal; neste, 97% que realizaram manobra de Ritgen (32 pacientes) apresentaram
lacerações perineais espontâneas comparados com 81,8% nos grupos de massagem perineal
(27 pacientes) (p = 0,04).
A metanálise dos ensaios clínicos não randomizados (NRs), realizada por Bulchandani
e colaboradores (2015), demonstrou em um dos estudos incluídos um aumento nas taxas
gerais de episiotomia em todos os tipos de parto vaginal (p < 0,001); porém, na análise de
subgrupos, identiﬁcaram que o principal contribuinte para esse aumento foi um acréscimo nas
taxas de episiotomia do parto operatório (p < 0,001). Os dois grandes estudos incluídos na
metanálise de NRs testaram um programa de intervenção que incluía não apenas MPS, mas
também outros aspectos do nascimento com suporte perineal, como uma boa comunicação
entre o proﬁssional e a parturiente, uma posição de parto que fornecesse visualização do
períneo durante os últimos minutos de parto e instruções sobre o uso da episiotomia quando
indicada. Portanto, acredita-se que, tanto no desenho do estudo quanto na prática clínica, a
MPS não deve ser considerada isoladamente, mas como parte de uma série de intervenções
coordenadas que ocorrem durante o parto.
Uma revisão sistemática realizada por Aasheim et al. (2017) incluiu vinte ensaios,
envolvendo 15.181 mulheres sem complicações médicas que esperavam um parto vaginal
com o objetivo de avaliar o efeito das técnicas perineais durante o segundo estágio do trabalho
de parto sobre a incidência de trauma perineal. A análise comparativa das técnicas “hands on”
ou “hands off” demonstrou que menos mulheres tiveram episiotomia no grupo “hands off”,
mas não houve diferença entre os grupos quanto ao número de mulheres sem lacerações ou
nos graus de lacerações perineais.
O uso de compressas mornas contrapondo a técnica “hands off”, demonstrou que
menos mulheres no grupo de compressas quentes apresentaram lacerações de terceiro ou
quarto graus, mas não houve diferença entre os grupos quanto ao número de mulheres com
períneo intacto, lacerações exigindo sutura, lacerações de segundo grau ou episiotomia
(AASHEIM et al., 2017).
A realização da manobra de Ritgen demonstrou menor probabilidade de ocasionar
laceração de primeiro grau, mais propensão de gerar uma laceração de segundo grau, mas não
afetou a incidência de lacerações de terceiro ou quarto graus (AASHEIM et al., 2017).
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Um estudo realizado por Leon-Larios e colaboradores (2017) teve como objetivo
investigar os efeitos de um treinamento dos músculos do assoalho pélvico (MAP),
combinando exercícios pélvicos à massagem perineal, em mulheres primigestas de 32
semanas até o nascimento, sobre trauma perineal após o parto. Quatrocentos e sessenta e seis
mulheres foram abordadas e consentiram em participar do estudo (254 mulheres alocadas para
o grupo de intervenção e 212 para o grupo controle). No programa de intervenção sugerido
por dois ﬁsioterapeutas, a massagem perineal foi realizada diariamente pela mulher ou
parceiro durante oito minutos, das 32 semanas de gestação até o nascimento. Um a dois dedos
foram introduzidos de 3 a 4 centímetros na vagina, uma pressão descendente e lateral foi
usada e o azeite foi usado como lubriﬁcante durante a massagem. O treinamento dos MAP foi
realizado duas vezes ao dia. Dez a quinze contrações voluntárias dos MAP foram realizadas
por cinco segundos cada, com relaxamento do assoalho pélvico após cada um. Outros
exercícios envolviam contrair os músculos e aumentar gradualmente a intensidade, como se
os músculos fossem um elevador que subisse andar por andar.
As mulheres receberam um folheto descrevendo a massagem / exercícios e um
membro do grupo de pesquisa explicou como elas deveriam ser realizadas com simuladores.
O grupo controle não recebeu instruções sobre exercícios de massagem ou do assoalho
pélvico. Para o grupo de controle foi perguntado se tinham realizado qualquer tipo de
treinamento do assoalho pélvico durante a gravidez, quando internados no hospital em
trabalho de parto. Além disso, as mulheres foram convidadas a preencher um diário indicando
se elas realmente haviam feito exercícios do assoalho pélvico ou se seus parceiros haviam
realizado a massagem. Instruções escritas e diagramáticas foram dadas e o acompanhamento
telefônico ocorreu semanalmente após a inscrição para incentivar a adesão (LEON-LARIOS
et al., 2017).
Os resultados encontrados demonstraram que mulheres atribuídas à intervenção
perineal mostraram uma redução de 31,63% na episiotomia (50,56% versus 82,19%, p <0,001)
e uma maior probabilidade de ter um períneo intacto (17,61% versus 6,85%, p
<0,003). Houve também menos lacerações de terceiro (5,18% versus 13,12%, p <0,001) e
quarto (0,52% versus 2,5%, p <0,001) graus. Além disso, as mulheres alocadas no grupo de
intervenção também tiveram menos dor perineal no pós-parto (24,57% versus 36,30%, p
<0,001) e necessitaram de menos analgesia no período pós-natal (21,14% versus 30,82%, p
<0,001) (LEON-LARIOS et al., 2017).
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Nas lesões perineais obstétricas mais graves o tecido mole, músculo, fáscia, tecido
adiposo, pele e mucosa não são suﬁcientemente extensíveis para permitir a passagem fetal.
No entanto, esses tecidos moles perineais podem se distender e a extensão da distensão varia
tanto entre parturientes quanto entre multiparidade. A distensibilidade do períneo é muito
importante durante o segundo estágio do trabalho de parto para evitar o trauma do nascimento,
devido à alta pressão imposta pela cabeça do feto sobre os músculos do assoalho pélvico e
esta distensão pode ser reduzida ou aumentada durante o curso da gravidez, promovendo o
encolhimento ou alongamento dos tecidos perineais moles, respectivamente, utilizando
métodos ﬁsioterapêuticos. Dentre esses métodos está o dilatador vaginal Epi-no Delphine
Plus que consiste em um balão inﬂável de silicone conectado a um manômetro através de um
tubo de borracha (ZANETTI et al., 2016).
Zanetti et al. (2016) realizaram um estudo de coorte observacional prospectivo que
incluiu 227 nascimentos únicos consecutivos a termo na apresentação cefálica com até 9,0
centímetros de dilatação, com objetivo de determinar um valor de corte, em centímetros, para
a distensibilidade do assoalho pélvico medida pelo balão Epi-no, que poderia ser utilizado
como um fator preditor para a integridade muscular no parto vaginal. Para o teste, as
parturientes foram colocadas em decúbito dorsal com membros inferiores ﬂexionados e
abduzidos (de 30 a 45°) e com os pés apoiados no leito. Elas foram solicitadas a não contrair
seus músculos glúteos, perineais ou adutores. O balão foi coberto com um preservativo e,
após a aplicação de um lubriﬁcante de gel, foi introduzido na vagina até que fossem visíveis
apenas dois centímetros fora do introito vaginal. Esta foi a garantia de que o balão havia
atingido não apenas a camada superﬁcial do assoalho pélvico (períneo), mas também a
camada mais profunda (incluindo o músculo elevador do ânus). O balão foi então inﬂado
gradualmente até que o limite tolerável, que foi subjetivamente determinado pelo paciente,
fosse atingido. Todas as avaliações dos pacientes foram realizadas pelo mesmo examinador.
Em seguida, o balão foi retirado lentamente enquanto ainda estava totalmente insuﬂado, o
preservativo foi removido e a maior circunferência do balão foi medida com ﬁta métrica.
Ainda no mesmo estudo, o trauma perineal foi classiﬁcado com base na laceração de
terceiro grau (quando a extensão da lesão incluiu o esfíncter anal externo total ou
parcialmente) e na laceração de quarto grau (quando a mucosa retal estava envolvida). O
diagnóstico de trauma perineal foi feito tanto pelos médicos quanto pelas parteiras que
auxiliavam no trabalho de parto, mas os reparos foram feitos apenas por médicos. Após o
parto, 66 pacientes (29,1% da coorte) foram excluídas da análise: 57 (25,1%) porque o parto
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foi por cesariana, oito (3,5%) por não fornecerem dados médicos suﬁcientes e um (0,44%)
porque a paciente deixou o hospital contra conselhos médicos (ZANETTI et al., 2016).
Os resultados encontrados por Zanetti e colaboradores (2016) apontam que com
relação aos desfechos perineais das 161 pacientes incluídas, 50,9% (n = 82 pacientes)
receberam episiotomia mediolateral direita, 21,8% (n = 35) sofreram laceração e 27,3% (n =
44) mantiveram um períneo intacto. Acredita-se que o principal viés desse estudo foi a
insuﬂação do balão Epi-no até o limite tolerável, o qual foi subjetivamente determinado pelo
paciente. No entanto, todos os pacientes receberam informações sobre a segurança do balão
Epi-no antes de usá-lo.
Uma das queixas mais frequentes dos pacientes em relação ao parto vaginal é o medo
de uma lesão perineal (como ocorre com episiotomia ou laceração, por exemplo) que poderia
levar à disfunção sexual após o parto. Em alguns países da América Latina, incluindo o Brasil,
a incidência de cesáreas chega a 80% nos cuidados privados e leva a uma preocupação
persistente dentro do sistema de saúde. A introdução de um teste que pudesse prever a
probabilidade de uma lesão não ocorrer poderia permitir que a futura mãe se sentisse mais
confortável e “segura” em optar pelo parto vaginal. A esse respeito, os fatores preditivos para
lesões do assoalho pélvico durante o parto vaginal devem ser mais estudados (ZANETTI et al.,
2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste estudo foi possível caracterizar os recursos ﬁsioterapêuticos mais
aplicados na prevenção dos traumas perineais induzidos pelo parto, conceituados como
métodos seguros e efetivos. Dentre as técnicas analisadas, ganham evidência a massagem
perineal, o uso de compressas mornas, o suporte perineal manual, os exercícios de
treinamento para o assoalho pélvico e o balão Epi-No.
Todos os recursos apresentaram resultados satisfatórios em relação aos benefícios da
atuação ﬁsioterapêutica, dentre os quais se destacam: o aumento da ﬂexibilidade do s
músculos perineais e redução da resistência muscular, possibilitando um alongamento
perineal que facilita o mecanismo do parto e promove o encurtamento do primeiro e segundo
estágio do trabalho de parto; a diminuição da incidência de lacerações perineais graves e
episiotomias que resultam na redução de morbidades decorrentes a curto e longo prazo,
otimizando a integridade muscular no parto vaginal.
A incidência de traumas perineais é alta no Brasil e em diversos países do mundo.
Com a realização deste estudo foi observada a insuﬁciência de trabalhos relacionados ao tema,
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despertando atenção aos proﬁssionais quanto à necessidade de serem elaborados mais estudos
para incrementar o conhecimento sobre o assunto e aprimorar as opções de intervenções
durante a gestação.
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FLUXO DE CAIXA: FERRAMENTA ESTRATÉGICA NA GESTÃO DE UMA
MICROEMPRESA
Janete Fernandes Policarpo 1
Tarciana Borges Ferreira 2

RESUMO
O presente artigo foi elaborado com o objetivo de propor o uso do ﬂuxo de caixa em uma
microempresa que se encontrava com problemas para se manter no mercado. Foi elaborado
um ﬂuxo de caixa que permitiu identiﬁcar um nível de recursos ﬁnanceiros adequado para
honrar compromissos de curto prazo, assim como planejar e controlar as entradas e saídas de
caixa para pagamentos de médio prazo. Estas informações auxiliam na tomada de decisões e
causam impactos positivos no lucro líquido da empresa. Este artigo é uma demonstração de
que o ﬂuxo de caixa é uma ferramenta eﬁcaz de planejamento e controle quando utilizado
como instrumento de gestão ﬁnanceira.
Palavras-chave: Planejamento. Controle. Fluxo de Caixa.

Data de submissão: 22/02/2020
Data de aprovação: 24/03/2020

INTRODUÇÃO
Podemos observar o quanto a organização ﬁnanceira de uma empresa – independente
do seu porte – é fundamental para proporcionar ao empresário ou investidor uma visão que
permite avaliar a disponibilidade e liquidez da empresa, facilitando na tomada de decisões e
levando ao crescimento e estabilidade da mesma.
O uso e controle da ferramenta Fluxo de Caixa, se adequadamente utilizada, pode
mapear a real situação ﬁnanceira de uma empresa, auxiliando a reverter saldos negativos que
podem levar a caminhos indesejados – como a falência, por exemplo – e a deﬁnir estratégias
que culminem no crescimento empresarial.
Esperamos que este trabalho possa servir, no futuro, como ferramenta de apoio e
pesquisa para os que tenham interesse pelo presente assunto.

1 Discente do curso de Ciências Contábeis da FMGR. E-mail: janfernandes.jf@gmail.com
2 Docente orientadora do curso de Ciências Contábeis da FMGR. E-mail: tarciana@metropolitana.edu.br
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REFERENCIAL TEÓRICO
O ﬂuxo de caixa é uma ferramenta estratégica na gestão, pois, através dele, é possível
realizar uma leitura analítica da situação da empresa e auxiliar no planejamento de curto,
médio e longo prazo.
Ao contrário do que algumas pessoas pensam esta ferramenta não se resume ao uso de
planilhas de entradas e saídas de valores e/ou mercadorias e serviços, apesar de ser um bom
começo para uma leitura preliminar de um problema visível, como é o caso do
empreendimento que será alvo desta pesquisa.
De forma geral, o ﬂuxo de caixa é uma ferramenta administrativa que carrega em si a
capacidade de gerar informações valiosas para auxiliar no desempenho de uma gestão
ﬁnanceira bem-sucedida, além de capacitar os gestores para a execução de um planejamento
adequado e controle econômico da empresa, uma vez que, sendo utilizado adequadamente ao
porte da empresa, é capaz de prever o rumo ﬁnanceiro da mesma.
De acordo com Marion (2008), ”[...] sem o ﬂuxo de caixa ﬁca quase impossível
projetar e planejar-se ﬁnanceiramente. Sem orçamento (planejamento ﬁnanceiro) é impossível
ter uma administração sadia [...]”. Com isso, podemos entender que o ﬂuxo de caixa é uma
ferramenta indispensável para quem quer manter as contas em ordem. Por muitas vezes, o uso
de uma simples planilha auxilia a elucidar o andamento cotidiano das contas, podendo ser
considerado como um instrumento de controle.
Segundo dados do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) existe um
índice exorbitantemente alto de MEI’s que ﬁnalizam sua s funções em menos de um ano. A
incapacidade de diferenciar lucro de caixa ainda é um fato relevante para levar uma empresa
às situações indesejadas.
Este artigo tem como objetivo principal constatar, através de experimento real, a
funcionalidade do ﬂuxo de caixa como ferramenta de gestão e a possibilidade de, através do
seu uso, identiﬁcar possíveis falhas administrativo -ﬁnanceiras, auxiliando na tomada de
decisões para mudança do cenário atual da empresa.

Contextualização do Fluxo de Caixa
A Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, determinou a obrigatoriedade da
elaboração da DFC – Demonstração do ﬂuxo de caixa. Tal ferramenta contábil teve origem
nos Estados Unidos. No Brasil, já se fazia uso de algo similar – DOAR (Demonstração das

62

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 03 - AGO/2020

Origens e Aplicações de Recursos) – que, por motivos de simpliﬁcação para a compreensão
dos investidores, foi substituída.
O ﬂuxo de caixa, e a devida demonstração do mesmo, podem ser deﬁnidos da seguinte
forma:
A DFC é um relatório contábil que tem por ﬁm evidenciar as transações ocorridas
em um determinado período e que provocaram modiﬁcações no saldo da conta
Caixa. […] Fluxos de Caixa, portanto, compreendem o movimento de entradas e
saídas de dinheiro da empresa. (RIBEIRO, 2009, p. 396 – 397).

Segundo Gitman (2004), o ﬂuxo de caixa pode ser visto como sendo a espinha dorsal
da entidade empresária, ou seja, ele é quem nos informa se os recursos existentes serão
suﬁcientes para sustentar o peso das operações e, ainda, se e quando será necessário captar
novos recursos.
Para Zdanowicz (2002), “o ﬂuxo de caixa utiliza as seguintes contas: caixa, banco,
aplicações ﬁnanceiras de resgate imediato da empresa, ou seja, consiste no ﬂuxo do
disponível”. Este mesmo autor conceitua o ﬂuxo de caixa como sendo “um instrum ento que
relaciona o futuro conjunto de ingressos e de desembolsos de recursos ﬁnanceiros pela
empresa em determinado período”.
Na opinião de Santos (2001), o ﬂuxo de caixa é um instrumento de planejamento
ﬁnanceiro que tem por ﬁnalidade fornecer estimativas da situação de caixa da empresa em
determinado período de tempo à frente. A necessidade de planejamento de caixa está presente
tanto nas empresas com diﬁculdades ﬁnanceiras como naquelas bem capitalizadas.
Diante dessas deﬁnições, vemos que o ﬂuxo de caixa é o registro do que se recebe e
paga-se numa empresa. Assim, ao utilizar tal ferramenta, garantindo registros detalhados de
entradas e saídas, sem erros, podemos ter uma visão diária, semanal e/ou mensal, servindo
como um instrumento de veriﬁcação e análise para a empresa e, ainda, conferindo
informações seguras e importantes sobre a saúde ﬁnanceira da empresa, permitindo aos
administradores a monitoração das movimentações de recursos presentes e futuros –
principalmente se esta for de pequeno porte.
Conforme aﬁrma Matarazzo (1998), “muitas empresas vão à falência por não saber
administrar seu ﬂuxo de caixa”. Esta aﬁrmação nos revela a eﬁcácia e eﬁciência desta
ferramenta como um instrumento de controle ﬁnanceiro e a necessidade de acompanhar suas
alterações, a ﬁm de deter os possíveis problemas antes que eles apareçam, mantendo, desta
forma, a estabilidade ﬁnanceira da empresa.
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Antes de aprofundarmos nossa pesquisa, faz-se necessário informar que há diferentes
tipos de ﬂuxo de caixa, entre eles: os operacionais, de investimentos e os de ﬁnanciamentos.
Suas variações trazem diferentes visões da situação ﬁnanceira da empresa.
Santi Filho (2004) aﬁrma que as entradas e saídas de caixa classiﬁcadas nesses três
grupos têm o somatório do resultado líquido de caixa das três atividades e deve ser igual ao
aumento ou a redução líquida das disponibilidades.

Fluxo de Caixa Operacional
O Fluxo de Caixa Operacional, segundo Gitman (2004), é aquele que, basicamente,
registra as entradas e saídas. Assim, está diretamente ligado à venda e à produção de bens e
serviços.
As atividades operacionais são as principais geradoras de receita da empresa. Os
ﬂuxos de caixa que advém das atividades operacionais são derivados das principais at ividades
que geram receita para a empresa, sendo assim, geralmente são resultados de transações e de
outros eventos que estão presentes quando se calcula o lucro líquido ou prejuízo da empresa.
(CPC 03 R2, 2010).
Braga e Marques (2001) identiﬁcam as entra das de caixa como: (a) recebimentos de
caixa das vendas de bens ou serviços; (b) recebimentos de caixa de retornos sobre
empréstimos, outros instrumentos de endividamento de outras entidades e ações do
patrimônio; e (c) todos os outros recebimentos de caixa que não provêm de transações
deﬁnidas como atividades de ﬁnanciamento ou investimento, como os montantes recebidos de
questões judiciais.
Para os mesmos autores as saídas de caixa das atividades operacionais são: (a)
pagamentos de caixa para aquisição de materiais para manufatura ou bens para revenda; (b)
pagamentos de caixa para outros fornecedores e empregados por outros bens ou serviços; (c)
pagamentos de caixa aos governantes por impostos, taxas, contribuições ou outras multas; (d)
pagamentos de caixa para emprestadores e outros credores pelos juros; e (e) todos os outros
pagamentos de caixa que não provêm de transações deﬁnidas como atividades de
investimento e ﬁnanciamento, como pagamentos para questões judiciais, contribuições em
dinheiro para caridade e caixa restituído aos clientes.
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Fluxo de Caixa de Investimentos
De acordo com Gitman (2010), os ﬂuxos de investimentos representam a compra e
venda de ativos imobilizados e investimentos de participações societárias que resultam em
saídas de caixa e de vendas.
O CPC 03 R2, de 2016, ressalta a importância da atividade de investimento para o
ﬂuxo de caixa, aﬁrmando que os mesmos são feitos pela entidade com a ﬁnalidade de gerar
lucros e ﬂuxo de caixa no futuro.

Fluxo de Caixa de Financiamentos
No CPC 2016, as atividades de ﬁnanciamento são deﬁnidas como as que resultam em
mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e de terceiros da empresa.
Conforme Gitman (2010), os ﬂuxos de caixa de ﬁnanciamentos são oriundos de
transações ﬁnanceiras utilizando o capital de terceiros ou próprio. Assim, podemos entender
que atividades de ﬁnanciamento são aquelas que resultam das alterações no tamanho e na
composição do patrimônio líquido e, ainda, dos empréstimos da empresa.

GESTÃO FINANCEIRA
A Gestão Financeira é imprescindível para o sucesso e sustentabilidade das empresas
que buscam se manter no mercado. Ela dedica-se ao estudo das decisões ﬁnanceiras
assumidas na empresa, sendo caracterizada como um conjunto de ações e procedimentos
administrativos que envolvem o planejamento, o controle e a análise das atividades
econômicas e ﬁnanceiras da empresa. (DAL -RY, 2009).
A Gestão ﬁnanceira pode ser deﬁnida como a gestão dos ﬂuxos monetários derivados da
atividade operacional da empresa, em termos de suas respectivas ocorrências no tempo. Ela
objetiva encontrar o equilíbrio entre a "rentabilidade" (maximização dos retornos dos
proprietários da empresa) e a "liquidez" (que se refere à capacidade de a empresa honrar seus
compromissos nos prazos contratados). (CHENG e MENDES, 1989).
Faz-se necessário entender que a Gestão Financeira de uma empresa não se limita à
negociação de prazos e de juros de uma transação de investimento. Cabe ao gestor ﬁnanceiro
a preocupação com os recursos ﬁnanceiros, no que tange a obtenção, análise e controle dos
mesmos, assim como a avaliação dos resultados econômicos provenientes de suas decisões.
A princípio, o planejamento ﬁnanceiro estratégico contribui com a maximização dos
lucros e a operacionalidade das atividades corriqueiras de uma empresa. Assim, podemos
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entender que está imposta na Gestão Financeira a procura pela paridade entre gerar lucros e
manter o caixa da empresa, isto é, este modelo de gestão estabelece relação com o controle de
entradas e saídas oriundas dos recursos gerados das atividades operacionais do
estabelecimento empresarial.

Planejamento Financeiro
De acordo com Trindade Júnior (2009), o homem sentiu a necessidade de se preparar
para o futuro e, com o passar do tempo, avançou em seus conhecimentos, desenvolvendo
habilidades na intensão de conquistar melhorais em sua condição de vida. Então, sutilmente, a
ideia de planejamento já estava inserida em suas atitudes, uma vez que, para caçar e pescar,
por exemplo, era necessário escolher o equipamento ideal, veriﬁcar e analisar as condições
climáticas, fazer reconhecimento do local, entre outras ações. Assim, podemos perceber que o
planejamento já existia desde a pré-história.
Durante as décadas de 50 e 60, o planejamento ﬁnanceiro predominava acima de
qualquer outro tipo de planejamento, pois havia o orçamento – utilizado como instrumento de
controle e operacionalização de gestão. Havia uma preocupação com os gastos para o futuro
próximo, e, baseados nas movimentações do ano anterior, era elaborada uma previsão para o
ano seguinte. Porém, não havia mobilização para ganhar mercado, manter clientela ou inovar
serviços e produtos. Todos os esforços eram voltados para a questão ﬁnanceira, apesar de ser
justiﬁcável esta forma de atuar, pois, nessa época, as mudanças na sociedade e seus costumes
eram muito lentas, o que proporcionava às empresas bem-sucedidas a conseguirem realizar os
investimentos e obter a rentabilidade desejada. (TAVARES, 2009).
METODOLOGIA
A pesquisa foi distribuída em quatro fases distintas com avaliações cruzadas entre
elas. A primeira fase buscou o conhecimento teórico referente à contextualização do objeto de
estudo; a segunda fase foi composta de um questionário aplicado aos funcionários do
empreendimento, visando identiﬁcar o momento e os motivos que levaram a empresa à atual
situação; a terceira fase teve por objetivo observar o funcionamento do bar no que diz respeito
à clientela, satisfação dos clientes, rotatividade de mercadorias e a relação oferta-procura.
Ainda nesta fase, foi feito o uso de planilhas para registro de dados necessários para um
diagnóstico mais preciso.

66

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 03 - AGO/2020

A quarta e última etapa foi a leitura das fases dois e três, com base nos conhecimentos
adquiridos na primeira fase, e apresentação dos resultados encontrados, com as propostas de
soluções para os problemas existentes.
A pesquisa aconteceu entre outubro de 2018 e março de 2019.

ESTUDO DE CASO

A situação político-social do país nos últimos anos levou muitas empresas,
principalmente as de pequeno porte, à decadência. Entre elas, a empresa que é o campo de
pesquisa do presente trabalho. Trata-se de um Barzinho que, por questão de ética, terá seu
nome poupado, utilizando, para isso, o nome ﬁctício de Esquina’s Bar – MEI. O barzinho, de
ambiente familiar, administrado pelo próprio proprietário (com o auxílio de sua mãe, ﬁlhas e
genro), está localizado no bairro de Piedade, na Cidade de Jaboatão dos Guararapes – PE.
O funcionamento da empresa dá-se de terça-feira a domingo, sendo fechado nas
segundas-feiras. O público que frequenta o estabelecimento é altamente diversiﬁcado em
relação à idade, gênero e classe social.
Atualmente, a empresa oferece almoço comercial, bebidas diversas (alcoólicas e não
alcoólicas), petiscos e música ao vivo nos ﬁnais de semana.
A empresa, antes da interferência deste estudo, não tinha conhecimento real do seu
faturamento, tendo em vista que não contavam com nenhum tipo de controle de entradas e
saídas, nem do estoque, nem de numerários. No entanto, ao ﬁnal desta pesquisa, o
faturamento cresceu gradativamente, atingindo um faturamento médio de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) mensais.

Análise e Resultado da Pesquisa
No decorrer da pesquisa, foram coletadas e analisadas informações que auxiliaram na
caracterização do universo que constitui o presente Estudo de Caso. Foram identiﬁcadas as
causas que estavam levando o estabelecimento comercial à falência, além de apresentar as
possibilidades de reorganização das ﬁnanças e a reversão do quadro.
A análise foi realizada através da comparação de conceitos teóricos com experiências
relatadas, assim como a observação e o acompanhamento próximo e direto, correlacionando
as informações encontradas, a ﬁm de localizar e solucionar a problemática existente.
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A Tabela 1 apresenta o ﬂuxo de caixa do Esquina’s Bar, referente aos desembolsos e
ingressos à vista e a prazo.
Observando as informações contidas no ﬂuxo de ca ixa abaixo, nota-se uma ﬂutuação
em relação à porcentagem de vendas a prazo. Segundo o proprietário do bar, isso se deve à
época do ano em que a pesquisa foi realizada. Ele aﬁrma, ainda, que nos meses de maio até
setembro, normalmente, as vendas no cartão tendem a baixar e as vendas à vista, aumentam.
Apesar do ﬂuxo de caixa mostrar todos os saldos negativos, observa -se que, até o ﬁnal
desta pesquisa, o mesmo obteve um crescimento de mais de 67%, o que nos mostra que,
mantendo-se tal padrão, dentro de quatro ou cinco meses o bar poderá fechar cada mês futuro
com saldo positivo superior a R$ 15.000,00.
Ao evidenciar ao proprietário como é feito um ﬂuxo de caixa, obedecendo à literatura,
o mesmo respondeu que nunca havia feito um controle minucioso e detalhado das entradas e
saídas do bar. Ele revelou que não sabia ao certo o que recebia e o que pagava, nem ao menos
se estava tendo lucro ou prejuízo. Às vezes havia um movimento grande, tudo era vendido,
mas não sabia para onde o dinheiro ia. O proprietário passou a acreditar que o ﬂuxo de caixa
poderia melhorar o gerenciamento do bar e ajudar a projetar para datas futuras, assim como
assessorar no planejamento e controle das atividades. Através dos resultados obtidos com essa
simples ferramenta, sem custos para o bar, percebemos o quão essencial ela é no auxílio do
controle de vendas e despesas.
É possível observar, claramente, que a falta de controle e conhecimento
administrativo/ﬁnanceiro levou a empresa ao declínio.
Tabela 1. Fluxo de Caixa do Esquina’s Bar
ESQUINA'S BAR
FLUXO DE CAIXA
HISTÓRICO

Outubro
2018

Novembro
2018

Dezembro
2018

Janeiro
2019

Fevereiro
2019

INGRESSOS DE RECURSOS FINANCEIROS

(+) Recebimentos de Clientes à vista

16.250,00

19.321,00

40.236,00

9.210,00

21.130,00

8.100,00

18.000,00

13.235,00

24.037,00

20.000,00

(-) Pagamentos a Fornecedores

(2.220,80)

(2.220,80)

(2.220,80)

(2.220,80)

(2.220,80)

(-) Despesas (Vendas, adm. e gerais)

(4.800,00)

(5.150,00)

(4.300,00)

(4.750,00)

(3.850,00)

(=) Ingressos Provenientes das
Operações

17.329,20

29.950,20

46.950,20

26.276,20

35.059,20

(+) Recebimentos de Clientes no Cartão
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(+) Ingresso de Novos Empréstimos

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(=) Total de Ingressos de Rec. Fin.(A)

27.329,20

29.950,20

46.950,20

26.276,20

35.059,20

DESTINAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

(+) Aquisição de Utensílios / Reforma

1.425,00

1.425,00

1.425,00

1.425,00

1.425,00

(+) Pagamentos de Empréstimos

3.677,50

3.077,50

3.077,50

2.577,50

2.577,50

(+) Compras à vista

8.370,00

16.500,00

10.194,00

7.138,00

7.534,00

(+) Pagamentos de Dividendos

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

14.472,50

22.002,50

15.696,50

12.140,50

12.536,50

12.856,70

7.947,70

31.253,70

14.135,70

22.522,70

D (=) Saldo de Caixa Inicial

(132.503,00) (119.646,30) (111.698,60) (79.644,90)

(65.509,20)

(=C+D) Saldo de Caixa Final

(119.646,30) (111.698,60)

(42.986,50)

(=)Total das Destinações de Rec. Fin.
(B)
C (=A-B) Variação Líquida de Caixa

(80.444,90) (65.509,20)

Fonte: as autoras (2019)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve por objetivo analisar, através de um estudo de caso, a importância,
eﬁciência e efetividade do Fluxo de Caixa como instrumento de gestão, planejamento e
controle, auxiliando na tomada de decisões em um bar.
No início da pesquisa foi constatado que a empresa, além de não fazer uso de nenhuma
ferramenta para controle ﬁnanceiro, ainda mantinha as ﬁnanças pessoais e domésticas, de
toda a família, misturadas com a do estabelecimento comercial. Dessa forma, era impossível
deﬁnir como estava a real situação da empresa, adquirir credibilidade de clientes e
fornecedores, diﬁcultando nas negociações de créditos e dívidas, consequência de tomadas de
decisões sem embasamento.
A primeira atitude, e mais difícil, foi desvencilhar as ﬁnanças. O proprietário foi
levado a entender que o bar é um ente a parte, com entradas e saídas próprias de numerários e
que, para identiﬁcar o problema e estimar o tamanho do mesmo, fazia -se necessário tal
separação.
No início, foi difícil adaptar-se ao uso do fluxo de caixa, esquecendo, por várias vezes,
de tomar nota de algumas saídas e entradas de numerários. Porém, ao conseguir mecanizar o
processo, foram observados os principais tipos de entradas e saídas de caixa, as saídas que
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podiam ser evitadas ou proteladas, assim como o quanto a empresa podia investir e pagar
dívidas de curto e longo prazo, mantendo o controle ﬁnanceiro.
Nos cinco meses da pesquisa, o bar ﬁnalizou com saldos de caixa negativos. Isso se
deve ao fato de seu proprietário ter adquirido vários empréstimos com dois bancos, alguns
amigos e nove agiotas.
Foram feitos acordos com os agiotas para que cessassem os juros e dividissem o saldo
devedor do momento. Alguns, de baixo valor, foram quitados até o término desta pesquisa.
Outros, com valores de R$ 5.000,00 até R$ 25.000,00, foram parcelados em até 25 vezes
iguais.
Foram negociadas, também, dívidas com alguns fornecedores. Todas elas,
independente dos valores, foram parceladas em dez vezes iguais. As compras passaram a ser
realizadas à vista.
No início da intervenção para o desenvolvimento desta pesquisa, o bar não contava
com um estoque, sendo realizadas compras diárias e, na maioria das vezes, por preços altos.
Daí, a necessidade de organizar o estoque. Para isso, foi ejetado o valor de R$ 10.000,00 em
compras, o qual conﬁgurou, no ﬂuxo de caixa, como Ingresso de Novos Empréstimos.
Através da utilização do ﬂuxo de caixa, o proprietário pôde estabelecer novas metas e
desenvolver,

juntamente

aos

seus

colaboradores,

estratégias

que

aume ntaram

signiﬁcativamente as entradas dos recursos ﬁnanceiros por consequência do aumento das
vendas.
Este estudo possibilitou comprovar a eﬁciência e eﬁcácia do uso do ﬂuxo de caixa
como ferramenta de gestão, organização e controle.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO
(Aplicado ao proprietário)
PARTE 1: IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO
1) Sexo
2) Idade
3) Há quanto tempo você possui este empreendimento?
PARTE 2: PROPÓSITO
1) Para você, quais os objetivos desta empresa?
2) Quem determina os objetivos desta empresa?
3) Qual a meta desta empresa?
4) Você acredita que os objetivos seguem ligados com a meta desta empresa?
5) Qual o giro comercial desta empresa?
6) Você conta com o auxílio dos seus colaboradores nas decisões desta empresa?
PARTE 3: ESTRUTURA
1) Esta empresa possui registro perante os órgãos competentes?
2) Esta empresa está em dia com todos os impostos e obrigações sociais?
3) A empresa funciona em prédio próprio?
4) Qual a estrutura desta empresa?
5) Qual o organograma desta empresa?
6) Você considera os colaboradores como parte da estrutura desta empresa?
7) Existem níveis hierárquicos na empresa? Se sim, quais são?
8) Você conta com o auxílio de um proﬁssional d e contabilidade na empresa?
9) Como você descreve a atual situação econômico/ﬁnanceira desta empresa?
PARTE 4: RELACIONAMENTOS INTERNOS
1) Você se sente motivado a trabalhar aqui?
2) As outras pessoas que trabalham aqui te apoiam na realização de suas tarefas?
3) Em caso de problemas, você conta com o auxílio de alguém para tomar decisões?
4) Costuma ser você quem resolve problemas com clientes?
5) Apesar de existir parentesco entre os companheiros de trabalho, a relação proﬁssional
é satisfatória?
6) Existe divisão entre a vida pessoal e proﬁssional dos que trabalham na empresa?
7) Existe divisão de alimentos e bebidas entre o que é para venda e a para o consumo da
família?
PARTE 5: RECOMPENSAS
1) Você é remunerado pelo seu trabalho nesta empresa?
2) O que te incentiva a permanecer realizando suas atividades?
3) Existe uma equidade de recompensa entre as pessoas que trabalham nesta empresa?
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PARTE 6: LIDERANÇA
1) Quem atua como líder nesta empresa?
2) O líder cria um ambiente de trabalho propício?
3) O líder compartilha informações sobre a empresa?
4) O líder pede opinião aos outros colaboradores?
5) O líder estaria disposto a passar a liderança para um de seus colaboradores sem,
contudo, deixar de auxiliar e desempenhar as demais atividades?
PARTE 7: MECANISMOS AUXILIARES
1) A empresa utiliza algum meio para processar as informações comerciais? Se sim,
quais?
2) Você conta, SEMPRE, com todas as ferramentas necessárias para desempenhar suas
atividades?
3) Existe um planejamento para o futuro desta empresa?
4) Existe algum método para medir a qualidade do trabalho?
5) Você sabe como fazer mudanças para melhorar o seu trabalho e assim cumprir com os
objetivos desta empresa?
6) Quais dos itens abaixo esta empresa faz uso?
☐Livro caixa
☐Comandas de pedidos
☐Controle de estoque
☐Controle de sobras
☐Controle de pagamentos
☐Acompanhamento de fornecedores
☐Propaganda
PARTE 8: CONTROLE FINANCEIRO
1) Quanto você gasta na compra de insumos para a produção?
2) Quanto seus clientes pagaram ao longo deste mês?
3) Qual é o seu gasto com a folha de pagamento dos seus funcionários?
4) Quais despesas para manutenção do estabelecimento você tem todo mês (água, luz,
telefone, aluguel do ponto, limpeza, outros...)?
5) Quais impostos você precisa pagar?
6) Quais taxas são cobradas quando o cliente paga com cartão e quanto você “perde” do
pagamento?
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO
(Aplicado aos parentes que auxiliam no bar)

PARTE 1: IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO
4) Sexo
5) Idade
6) Qual a sua relação com o proprietário deste estabelecimento?
7) Há quanto tempo você trabalha aqui?
8) Qual a sua função na empresa?
PARTE 2: PROPÓSITO
7) Para você, quais os objetivos desta empresa?
8) Você concorda com os objetivos desta empresa?
9) Qual a meta desta empresa?
10) Você acredita que os objetivos seguem ligados com a meta desta empresa?
11) Você conhece o giro comercial desta empresa?
12) Você opina nas decisões desta empresa?
PARTE 3: ESTRUTURA
10) Você conhece a estrutura desta empresa?
11) Você conhece o organograma desta empresa?
12) Você se sente parte da estrutura desta empresa?
13) Para você, existem níveis hierárquicos na empresa? Se sim, quais são?
14) Existem outras pessoas que realizam a mesma tarefa que você? Se sim, eles se
encontram no mesmo nível hierárquico que você?
15) Os objetivos desta empresa estão ligados com a tarefa que você desempenha?
PARTE 4: RELACIONAMENTOS INTERNOS
8) Você se sente motivado(a) a trabalhar aqui?
9) As outras pessoas que trabalham aqui lhe apoiam na realização de suas tarefas?
10) Em caso de problemas, a quem você se dirige?
11) Você costuma resolver problemas com clientes?
12) Apesar de existir parentesco entre os companheiros de trabalho, a relação proﬁssional
é satisfatória?
13) Existe divisão entre a vida pessoal e proﬁssional dos que trabalham na empresa?
14) Existe divisão de alimentos e bebidas entre o que é para venda e a para o consumo da
família?

PARTE 5: RECOMPENSAS
4) Você é remunerado(a) pelo seu trabalho nesta empresa?
5) Existem incentivos para que você permaneça realizando suas atividades?
6) Você concorda com a maneira e os incentivos como é recompensado(a)?
7) Os objetivos da empresa estão ligados com a forma de recompensa?
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8) Existe uma equidade de recompensa entre as pessoas que trabalham nesta empresa?

PARTE 6: LIDERANÇA
6) Quem atua como líder nesta empresa?
7) Qual a sua relação com o líder?
8) O líder cria um ambiente de trabalho propício?
9) O líder compartilha informações sobre a empresa?
10) O líder pede sua opinião?
11) O líder te sugere ideias que contribuam com as atividades desempenhadas por você?
PARTE 7: MECANISMOS AUXILIARES
7) A empresa utiliza algum meio para processar as informações comerciais?
8) Você conta, SEMPRE, com todas as ferramentas necessárias para desempenhar suas
atividades?
9) Existe um planejamento para o futuro nesta empresa?
10) Você participa do planejamento desta empresa, apontando ideias?
11) Existe algum método para medir a qualidade do seu trabalho?
12) Você sabe como fazer mudanças para melhorar o seu trabalho e assim cumprir com os
objetivos desta empresa?
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A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO
ESTADO E A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL

Bruna Leite Gouveia1
Edmilson Cruz Júnior 2

RESUMO
Este artigo cientíﬁco tem como objetivo apresentar uma abordagem crítica da atuação do
Estado em efetivar o direito à saúde, assegurado a todos pela Constituição Federal, tendo em
vista o constante descumprimento do preceito constitucional por parte do Poder Público,
culminando no aumento exorbitante do número de demandas judiciais. Discorre sobre a
conquista do direito à saúde, hoje garantido constitucionalmente, e a criação do SUS, que veio
a ser regulamentado dois anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Trata
ainda sobre o processo de judicialização da saúde como meio de se ter assegurado o direito
fundamental à saúde, rebatendo-se as matérias de defesa levantadas pela Fazenda Pública
quando acionadas judicialmente, destacando-se, entre elas, a tese da reserva do possível.
Palavras–chave: Direito à Saúde. Judicialização da Saúde. Reserva do Possível. Saúde
Pública. Direito Fundamental.
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ABSTRACT
This article aims to present a critical approach to the State's action in realizing the right to
health assured to all citizens by the Federal Constitution, due to the constant failure of the
Government to comply with the constitutional precept, culminating in the exorbitant increase
in the number of lawsuits judicial proceedings. It discusses the conquest of the right to health,
now constitutionally guaranteed, and the creation of SUS, which came to be regulated two
years after the promulgation of the Federal Constitution of 1988. It also deals with the process
of judicialization of health as a means of ensuring the fundamental right to health, rebutting
the matters of defense raised by the Public Treasury when brought before the courts, among
them the thesis of the reserve for contingencies.
Keywords: Right to Health. Judicialization of Health. Reserve for Contingencies. Public
health.
Fundamental
right.
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INTRODUÇÃO
Em que pese a saúde se tratar de um direito fundamental, previsto expressamente na
Constituição Federal, não se pode olvidar o constante crescimento do número de demandas
judiciais que buscam garantir medicamentos e os mais diversos tratamentos médicos.
O art. 196 da nossa lei fundante, ao dispor que “a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”, reconhece a proteção à saúde como um dever do Estado,
vinculando o Poder Público como um todo, de sorte que as políticas e os investimentos
estatais na área da saúde devem ser oferecidos com o ﬁm de proporcionar a todos os cidadãos
o acesso aos seus serviços, sem que para isso se criem quaisquer tipos de distinções. A saúde,
à vista disso, passou a ser um direito público subjetivo, um bem jurídico constitucionalmente
tutelado.
Importante ressaltar ainda que, apesar de se tratar de uma norma de caráter
programático, cujos destinatários são todos os entes políticos que constituem no plano
institucional a organização federativa do Estado Brasileiro, a regra insculpida no aludido
dispositivo constitucional não pode ser convertida numa mera promessa institucional. O Ente
Público, todavia, furta-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à
saúde por todos os cidadãos, sob a alegação de impossibilidade de fornecimento de
determinado medicamento ou tratamento médico, em virtude da necessária adequação ao
caráter programático da norma e das restrições orçamentárias. Seria, no mínimo, irrazoável
sobrepor tais questões à concessão de medida imprescindível ao pleno exercício do direito à
vida e à saúde.
O direito à saúde, destarte, parte da ideia de igualdade e universalidade, atrelada à
necessidade de sua efetivação quando não feito pelo Estado. Desta forma, se uma pessoa
necessita de determinado medicamento ou tratamento médico, caberá ao Poder Estatal
disponibilizar medidas que cumpram com tal demanda, sendo um dever solidário da União,
do Estado-membro, do Município e do Distrito Federal providenciá-lo. É dentro deste cenário
que a judicialização acaba sendo a única forma de efetivar o acesso à saúde frente ao
descumprimento do preceito constitucional por parte do poder elaborador e garantidor de
políticas públicas satisfatórias do sistema de saúde.
Apesar da alternativa vislumbrada pelos cidadãos acerca de ter assegurado o direito
constitucional, o que vem se tornando recorrente por parte da Fazenda Pública é trazer como
matéria de defesa nas ações judiciais a tese da reserva do possível. Neste contexto, o ente
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demandado aduz a falta de disponibilidade de recursos públicos e a não previsibilidade
orçamentária que possibilite amparar os interesses da minoria nesse aspecto.
Trata-se, portanto, de um tema que enseja grande discussão e debate, pois, de um
lado, temos um direito fundamental social previsto e regido pela Carta Magna de 1988, e, do
outro, temos a proteção orçamentária do Poder Público, invocando a tese da reserva do
possível. Esta tese é típica excludente de responsabilidade estatal, defendendo ser necessária a
análise orçamentária para que haja a efetivação dos direitos fundamentais, utilizando-se deste
“artifício” para abster-se de seu dever.
Surgem, então, os seguintes questionamentos: seria razoável suprimir um direito
fundamental garantido na Constituição Federal, fundamental e inerente à dignidade da pessoa
humana, em razão de um fundo de orçamento que nunca é suﬁciente para atender este direito?
Quanto vale a vida de um cidadão? Será que o Estado pode simplesmente se abster de
determinada demanda quando, por exemplo, não há a dispensação de um determinado
medicamento na rede pública de saúde?
O presente trabalho tem como ﬁnalidade a abordagem crítica da atuação do Estado
frente ao seu dever constitucional de garantir o direito à saúde a todos os cidadãos,
indistintamente, pois a falha na prestação dos serviços de saúde impacta diretamente na
judicialização da saúde: meio encontrado para se fazer valer o direito constitucionalmente
assegurado.

DIREITO À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Foi tão somente com a implementação de um Estado Democrático de Direito,
resultante da promulgação da Constituição Federal de 1988, que a saúde ganhou posição de
destaque e teve sua importância reconhecida. Assim, ao consagrar o fundamento e princípio
da dignidade da pessoa humana, a saúde passou a ser tratada como um direito social
fundamental e estabelecendo como dever do Estado a realização da sua promoção através de
ações e serviços básicos de saúde, buscando desta forma reduzir os riscos da população.
Os preceitos e diretrizes do direito à saúde, ademais, encontram-se elencados no art.
198 da Carta Magna. Neste dispositivo, há indicação de que os serviços prestados serão
aplicados visando, em síntese, a descentralização como forma de ampliar a atuação do Estado,
o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas e a participação da
comunidade. Conforme cita Castro (2005), a saúde se equipara a um conjunto de preceitos
higiênicos alusivos às funções orgânicas e à prevenção das doenças, representando o estado
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normal e o funcionamento correto de todos os órgãos do corpo humano. Os medicamentos,
nesse contexto, são responsáveis pelo restabelecimento das funções de um organismo
eventualmente debilitado.
Segundo Sarlet (2006), as normas constitucionais fundamentais, apesar do seu
caráter programático, são dotadas de certa eﬁcácia imediata, o que possibilita o indivíduo
conseguir judicialmente prestações referentes à saúde, mesmo que o Executivo tenha negado
administrativamente, por falta de recursos. Logo, tais normas, independente de possuírem
maior ou menor grau de eﬁcácia jurídica, podem ser utilizadas para se buscar uma tutela
jurisdicional quando suprimido o direito social e fundamental à saúde de qualquer cidadão,
sendo amplas as possibilidades de concretização judicial desse direito, principalmente se tiver
sempre em mente o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais.
Para Barroso (2001), o art. 196 da Carta Magna, garantidor do direito à saúde, é
norma deﬁnidora de direito subjetivo, ensejando a exigibilidade de prestações positivas do
Estado. Já Massa-Arzabe (2006 apud MARQUES, 2016) destaca que, em relação a esse
dispositivo constitucional, as políticas públicas constituem a própria garantia do direito social
à saúde. A autora destaca que a norma constitucional inscrita no art. 196 deﬁne os objetivos
da política de saúde, que deve se voltar a garantir integral e universalmente o direito à saúde.

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
Antes da criação do Sistema Único de Saúde - SUS, a assistência médica e hospitalar
era promovida pela União, por meio do Ministério da Saúde, pelos Estados e pelos
Municípios, através de ações ligadas à promoção e prevenção de doenças. Ocorre que a
referida assistência não era de alcance universal, pois apenas os trabalhadores formais e os
seus dependentes é que poderiam usufruir de tal benefício representado por uma pequena
parcela da população.
Apesar de a Constituição Federal ter criado o Sistema Único de Saúde – SUS,
conforme art. 198 da CF/88, sua regulamentação se deu apenas em 19 de setembro de 1990,
por meio da Lei 8.080/90, chamada de Lei Orgânica da Saúde, que dispôs sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes. Assim sendo, o SUS foi constituído por um conjunto de ações e
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público,
tendo a iniciativa privada uma participação de caráter complementar.
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Acerca da aludida lei orgânica, merece destaque o art. 2º, caput: “A saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício”; e o art. 7º, inciso I, que prevê a universalidade de acesso às ações e
políticas do SUS.
Neste sentido, tendo em vista que a saúde é direito subjetivo público individual,
oponível, consequentemente, ao Estado, impõe-se ao Poder Público como um todo o dever de
fornecimento de prestações positivas em favor do indivíduo portador de uma enfermidade,
independentemente de qualquer contrapartida ou comprovação de contribuição do
beneﬁciário direto para a implementação de ações visando assegurar esse direito. A Lei nº
8.080/90 estabeleceu a participação das três esferas de governo (federal, estadual e municipal)
no planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde (SUS), em regime de responsabilidade solidária.
Isso quer dizer que a gestão do SUS é uma responsabilidade da União (pelo
Ministério da Saúde); dos Estados e do Distrito Federal (pelas Secretarias Estaduais de
Saúde); e dos Municípios (pelas Secretarias Municipais de Saúde), sendo imprescindível ao
Poder Público cumprir com seu dever estatal de garantir a todos o direito à saúde, bem como a
gratuidade do serviço, integralidade no atendimento e a equidade no acesso, num sistema
regionalizado, hierarquizado e descentralizado, com a participação da comunidade e mantido
com recursos do orçamento da Seguridade Social e da União, dos Estados e dos Municípios.
Não resta dúvida de que as atribuições constitucionais do Sistema Único de Saúde
são inúmeras e as mais variadas, contudo, apesar de o SUS ter como função precípua a
prestação do melhor serviço de saúde possível, a realidade do país acaba sendo outra. A má
gestão dos recursos públicos termina por reﬂetir diretamente na efetiva prestação do
atendimento médico, da assistência social, do fornecimento de medicamentos, da realização
de cirurgias e exames, dentre outras práticas destinadas à área da saúde.
Ordacgy (2014) ratiﬁca o cenário precário do sistema público de saúde do país e a
inﬂuência direta de que essa realidade só faz com que a população tem que se socorrer das
tutelas judiciais de saúde para a efetivação de seu tratamento médico.
Embora o direito à saúde esteja inserido no rol dos direitos sociais, direitos
fundamentais de 2ª geração, em que se exige uma prestação positiva do Estado, e apesar de o
SUS se tratar do instrumento responsável em executar as políticas de saúde no Brasil, o que se
observa é que tal preceito constitucional vem sendo descumprido pelo Poder Público, restando
ao indivíduo a negação do direito e, portanto, recorrer ao Poder Judiciário para que tenha a
efetivação de seu direito.
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Eis
o dispositivo previsto no art. 5ª, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente que consagra
o princípio da inafastabilidade da Jurisdição, também conhecido como princípio do acesso à
justiça.
Por este princípio enxerga-se de um lado o Poder Judiciário, a quem é outorgado o
monopólio da jurisdição e, de outro lado, o indivíduo com a faculdade do direito de ação.
Desta forma, por meio da ação adequada, todo aquele cujo direito, fundamental ou não,
houver sido violado, ou ameaçado de violação, poderá obter a tutela do Poder Judiciário, seja
para reparar ou restabelecer o direito, seja para prevenir que seja este lesionado. Assim,
quando questões das mais variadas áreas são levadas ao Poder Judiciário por não terem sido
resolvidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, como deveriam, estamos diante do fenômeno
chamado judicialização.
A judicialização da saúde, portanto, pode ser conceituada como a busca do Poder
Judiciário como a última alternativa para ter assegurado o seu direito à saúde. Isso se traduz
também na necessidade de obtenção de medicamento ou tratamento ora negado pelo SUS, o
que demonstra, claramente, um sistema de saúde deﬁcitário, que não consegue concretizar a
contento a proteção desse direito fundamental.
Cláudia Collucci, em reportagem da Folha de São Paulo (19 de março de 2019),
divulgou recentemente matéria atinente ao tema, apontando estudo que indicou um
crescimento de 130% da judicialização da saúde pública e privada nos últimos dez anos,
conforme gráﬁco a seguir:
Gráﬁco 1 – Crescimento dos processos de saúde entre 2008 e 2017

Nº DE PROCESSOS DE SAÚDE
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Fonte: Collucci (2019)
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Observa-se no gráﬁco 1 que, em 2008, o número de demandas judiciais em primeira
instância de ações de saúde perfaziam um total de 41.453 processos e em 2017 o quantitativo
cresceu para 95.752.
Para corroborar com essa realidade, o quadro a seguir apresenta um comparativo de
todas as demandas sobre a judicialização da saúde (de natureza cível, não criminal), referente
aos anos de 2016 e 2017, e em trâmite no 1º grau, no 2º grau, nos juizados especiais, no
Superior Tribunal de Justiça, nas turmas recursais e nas turmas regionais de uniformização, de
onde se é possível constatar um aumento signiﬁcativo do número de ações de saúde propostas
do ano de 2016 para o ano de 2017.
Quadro 1 – Demandas sobre a judicialização da saúde
Assunto*
Saúde (Direito Administrativo e outras matérias
de Direito Público)
Fornecimento de medicamentos – SUS
Tratamento médico-hospitalar – SUS
Tratamento médico hospitalar e/ou
fornecimento de medicamentos – SUS
Assistência à saúde/servidor público
Ressarcimento ao SUS
Reajuste da tabela do SUS
Convênio médico com o SUS
Repasse de verbas do SUS
Terceirização do SUS
Planos de saúde (Direito do Consumidor)
Serviços hospitalares – consumidor
Planos de saúde (Direito do Trabalho)
Doação e transplante órgãos/tecidos
Saúde mental
Controle social e conselhos de saúde
Hospitais e outras unidades de saúde
Erro médico
Total

QUANTIDADE DE
PROCESSOS EM 2016
103.907

QUANTIDADE DE
PROCESSOS EM 2017
152.201

312.147
98.579
214.947

420.930
135.849
242.684

28.097
3.489
2.439
1.037
786
676
427.267
23.725
56.105
597
4.612
2.008
8.774
57.739
1.346.931

35.356
4.474
3.004
1.350
1.044
1.328
564.090
32.172
76.090
1.255
6.739
2.850
13.125
83.728
1.778.269

*Pela sistemática do relatório Justiça em Números, não é incomum o cadastro de mais de um assunto em relação ao mesmo processo.
Neste caso, todos são contabilizados.

Fonte: Lima JR. & Schulze (2018)

Segundo Barroso (2008), judicialização signiﬁca que algumas questões de grande
repercussão político-social são decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não por instâncias
políticas tradicionais. A judicialização envolve uma transferência de poder para juízes e
tribunais, com alterações signiﬁcativas na linguagem, na argumentação e no modo de
participação da sociedade.
Leite (2011), por sua vez, aﬁrma que o Poder Judiciário, enquanto guardião
da Constituição Federal, viu-se no dever de efetivar todos os direitos positivados no mais alto
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grau. Neste sentido, tendo em vista que a saúde é um direito subjetivo público inerente a
qualquer cidadão em face do Estado, diversos são os instrumentos processuais que estão à
disposição daquele que busca assistência fármaco-terapêutica perante o Poder Judiciário que,
investido de jurisdição administrativa, tem a missão de aﬁrmar o Estado de Direito ,
controlando a legalidade da atuação administrativa, protegendo e tornando efetivos os direitos
subjetivos e interesses legítimos. Como exemplo destes instrumentos processuais, podemos
citar a Ação Civil Pública, disciplinada pela Lei nº 7347/85; o Mandado de Segurança,
regulamentada pela Lei nº 12.016/09; e as Ações Condenatórias de Obrigação de Fazer ou de
Obrigação de Dar.
Ressalte-se que o presente artigo irá se fundamentar nas ações condenatórias de
obrigação de fazer, tendo em vista serem as mais comuns, disciplinadas no Código de
Processo Civil e cuja competência, seja qual for o mecanismo processual adotado, será da
Justiça Estadual quando a ação for promovida em face da Fazenda Estadual e/ou da Fazenda
Municipal.
Em uma pesquisa criteriosa no acervo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Jaboatão dos Guararapes, foram selecionados 06 processos eletrônicos, todos com sentença já
proferida nos autos e que tratam sobre um determinado provimento jurisdicional:
fornecimento de medicamento, realização de cirurgia, fornecimento de fraldas descartáveis e
fornecimento de fórmula alimentar. Após uma análise minuciosa destes processos, pudemos
identiﬁcar semelhanças entre eles quanto às decisões liminares, às defesas apresentadas nas
contestações e o fundamento e dispositivo das sentenças proferidas.
Segue um quadro contendo as informações principais que embasaram o presente
estudo:
Quadro 2 – Panorama de 15 processos de saúde já sentenciados
Número do Processo
3757-70.2017.8.17.2810

Pedido
formulado
Medicamento

3980-23.2017.8.17.2810

Medicamento

12841-95.2017.8.17.2810

Cirurgia

e

Defesa trazida pela Fazenda Pública

Sentença

Preliminares suscitadas: Chamamento
ao processo da União Federal para
formação de litisconsórcio passivo
com o Estado de Pernambuco e
Incompetência absoluta da justiça
estadual para o julgamento da
demanda.
Preliminares suscitadas: Chamamento
ao processo da União Federal para
formação de litisconsórcio passivo
com o Estado de Pernambuco e
Incompetência absoluta da justiça
estadual para o julgamento da
demanda.
Sem preliminares

Afastadas
preliminar
e
julgando
procedente
o
pedido autoral.
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12131-41.2018.8.17.2810

9421-19.2016.8.17.2810

aquisição de
insumos
Fórmula
Alimentar

Cirurgia

9076-53.2016.8.17.2810

Fraldas
descartáveis
Fonte: elaborado pelos autores

Ilegitimidade passiva do Estado

Ausência de Negativa do Estado

Reserva do Possível

Afastada
preliminar
julgado
procedente
pedido
Afastada
preliminar
julgado
procedente
pedido
Procedência

e
o

e
o

DEFESAS TRAZIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA QUANDO DEMANDADA
Tendo em vista a delimitação de o estudo estar voltado à referida vara fazendária, é
certo que a Fazenda Pública, neste caso, estará representada pelo Município de Jaboatão dos
Guararapes ou pelo Estado de Pernambuco.

Princípio da reserva do possível
Criado pela doutrina alemã, o princípio da reserva do possível foi fruto de uma ação
proposta junto à Corte da Alemanha por inúmeros estudantes que pleiteavam o direito ao
ingresso na Universidade Pública, no curso de medicina, com base no art. 12, inciso I, da Lei
Fundamental Alemã o qual estabelecia que “todos os alemães têm o direito de livremente
escolher proﬁssão, local de trabalho e de formação proﬁssional”.
Diante do entendimento então ﬁrmado, apesar da previsão constitucional expressa
dos direitos fundamentais prestacionais, pelo princípio da reserva do possível, o Estado só
estaria obrigado a prestá-los até os limites de sua capacidade econômica e ﬁnanceira. Nesta
perspectiva, esta tese de defesa passou a se tornar cada vez mais frequente aqui no Brasil pelo
Estado nas ações de obrigação de fazer em que a parte autora busca a obtenção de uma ordem
judicial, determinando que o réu disponibilize certo medicamento ou preceda a determinado
tratamento, prescritos e necessários à saúde do demandante.
Em sua defesa, a Fazenda Pública alega que o atendimento dos direitos sociais se
sujeita ao princípio da reserva do possível, estando o seu adimplemento limitado às
possibilidades orçamentárias do Estado. Busca, dessa forma, esquivar-se da efetivação dos
direitos fundamentais, sobretudo, o direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 a 200, da
Constituição Federal.
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É importante ressaltar que, apesar do argumento sustentado pelo Poder Público, o
que se observa nestes casos é um notório conﬂito desta tese com o mínimo existencial, já que
de um lado encontramos a limitação de recursos públicos e do outro a garantia do cidadão a
uma vida digna, a essência, o núcleo do direito fundamental que deve ser protegido.
Segundo Chequer (2013), essa garantia de proteção à essência dos direitos
fundamentais decorre de um princípio constitucional disposto expressamente nas mais
diversas constituições pelo mundo, qual seja, o princípio da proteção ao núcleo essencial dos
direitos fundamentais.
Mendes (2011) ressalta que, apesar de a nossa Carta Magna não prever
expressamente a proteção desse núcleo essencial, como ocorre nas constituições portuguesa,
alemã e espanhola, isso não signiﬁca dizer que não exista uma obrigação de pre servá-lo:
“Embora o texto não tenha consagrado expressamente a ideia de núcleo essencial, aﬁgura -se
inequívoco que tal princípio decorre do próprio modelo garantístico utilizado pelo
constituído”.
Para alguns doutrinadores, inclusive, esse princípio corresponde ao princípio da
dignidade da pessoa humana, sendo utilizado como fundamento de muitas decisões judiciais,
a exemplo da liminar deferida nos autos do processo 003757-70.2017.8.17.2810, em que a
parte autora pleiteava medicamento para câncer de próstata:
Pretende o demandante (...) impor ao Estado de Pernambuco a obrigatoriedade do
fornecimento do medicamento ABIRATERONA, para evitar o agravamento de seu
quadro.
(...)
Faz-se necessário o uso do ABIRATERONA de forma contínua, sendo prescrita a
quantidade de 120 comprimidos mensalmente, conforme documentos de Id
18266406.
(...)
Destarte, o reconhecimento da proteção à saúde como um dever do Estado é um
dever que vincula o Poder Público como um todo. Ademais, as políticas e os
investimentos estatais na área da saúde devem ser oferecidos de forma a
proporcionar a todos os cidadãos o acesso aos seus serviços, sem que para isso se
criem quaisquer tipos de distinções.
(...)
Daí é que se faz necessária a intervenção do Poder Judiciário a ﬁm de que o dever
constitucional de assistência à saúde, como forma de garantia do direito à vida,
erigido à cláusula pétrea, não seja desrespeitado pelo administrador, com a desculpa
de que é faculdade do Administrador o destino da aplicação das verbas públicas. O
Judiciário, em sua função jurisdicional, prima pelo cumprimento do preceito
constitucional em comento. Neste diapasão, não cumprindo o Poder Público com o
seu dever legal e constitucional de garantir a saúde da suplicante, custeando o
tratamento necessário ao tratamento do postulante, restará quase inevitável lesão a
sua vida. Registre-se que a impossibilidade de fornecimento dos medicamentos
pleiteados, sob o argumento de que não há previsão orçamentária para o seu
fornecimento, não desobriga o Estado a fornecer o medicamento, tudo, em virtude
do direito à manutenção da vida e da saúde, bem como, primando pelo princípio da
dignidade da pessoa humana.
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Neste sentido, apesar das divergências doutrinárias acerca do conceito do mínimo
existencial, certo é que para o direito constitucional brasileiro a dignidade da pessoa humana
deve ser o núcleo essencial dos direitos fundamentais, ainda que não possa ser confundida
com o princípio da proteção da preservação do núcleo essencial.
Torres (2008) traz sua contribuição acerca do tema, ratiﬁcando a indeﬁnição do
conceito do mínimo existencial, uma vez que abrange qualquer direito, ainda que
originariamente não-fundamental (saúde, alimentação, etc.), considerado em sua dimensão
essencial e inalienável. Não é mensurável, por envolver mais os aspectos de qualidade que de
quantidade, o que torna difícil extremá-lo, em sua região periférica, do máximo de utilidade
que é princípio ligado à ideia de justiça e de redistribuição de riqueza social.
Como visto, a proteção ao direito à saúde, positivada no art. 6º da Constituição
Federal, possui vinculação direta com outras garantias constitucionais, destacando-se, entre
tantas, a dignidade da pessoa humana, que como fundamento da República, atua em prol do
objetivo da promoção do bem de todos sem preconceito de qualquer espécie, assegurando a
efetiva inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, §2º, CF/88).
No sistema constitucional brasileiro, essa observação ganha posição de destaque face
a fundamentalidade dos direitos sociais, cabendo, portanto, ressaltar que a reserva do possível
não pode resultar em ineﬁcácia nem perda de vinculatividade desses direitos.
Neste diapasão, registre-se que, apesar de os recursos ﬁnanceiros dos Estados serem
ﬁnitos, não se pode olvidar que a sua aplicação pressupõe um esvaziamento dos direitos
sociais, contrariando, nitidamente, o § 1º do artigo 5º do texto constitucional, que determina a
aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais.
Amaral (2001) acrescenta ainda que na concretização e realização dos direitos sociais
a reserva do possível signiﬁca que a concreção pela via jurisdicional de tais direitos
demandará uma escolha desproporcional, imoderada ou não razoável por parte do Estado. Ao
Judiciário competiria apenas ver da razoabilidade e da faticidade dessas razões, mas sendo-lhe
defeso entrar no mérito da escolha, se reconhecida a razoabilidade.
Ainda a título ilustrativo, colaciona-se trecho da decisão liminar que deferiu a tutela
de urgência nos autos do processo 0012841-95.2017.8.17.2810 e que trata sobre a reserva do
possível, reconhecendo a sua legitimidade caso viesse a ser comprovada a efetiva
indisponibilidade de recursos públicos:
Cumpre ressaltar, por oportuno, que este Juízo não é alheio aos argumentos, que
costumeiramente são trazidos à baila por ocasião das peças de defesa produzidas
pelos entes públicos, ou mesmo em sede recursal, no sentido de que a
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implementação dos serviços necessários à promoção da saúde depende de
disponibilidade orçamentária e da existência de recursos. Tais argumentos,
deduzidos normalmente sob o fundamento principiológico da “reserva do possível”,
são invocados pelos entes públicos como razões para não cumprir seu dever legal.
Contudo, em regra, vêm desprovidos de qualquer demonstração concreta que aponte
para a escassez de recursos.
Em verdade, a invocação da “reserva do possível” só se aﬁguraria legítima se o ente
público comprovasse que a ausência de recursos ocorreu sem que houvesse o
descumprimento, de sua parte, do comando da Constituição Federal que determina
que a União, os Estados e o Distrito Federal devem aplicar, anualmente, em ações e
serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais
calculados sobre suas arrecadações tributárias, além de parcela dos valores obtidos a
partir de repasses da União e dos Estados e dos Fundos de Participação dos Estados
e Municípios. Aliás, especiﬁcamente em relação ao Estado, a Carta da Repúbli ca
determina que os recursos mínimos serão da ordem de 12% (doze por cento) do
produto da arrecadação de impostos estaduais e dos recursos repassados pela União,
além dos obtidos a partir do Fundo de Participação (art. 77, inciso II, do ADCT, com
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 29/2000).

Destaque-se ainda que o direito à saúde é tão amplo que até pedido de fraldas
descartáveis já foram objeto de demanda judicial, a qual resultou exitosa por parte do
necessitado, em que pese a sustentação trazida pela Fazenda Pública de ofensa ao princípio da
reserva do possível, conforme se observa nos autos do processo 00009076-52. 2016.8.18.2810
em que o demandado foi o Município de Jaboatão dos Guararapes, cujo trecho passa-se a
transcrever:
Acrescente-se que o ente público municipal, que dos três possíveis responsáveis, é o
que possui menor disponibilidade orçamentária e tem na área de saúde a prioridade
de atuar em questões preventivas, de vigilância sanitária e saúde básica da família. O
fornecimento de fraldas descartáveis está fora da realidade orçamentária dos
Municípios, afrontando o princípio da reserva do possível. Imagine, Excelência, se o
Município tiver que arcar com todas as fraldas descartáveis da população que não
tem condições de arcar? Seria onerar demasiadamente os cofres públicos com
insumos que mesmo atrelados a condição de higiene pessoal não estão contemplados
na lista do SUS e não conﬁgura medicamento que sua ausência ocasiona risco a
vida.

Ausência de Pretensão Resistida
Também trazida como preliminar de contestação, a Fazenda Pública alega carência
de ação em virtude da ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora
deveria comprovar a negativa do réu em fornecer determinado medicamento ou realizar
algum tratamento médico, tratando-se de hipótese de uma ação sem objeto por não existir uma
lide, ou seja, uma pretensão resistida.
Ocorre que a tese ora apresentada não encontra qualquer guarida, eis que o princípio
constitucional basilar da inafastabilidade da jurisdição defende o inarredável direito de acesso
à justiça, sendo, por conseguinte, desnecessária a comprovação acerca da pretensão resistida.
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A sentença proferida nos autos do processo 0009421-19.2016.8.17.2810 afasta essa
preliminar, nos seguintes termos:
Quanto à alegação de carência de ação em virtude da ausência de interesse de agir,
alega o demandado a desnecessidade do autor procurar o judiciário diante da
ausência de negativa de prestação do serviço perseguido. Ora, embora não conste
dos autos negativa expressa do Estado réu em fornecer o serviço, não é novidade nas
varas da Fazenda Pública, notadamente nesta serventia, o grande número de ações
de obrigações de fazer, tendo como principal objeto fornecimento de medicamentos,
realização de exames e de procedimentos cirúrgicos onde o Estado se esquiva da
obrigação Constitucional de promoção à saúde dos seus administrados, levando ao
grande número de demandas dessa natureza, razão pela qual, no presente caso,
reputo desnecessária tal comprovação, notadamente pelo fato de que se o autor não
tivesse encontrado obstáculos para a realização do exame pretendido, não seria
necessário procurar o judiciário, ao passo em que afasto a preliminar de carência de
ação arguida.

Ilegitimidade “ad causam”
Outra tese de defesa comumente levantada pela Fazenda Pública é a de ilegitimidade
para ﬁgurar no polo passivo da demanda. Nos autos do processo 0012131-41.2018.8.17.2810,
por exemplo, o Estado, ora demandado, alega sua ilegitimidade sob o argumento de que a
obrigação pelo fornecimento de alternativas terapêuticas seria do Município de Jaboatão dos
Guararapes, sob o fundamento de que “isso teria como consequência a ineﬁciência na
prestação dos serviços da saúde, visto que haveria movimentação de recursos federais,
estaduais e municipais para executar as mesmas tarefas”.
Ocorre que se trata já de assunto de repercussão geral, resultante do tema 793, em
cujo julgamento proferido em 23 de maio de 2019 reiterou a jurisprudência no sentido de que
todos os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e
tratamentos de saúde. A seguir colaciona-se parte da sentença proferida nos autos do processo
0012131-41.2018.8.17.2810 e do processo 0003980-23.2017.8.17.0810, que afastaram a
preliminar suscitada pelo Estado.
Processo 0012131-41.2018.8.17.2810:
A ilegitimidade passiva do Estado alegada pelo réu não deve ser acolhida, tendo em
vista que em demandas que envolvam o direito à saúde os entes políticos das três
esferas (municipal, estadual e federal) são partes individual e solidariamente
legítimas para ﬁgurar no polo passivo da demanda, podendo a parte autora escolher
contra qual ente quer litigar e, escolhendo o Estado de Pernambuco, a Justiça
Estadual é competente. Com efeito, tem-se que a Constituição Federal preconiza que
compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos e
tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do cidadão,
independentemente da esfera governamental.
A correlação existente entre os entes federativos se rege pela cooperação conjunta,
ainda que de forma descentralizada, com a ﬁnalidade de atingir o interesse público,
ressaltando por necessário o corolário da existência de solidariedade entre eles e não
vínculo de subsidiariedade.
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Processo 0003980-23.2017.8.17.2810.
A responsabilidade solidária dos entes da federação no que tange à obrigação de
manter a saúde e assegurar o fornecimento aos necessitados é matéria paciﬁcada nos
Tribunais, razão pela qual devem ser rejeitadas as medidas preliminares de
chamamento ao processo da União, bem como da Incompetência Absoluta da Justiça
Estadual para o julgamento da demanda, não havendo em se falar em litisconsórcio
passivo necessário, tampouco em envio dos autos à Justiça, cabendo à parte autora a
escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos
demais. Se a parte escolhe litigar somente contra um ou dois dos entes federados,
não há a obrigatoriedade de inclusão dos demais.

E por ﬁm, acrescente-se recente jurisprudência do STJ acerca do tema.
EMENTA: PROCESSUAL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E LEITO EM UTI. ANÁLISE
SEGUNDO OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF. 1. Na hipótese dos
autos, não se conﬁgura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de
forma clara sobre a responsabilidade solidária dos entes federados. 2. Extrai-se do
acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária
dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para ﬁgurar no
polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para
tratamento de saúde. 3. Outrossim, nota-se que foi debatida matéria com
fundamento eminentemente constitucional, envolvendo especialmente a garantia
constitucional de direito à saúde, sendo a sua apreciação de competência exclusiva
do Supremo Tribunal Federal, conforme abstrai-se dos arts. 102 e 105 da CF. 4.
No que se refere aos honorários, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de
22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de
12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, ﬁrmou o entendimento
de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela
atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a
mesma Fazenda Pública. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. (STJ - REsp: 1771111 CE 2018/0258119-0, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/02/2019, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).

CONCLUSÃO
O foco do presente estudo foi a realização de uma análise crítica a respeito da
atuação do Estado ao se valer do princípio da reserva do possível para justiﬁcar sua
impossibilidade de atender ao pedido formulado pelo demandante-cidadão.
Defendeu-se a ideia de que a reserva do possível utilizada como argumento da
incapacidade fática do Estado de arcar com determinada despesa não pode ser simplesmente
alegada sem vínculo probatório, pois o direito à saúde assume uma posição prioritária em
nosso ordenamento jurídico.
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Da análise realizada, veriﬁcou-se que entre as inúmeras teses de defesa apresentadas
pela Fazenda Pública estavam: a reserva do possível, a ausência de pretensão resistida e a
ilegitimidade ad causam.
O Ministro Luiz Fux, no julgamento do RESP nº 811608/RS, no Superior Tribunal
de Justiça, 1ª Turma, pronunciou-se no sentido de que:
A escassez de recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades estatais a
serem atendidas, tem servido de justiﬁcativa à ausência de concretização do dever ser normativo, fomentando a ediﬁcação do conceito da ‘reserva do possível’. Porém,
tal escudo não imuniza o administrador de adimplir promessas que tais, vinculadas
aos direitos fundamentais prestacionais, quanto mais considerando a notória
destinação de preciosos recursos públicos para áreas que, embora também inseridas
na zona de ação pública, são menos prioritárias e de relevância muito inferior aos
valores básicos da sociedade, representados pelos direitos fundamentais.

Por esse ângulo, a alocação de recursos deve ser desenvolvida não como limite à
preservação, manutenção e recuperação da saúde nas pessoas, mas sim como resultado de
uma gestão eﬁciente, que enfrente as mais diversas situações, sejam elas de natureza
orçamentária, cientíﬁca, tecnológica, ética, aﬁnal, administrar o conﬂito existen te entre o
ideário constitucional e a realidade de uma sociedade desigual é o desaﬁo que se impõe a toda
a sociedade brasileira.
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REPERCUSSÃO NA QUALIDADE DE VIDA E AUTOIMAGEM NA REALIZAÇÃO
DA TÉCNICA DE MICROPIGMENTAÇÃO EM PACIENTES
MASTECTOMIZADAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Tamires Fernanda da Silva 1
Dayane Karoline G. D. de Araújo 2

RESUMO
Também denominada maquiagem deﬁnitiva, a micropigmentação é uma técnica que ﬁcou
conhecida nos últimos anos. A remoção dos seios e as terapias adjuvantes contribuem para o
desenvolvimento de complicações físicas e transtornos psicológicos que podem inﬂuenciar
negativamente na qualidade de vida das mulheres. Este trabalho visa avaliar, através de uma
revisão de literatura, as complicações na qualidade de vida das pacientes acometidas pelo
câncer de mama e repercussões da autoimagem após a realização da técnica de
micropigmentação em pacientes mastectomizadas. Foi realizada uma busca nas bases de
dados eletrônicas MEDLINE (PUBMED), SCIELO E LILACS sem restrição de idiomas.
Descritores estavam de acordo com o Medical Subject Headings (MeSH) e do Descritor em
Ciências da Saúde (DeCS). Diante dos resultados apresentados, foi possível concluir que a
técnica traz qualidade de vida e satisfação às pacientes.
Palavras-chave: Cancêr de mama. Micropigmentação. Autoimagem. Qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO
O câncer de mama representa a principal causa de morte por câncer em mulheres
brasileiras e, em nível mundial, cede o lugar apenas para o câncer de pulmão, representando
um grande problema de saúde pública em todo o mundo (PAULINELLI et al, 2003).
O Brasil tem acompanhado as altas taxas de incidência e mortalidade de câncer de
mama dos países desenvolvidos, porém as medidas necessárias à prevenção, ao diagnóstico e
ao controle da doença não têm sofrido o mesmo crescimento. Foi estimado para o Brasil
1 Discente do curso de ﬁsioterapia da FMGR. E-mail: tamiresﬁsio@icloud.com
2 Docente do curso de ﬁsioterapia da FMGR. E-mail: dayanearaujoﬁsio@outlook.com
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59.700 novos casos de câncer de mama para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco
estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres e uma sobrevida mundial de 61% após
cinco anos. (BRASIL, 2008).
O câncer de mama é um dos mais temidos pelas mulheres devido a sua alta frequência
e efeitos psicológicos, tais como alterações da imagem corporal, perda da feminilidade, medo
de recidivas, ansiedade, dor e baixa autoestima, causando assim um impacto na vida dessas
mulheres (FITOUSSI et al, 2008). Os principais sinais e sintomas de câncer de mama são
nódulos na mama e/ou axila, dor mamária e alterações da pele que recobre a mama, como
abaulamentos ou retrações com aspecto semelhante à casca de laranja.
Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama relacionam-se
com a idade avançada, características reprodutivas, história familiar e pessoal, hábitos de vida
e inﬂuências ambientais. As características reprodutivas de risco se dão porque a doença é
estrogênio-dependente e compreende a menarca precoce (aos 11 anos ou menos), a
menopausa tardia (aos 55 anos ou mais), a primeira gestação após os 30 anos e a nuliparidade.
(FITOUSSI et al, 2008).
Segundo Jammal et al (2008), o controle dessa doença se dá através da detecção
precoce, na qual a lesão se restringe ao parênquima mamário, com um tamanho de no máximo
três centímetros, permitindo o uso de recursos terapêuticos menos mutiladores e maior
possibilidade de cura. Conforme dados do Ministério da Saúde (2008), os meios mais eﬁcazes
para a detecção precoce de câncer de mama são o exame clínico de mamas (ECM) e a
mamograﬁa, pois o autoexame de mamas (AEM) detecta a doença geralment e em estágio
avançado, sendo responsável por cerca de 80% das descobertas de cânceres de mama.
A mastectomia tem por objetivo promover o controle local, com a remoção mecânica
de todas as células malignas presentes junto ao câncer primário. Dentre as mastectomias,
podemos destacar a radical modiﬁcada, que consiste na extirpação da mama e esvaziamento
axilar radical, preservando o músculo peitoral maior, com ou sem preservação do peitoral
menor. A mama representa o feminino para a mulher e a remoção da mesma provoca efeitos
físicos, psicossociais, sexuais e emocionais que irão afetar diretamente a qualidade de vida
dessas pacientes, (TAKEUTI et al, 2009). É considerada a forma mais eﬁcaz para o
tratamento do câncer de mama, pois as chances de sobrevivência da mulher são maiores,
apesar de causar alguns incômodos como complicações físicas e transtornos mentais que
implicam diretamente de forma negativa na vida da paciente. (OLIVEIRA et al, 2010).
Estudos realizados indicam que, ao receber o diagnóstico de câncer de mama, a mulher
começa a enfrentar um momento difícil em sua vida, passando a vivenciar três etapas
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diferentes e complexas. A primeira refere-se ao diagnóstico de estar com câncer, palavra
carregada de sentimentos negativos em nossa sociedade. A segunda é a realização de um
tratamento muito longo e agressivo, muitas vezes com a necessidade de retirada parcial ou
total da mama para restabelecimento da saúde. A terceira trata da aceitação de um corpo
marcado e a convivência com essa imagem. (OLIVEIRA et al, 2010).
A mastectomia é um procedimento agressivo que provoca alterações emocionais,
sociais e sexuais na mulher, podendo apresentar lesões musculares, diminuição ou perda da
amplitude de movimento, alterações de posturas, dores, diminuição ou perda da capacidade
funcional e linfedema do braço homolateral à cirurgia. (SILVA et al, 2014).
A micropigmentação é uma das técnicas que ﬁcou bem conhecida dentro da estética nos
últimos anos. Também denominada de maquiagem deﬁnitiva, esta técnica pode ser realizada
em sobrancelhas, contornos dos lábios e dos olhos, e na reconstrução da aréola mamária após
mastectomia, entre outros (MACHADO et al, 2014). É deﬁnida como a implantação de
pigmentos (corantes) na camada subepidérmica da pele com o auxílio de um dermógrafo e
agulhas apropriadas. Trata-se de uma técnica de permanência temporária da pigmentação,
variando de 10 a 18 meses, necessitando de retoques para garantir a adequação com a cor da
pele. A maioria das mulheres, após ﬁnalizarem a micropigmentação na aréola, geralmente
apresentam uma melhoria da forma como se veem, tendo uma visão mais positiva de sua
autoimagem.
A média de permanência do pigmento pode variar de cinco a quinze anos, dependendo
da técnica empregada, do tipo e do grupo de agulhas usadas durante a pigmentação, da base e
saturação dos pigmentos aplicados e dos hábitos de vida da paciente. (TAKEUTI et al, 2009).
A técnica de dermopigmentação devolve o bem-estar e melhora a qualidade de vida das
pacientes. Ainda ameniza o desconforto da aparência estética, devolvendo a essas mulheres
autoestima e uma nova chance de recomeço. (SANDERSON et al, 2009).
Cerigatto

(2013)

observou

um

grupo

de

mulheres

que

realizaram

a

dermomicropigmentação no complexo da aréola mamilar e identiﬁcou, do ponto de vista
estético e psicológico, uma visão mais positiva de suas autoimagens, desfazendo crenças
irracionais em torno da perda da beleza e da sensualidade depois de terem sido
mastectomizadas. Nas que ﬁcaram com sequelas de cicatrizes e queloides após mastopexia e
redução mamária ocorreu melhora da autoestima, devolvendo, segundo os autores, parte da
feminilidade da mulher.
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Este trabalho visa avaliar, através de uma revisão de literatura, as complicações na
qualidade de vida das pacientes acometidas pelo câncer de mama e repercussões da
autoimagem após a realização da técnica de micropigmentação.
METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão de literatura através de buscas nas bases de dados eletrônicas
MEDLINE (PUBMED), SciELO e LILACS sem restrição de idioma. Através do Medical
Subject Headings (MeSH) e do Descritor em Ciências da Saúde (DeCS) foram extraídos os
seguintes descritores para seleção dos artigos: Breast Neoplasms, Mastectomy, Pigmentation;
utilizando o operador booleano “AND”. CHAVES DE BUSCA: -PUBMED: (("Breast
Neoplasms Modalities"[Mesh]) AND "Mastectomy"[Mesh]) AND "Pigmentation "[Mesh];
SciELO: (Câncer de Mama) AND (Mastectomia) AND (Micropigmentação); LILACS:
Câncer de Mama [Palavras] and Mastectomia [Palavras] and Micropigmentação [Palavras].
Foram selecionados os artigos no período de 2008 a 2019, sem restrição de idioma,
limitando-se a estudos em humanos. Além disso, foi realizada a procura de artigos que
poderiam ser selecionados para a pesquisa, a partir das referências bibliográﬁcas dos artigos
selecionados.
Foram excluídos cartas, resumos, cartazes, editoriais, e trabalhos que avaliavam
concomitantemente outros tipos de micropigmentação ou que não abordassem a qualidade de
vida das mastectomizadas. Os seguintes critérios de inclusão foram aplicados: (1) Mulheres
que passaram pelo processo da mastectomia; (2) Avaliação da qualidade de vida após a
reconstrução da mama. Depois de incluídos, foi realizada uma revisão bibliográﬁca dos
resultados encontrados através da descrição dos estudos e características do protocolo.
Dos 17 artigos encontrados (PUBMED 2, LILACS 3, SCIELO 4 e Google Acadêmico
(8), 5 deles foram excluídos pelo título/resumo, pois abordavam outros tipos de
micropigmentação. Dos doze artigos restantes dois foram excluídos por não preencherem os
critérios de inclusão. Dez estudos foram selecionados para a análise qualitativa, sendo
submetidos a uma análise integral com aprofundamento de seus conteúdos, conforme quadro
a seguir.
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Quadro 1 - Análise integral com aprofundamento de conteúdo

Fonte: as autoras
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DISCUSSÃO
O propósito deste trabalho foi avaliar, através de uma revisão de literatura, as
complicações na qualidade de vida das pacientes acometidas pelo câncer de mama, apontando
as complicações na qualidade de vida dessas pacientes submetidas à reconstrução da mama e
repercussões da autoimagem após a realização da técnica de micropigmentação.
Cezar & Nascimento (2013) realizaram um estudo de caso em que foi possível concluir
que no início e após cinco meses de atendimento foi feita a avaliação da qualidade de vida
aplicada por meio do questionário SF 36 e através da análise descritiva dos dados. Concluiuse que a terapia de grupo contribui para a melhora da qualidade de vida dessas pacientes. A
abordagem multidisciplinar na atenção de pacientes com câncer de mama determina melhores
resultados no seu controle. A convivência de grupos com problemas semelhantes proporciona
experiências que podem desenvolver um clima de muito valor terapêutico.
No estudo de Cammarota et al (2019) foram selecionadas 74 pacientes que foram
submetidas à reconstrução mamária com implantes, sendo 59 com prótese de silicone e 15
com expansor. A idade das pacientes variou de 24 a 81 anos. Para a avaliação da qualidade de
vida das pacientes foi utilizado o BREAST-Q®, um questionário validado internacionalmente
para o desenvolvimento de escalas de avaliação da qualidade de vida relacionada à
reconstrução mamária sob a perspectiva do paciente.
A maioria das pacientes foi submetida à reconstrução imediata (95,94%). Foi possível
constatar que a reconstrução de mama, apesar de todas as complicações inerentes ao processo,
traz qualidade de vida e satisfação às pacientes. Em todos os domínios analisados (satisfação
com a mama, bem-estar psicossocial, bem-estar físico e bem-estar sexual) houve maior
pontuação no pós-reconstrução em comparação com o pré-reconstrução. Segundo relatos da
literatura, a maioria das mulheres está optando por essa forma de reconstrução mamária na
tentativa de reduzir os sentimentos negativos desencadeados pela doença e seu tratamento.
Além das relações entre as pacientes mastectomizadas e as pessoas do seu convívio, é
de crucial importância o papel da equipe multidisciplinar na tentativa de resgatar o conceito
que a mulher mastectomizada tem de si mesma. Daí a necessidade de uma reconstrução,
devolvendo a essa mulher a vontade de viver e a autoestima. É preciso preocupar-se não
apenas com a recuperação do câncer, como também com a reabilitação global. (MACHADO
et al, 2014).
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CONCLUSÃO
Foi possível constatar, por intermédio deste trabalho, que a reconstrução de mama,
apesar de todas as complicações inerentes ao processo, traz qualidade de vida e satisfação às
pacientes. Também foi possível perceber que a maioria das pacientes está optando por essa
forma de reconstrução mamária, uma vez que esta técnica visa a reduzir os sentimentos
negativos desencadeados pela doença e pelo tratamento.
Diante dos resultados apresentados foi possível concluir que a micropigmentação é
referida como sendo uma forma alternativa para melhorar o aspecto estético em pacientes
mastectomizadas, trazendo de volta a autoestima e a qualidade de vida para esse grupo de
pacientes.
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PERFIL DE FUNCIONALIDADE DE PACIENTES CRÍTICOS NOS
PRIMEIROS DIAS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA AVALIADA ATRAVÉS DA
ESCALA PERME: UM ESTUDO TRANSVERSAL
Jessyka Cammilla Silva dos Santos1
Helga Cecilia Muniz2
Renata Moreira Zanetti3
RESUMO
Embora existam muitas ferramentas para avaliar a mobilidade funcional, nenhuma delas é
considerada padrão-ouro para avaliação do paciente crítico. Para avaliar de forma rápida,
especíﬁca e objetiva a funcionalidade do paciente crítico na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) foi desenvolvida a Perme UCI Mobility Scale. O objetivo deste trabalho é analisar
o perﬁl de mobilidade funcional dos pacientes críticos através da PERME nos primeiros
dias de VMI. A pesquisa de campo, do tipo estudo clínico transversal descritivo, com o
procedimento de coleta de dados, foi realizada no Hospital Getúlio Vargas (HGV) no
período de agosto a novembro de 2019. Após a aprovação do comitê de ética e pesquisa,
71 pacientes foram avaliados. Os dados dos voluntários foram organizados em uma ﬁch a
de avaliação própria com a escala PERME e escore do Medical Research Council
(MRC). Chegou-se a conclusão que o perﬁl da mobilidade funcional ﬁca reduzido nos
primeiros dias de VMI e a escala PERME é um instrumento válido na avaliação dos
pacientes críticos.
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva. Debilidade muscular. Mecânica
respiratória. Limitação de mobilidade. Respiração com pressão positiva.

Data de submissão: 20/06/2020
Data de aprovação: 20/07/2020

INTRODUÇÃO
De acordo com o Ministério da Saúde (MS), em Janeiro de 2019 houve um total de
980.710 casos de internações nas emergências no Brasil. No nordeste, neste mesmo
período, 263.836 pessoas foram internadas em emergências (DATASUS, 2019). Tais
pacientes, também chamados de pacientes críticos, “são aqueles que possuem maior
possibilidade de ir a óbito e/ou perder a função de sistemas e órgãos devido à debilidade
de sua condição clínica” (BRASIL. Portaria nº 2.338, 2011). A situação prévia desses
pacientes quando associadas às complicações decorrentes do repouso prolongado no leito
1 Graduanda do curso de Fisioterapia da FMGR. E-mail: jessyka-cammilla@hotmail.com
2 Doutora em Fisioterapia pela UFPE e professora orientadora da FMGR. E-mail: helgamuniz@yahoo.com.br
3 Professora coorientadora da FMGR. E-mail: zanetti.rm@gmail.com
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e a ventilação mecânica (VM) podem ser agravadas. (SILVA et al., 2010; ARAÚJO,
BORGES, 2010).
Uma prática comum no passado era acreditar que o paciente crítico não era capaz de
resistir a qualquer tipo de atividade física. Acreditava-se que o repouso absoluto era a
melhor maneira de tratamento para esses pacientes. Portanto, com os avanços
tecnológicos, pesquisas, e com o incremento do conhecimento cientíﬁco acerca do tema
nas últimas decadas, foi comprovado que o repouso prolongado no leito é um fator
colaborador para o retardo na recuperação desses pacientes (MUSSALEM et al., 2014;
MORRIS et al., 2011).
Tal prática resultava na maior possibilidade de desenvolver lesão por pressão,
osteoporose, pneumonia, atelectasia, déﬁcit no sistema respiratório, tromboembolismo,
fraqueza muscular, complicações hemodinâmicas e aumento do risco de infecção, além
de poder causar contraturas, alterações das ﬁbras musculares e afetar os barorreceptores
que contribuem para a hipotensão postural e taquicardia, levando assim ao aumento do
tempo de internação. Segundo alguns autores, esta prática colaborava para a piora do
paciente, diminuição da qualidade de vida e aumento da mortalidade dentro de um ano
após a alta da UTI. (LATRONICO, GOSSELINK, 2015; CARVALHO, BARROZO,
2014; MORRIS et al., 2011).
Ferramentas como Functional Independence Measure, Katz Index of Independence in
Activities of Daily Living, Barthel Index, ICU Mobility Scale (IMS), Acute Care Index of
Function, University of Rochester Acute Care Evaluation, Physical Function ICU Test
(PFIT- s), a Chelsea Critical Care Physical Assesment Tool (CPA-x) e Functional Status
Score for Intensive Care Unit (FSS -ICU) têm por objetivo avaliar a funcionalidade do
paciente (PERME et al., 2014). Porém, nenhuma delas é considerada padrão-ouro na
avaliação dos pacientes críticos em unidades de terapia intensiva (UTI) por não levarem
em consideração as limitações dos pacientes, a mobilidade na UTI, a longa permanência
na mesma, a presença de drenos, acessos e tubos que são barreiras de mobilidade ao
paciente (KAWAGUCHI et al., 2016).
Por dispor da inserção de uma prótese na via aérea do paciente, que o liga ao
ventilador e libera pressão positiva, a Ventilação Mecâniaca Invasiva (VMI) é considerada
uma barreira de mobilidade. A interface pode ser um tubo orotraqueal, nasotraqueal ou
cânula de traqueostomia. Embora seja muito usada nas UTIs, a VMI pode causar outros
danos ao paciente, além da limitação da mobilidade, como: lesão traqueal, barotrauma,
diminuição do débito cardíaco, toxicidade pelo uso do oxigênio, acúmulo de secreção por
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não ter uma tosse eﬁcaz devido ao não fechamento da glote, déﬁcit no transporte de muco
por causa do tubo traqueal (o que contribui para possível hipoxemia), atelectasia e
pneumonia. (MARTIN, 1994).
A VMI é indicada para pacientes que apresentam FR >35rpm, uso da musculatura
acessória, PaO2 <60mmHg e/ou PaCO2> 55, pH <7,25, SaO2 <90% apesar do uso de O2
suplementar, rebaixamento no nível de consciência (Glasglow <8), obstrução das vias
aéreas superiores, fadiga da musculatura acessória, instabilidade hemodinâmica, entre
outros. (MACHADO et al., 2018).
Visando avaliar de forma rápida, especíﬁca e objetiva a mobilidade do paciente
crítico na UTI, foi desenvolvido um instrumento conﬁável para padronizar esse tipo de
avaliação - a Perme UCI Mobility Scale. Este instrumento avalia a capacidade do
paciente em seguir os comandos verbais até a distância percorrida em 2 minutos (PERME
et al., 2014). A escala tem sido utilizada para diversos estudos com pacientes submetidos
a transplante hepático, transplante de pulmão e coração, substituição de válvula, reparo
de aneurisma, insuﬁciência respiratória, sendo destinada a qualquer população de UTI e
mostrando ser uma escala válida para avaliação (PEREIRA et al., 2019; PERME et al.,
2014). Foi traduzida para a língua portuguesa em 2016 e caracterizou um alto grau de
conﬁabilidade, mostrando assim que é um instrumento de grande credibilidade
(ALMEIDA, 2018; KAWAGUCHI et al., 2016).

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo do tipo transversal descritivo, sendo analisado o perﬁl da
mobilidade funcional dos pacientes críticos nos primeiros dias de ventilação mecânica. A
coleta de dados foi realizada no Hospital Getúlio Vargas (HGV), no período de agost o a
novembro de 2019, após a aprovação do comitê de ética e pesquisa. (CAAE:
80113717.9.0000.5192).
Foram incluídos no estudo os pacientes críticos internados na UTI e na Unidade
de Pacientes Graves (UPG) do Hospital Getúlio Vargas sob VMI, de ambos os sex os, e
sem limitação de idade. Foram excluídos aqueles voluntários que possuíam instabilidade
hemodinâmica e clínica para realização da avaliação, recusa em participar da pesquisa,
e/ou pacientes com mais de 22 dias em VMI.
Os dados dos voluntários foram avaliados através de uma ﬁcha de avaliação
própria

(apêndice

A),

contendo

os
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diagnóstico/causa da intubação, o tempo de VMI, tipo de via aérea, modo ventilatório,
medicação, classiﬁcação de força muscular pelo escore do Medical Research Council
(MRC) e escore de mobilidade funcional pela escala PERME.
O MRC consiste na avaliação de força em três grupos musculares para cada um dos
membros superiores e inferiores (GREET et al., 2011). Os grupos musculares avaliados
são: abdutores do ombro, ﬂexores de cotovelo, extensores de punho, ﬂexores do quadril,
extensores do joelho e dorsiﬂexores do tornozelo. Cada grupo muscular recebe uma
pontuação de 0 a 5, sendo 0 = paralisia; 1 = contração visível sem movimento; 2 =
movimento muscular ativo com a gravidade eliminada; 3 = movimento muscular ativo
contra a gravidade; 4 = movimento ativo contra a gravidade e resistência; e 5 = força
normal, totalizando 60 pontos (VANHOUTTE et al., 2012). O Paciente que apresentar uma
pontuação <48 sugere fraqueza muscular e <36, fraqueza grave (GREET et al., 2011).
A escala PERME UCI Mobility é dividida em 7 domínios que foram criadas para
mostrar as diﬁculdades de mobilidade dos pacientes na UTI, sendo elas: estado mental,
potenciais barreiras de mobilidade, força funcional, mobilidade no leito, transferências,
marcha e endurance. Essas categorias são agrupadas em 15 itens e seu escore varia de 0 a
32 pontos (anexo A). Tal pontuação, quanto mais alta, indica uma melhor mobilidade;
sendo baixa, indica que o paciente precisa de assistência, não havendo ponte de corte
(KAWAGUCHI et al., 2016).
Os dados coletatos foram tabelados no programa Excel, sendo os dados
quantitativos expressos em média e desvio-padrão, e os dados qualitativos expressos em
frequência relativa.

RESULTADOS
Foram avaliados 71 indivíduos, tendo a média de idade de 62,78 ± 19,39 anos e o
predomínio de pacientes do sexo masculino. O perﬁl diagnóstico de maior prevalência
dos pacientes são os diagnósticos clínicos, uma vez que a maior parte deles passou menos
de sete dias em VMI. O tipo de via aérea com maior prevalência nos pacientes avaliados
foi o tubo orotraqueal (TOT) que estava, em sua maioria, no modo de ventilação a
pressão controlada (PCV). Em relação aos valores da escala PERME, observou-se que
tais pacientes possuem mobilidade funcional reduzida. Notou-se que o MRC em 91,5%
dos pacientes foi 0 por não entenderem o teste, medicações que faziam uso e/ou por
apresentarem fraqueza muscular importante (Tabela 1).
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TABELA 1 - Características clínicas e funcionais da amostra.
VOLUNTÁRIOS – Nº71
(Média ± DP ou %)
IDADE (ANOS)
SEXO
DIAGNÓSTICO
Vascular

62,78 ± 19,39 anos
Homens = 57,7%
2,81%

Clı́nico
Cirú rgico
Neuroló gico
TEMPO DE VMI (DIAS)
<7
7-15
> 15
TIPO DE VIA AÉREA

64,7%
26,7%
5,63%
70,4%
23,9%
5,63%

TOT
TQT
TNT

95,7%
2,8%
1,4%

MODO VENTILATÓRIO
PCV

81,6%

PSV
PRVC

16,9%
1,4%

MEDICAÇÃO
Sedaçã o
Droga Vasoativa
Bloqueador
Neuromuscular

1,80%
0,59%
0,04%

PERME (DOMÍNIOS)
Estado Mental
Potenciais
Barreiras
de
Mobilidade
Força Funcional
Mobilidade
no Leito
Transferê ncias
Marcha
Endurance

0,59%
0,01%

0,33%
0,15%
0%
0%
0%

PERME (PONTOS)
0-1
2-7
>7
MRC (PONTOS)

87,3%
9,8%
2,8%
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0
>0

91,5%
8,4%

Fonte: autoria própria.
Idade descrita em média e desvio padrão. Demais dados expressos em porcentagens.
Legenda: TOT - Tubo orotraqueal; TQT – Traqueostomia; TNT – Tubo nasotraqueal; PCV – Ventilação a
pressão controlada; PSV – Ventilação com pressão de suporte; PRVC – Volume controlado com pressão
regulada.

DISCUSSÃO
O presente estudo mostrou que a média de idade dos pacientes de ambos os sexos
foi maior que 60 anos. Ao longo dos anos vem sendo observado um aumento no número
de internações em indivíduos nessa faixa étaria e a maior parte das internações é de causa
clínica, devido ao uso contínuo de medicamento, risco maior de descompensar,
fragilidade decorrente da idade e outros fatores. (MOTTA, HANSEL, SILVA, 2010).
A maioria das admissões realizadas nas UTIs do HGV é de pacientes do sexo
masculino, devendo levar em consideração para tal prevalência os aspectos
socioculturais, pois em geral os homens procuram os serviços de saúde em menor
proporção, o que leva a maiores danos, como diagnósticos tardios, tratamentos
especializados e caros (SILVEIRA et al., 2013). Há correspondência com o estudo
realizado por Rodriguez et al. (2015), em que os resultados demonstraram predominância
do sexo masculino de 61,6% devido ao baixo interesse dos mesmos pela sua saúde. Tais
internações são seguidas pelas causas cirúrgicas. Em outro estudo realizado por Vieira et
al. (2019), o resultado obtido das causas de internamento foi de 74,2% clínicas e 19,4%
cirúrgicas.
Em relação ao tempo de permanência na UTI, foi veriﬁcado que 70,4% dos pacientes
ﬁcaram menos de 7 dias internados. Segundo Oliveira et al. (2010), por existir uma
variação na literatura sobre o tempo de permanência na UTI, o sétimo dia é considerado
ponto de corte para o tempo de permanência na UTI. Stricker, Rothen e Takala (2003),
corroboraram este dado no seu estudo ao utilizar o sétimo dia para deﬁnir a permanência
prolongada na UTI.
A maior parte dos pacientes avaliados estava fazendo uso do TOT. Melo et al.
(2007), em seu estudo, relatou que a prótese ventilatória mais utilizada para conectar o
paciente ao ventilador mecânico foi o TOT, visto que a maioria dos pacientes ﬁcaram
internados até uma semana. Por se tratar de pacientes críticos que necessitam manter a
via aérea segura, permeável, e por precisar de controle de ventilação pulmonar, a
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intubação orotraqueal é indicada (MATSUMOTO, CARVALHO, 2007).
O modo ventilatório mais utilizado foi o modo assistido-controlado PCV,
ventilação a pressão controlada. Neste modo, é determinada a pressão que se quer
ventilar o paciente, mantendo a segurança necessária para não lesar os pulmões do
mesmo (DAMASCENO et al., 2006). É utilizado em situações em que a mecânica
respiratória do paciente está comprometida e permite assim o controle adequado das
pressões alveolares e nas vias aéreas (BARBAS et al., 2014). Devido à variação do ﬂuxo
que pode ocorrer pelas alterações da complascência ou resistência do paciente, este modo
ventilatório proporciona mais conforto ao paciente (GARNERO et al., 2012).
O uso de droga vasoativa, bloqueadores neuromusculares, sedação e imobilidade
no leito fazem com que a fraqueza muscular seja uma complicação frequente nos
pacientes críticos (SILVA et al., 2017; JONGHE et al., 2009; MONTERO et al., 2005).
As interrupções diárias desses medicamentos permitem a realização de uma avaliação
física e mental mais eﬁcaz do paciente, podendo reduzir o tempo de internamento e em
VMI; permitem que eles acordem mais rápido, levando-os a se movimentar e realizar
atividades espontâneas mais cedo, podendo assim evitar a fraqueza muscular. Sendo
assim, é um importante passo para a melhoria da qualidade de vida do paciente, pois o
ajuda a devolver a capacidade de se comunicar e interagir (MORRIS et al., 2008;
JONGHE et al., 2005; KRESS et al., 2000).
Diante dos resultados da escala PERME, foi observado que na maioria dos
pacientes apenas era possível realizar a avaliação do primeiro domínio (estado mental),
seguido de força funcinoal, mobilidade no leito e potenciais barreiras à mobilidade com
pontuação muito baixa. Desta forma, a maioria dos pacientes possuía uma pontuação de
até 1 na escala PERME, indicando maior necessidade de assistência para mobilidade e
mostrando que há uma relação entre a mobilidade dos pacientes e o tempo de VMI, sendo
a mobilidade nos primeiros dias muito prejudicada. Isso se deve às potenciais barreiras, à
mobilidade e ao tipo de medicamento que os pacientes faziam uso (PEREIRA et al.,
2019; PERME et al., 2014).
A pontuação do MRC na maioria dos pacientes foi de 0, devido à medicação, tempo
de VMI e pontuação baixa na escala PERME. A imobilização completa ou quase completa
nos pacientes que estão na UTI em VMI é comum. De 25% a 50% dos pacientes em UTI
em VMI apresentam fraqueza muscular. Tal fraqueza pode gerar complicações graves como
longa permanência na UTI, uso prolongado da VMI e desmame difícil (HERMANS et al.,
2007; JONGHE et al., 2004).
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Assim, os pacientes críticos na UTI, nos primeiros dias de VMI, têm em sua
realidade menos atividade muscular devido a sua condição clínica, uso de sedação e
demais medicações. Somados com os efeitos da idade avançada, acarretam a perda de
massa muscular intensa. Desta forma, identiﬁcar o perﬁl da mobilidade do paciente na
UTI com a escala PERME permite reconhecer alterações funcionais e auxilia no manejo
terapêutico eﬁcaz, sendo necessários ainda novos estudos a respeito da temática.

CONCLUSÃO
Como o perﬁl da mobilidade dos pacientes críticos ﬁca reduzido nos primeiros dias
de VMI, é possível concluir que a PERME é um instrumento viável para avaliar a
mobilidade funcional e, por meio dela, é possível ajudar a reconhecer alterações
funcionais futuras, evitar complicações decorrentes do repouso prolongado no leito e os
efeitos deletérios da VMI, auxiliando no manejo terapêutico adequado.
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Apêndice A - Ficha de avaliação própria
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Anexos A - Perme UCI Mobility Scale
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE JOVEM APRENDIZ: A LEI DA
APRENDIZAGEM COMO AUXILIO NA INSERÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO
DE TRABALHO
Fabiana Jéssica Prado Lins 1
Arandi Maciel Campelo 2

RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso tem como tema o Recrutamento e Seleção do Jovem
Aprendiz: desaﬁos e oportunidades encontradas na realidade de uma Instituição de Ensino
Superior em Jaboatão dos Guararapes-PE. Os objetivos deste estudo foram compreender todo
processo desde o recrutamento, seleção, até a contratação do Jovem Aprendiz; entender a
dinâmica de funcionamento do Programa na IES; identiﬁcar os desaﬁos encontrados pela
instituição de ensino no processo de recrutamento e seleção do jovem; e relatar a importância
da Lei da Aprendizagem e atuação desse jovem no mercado de trabalho. A pesquisa foi
bibliográﬁca e de campo, focada numa análise propositiva, na forma qualitativa. Para coleta
dos dados de campos foi utilizado, como principal ferramenta, um questionário semiaberto.
Palavras-chave: Recrutamento e Seleção. Jovem Aprendiz. Lei da aprendizagem.

Data de submissão: 17/06/2020
Data de aprovação: 14/07/2020

INTRODUÇÃO
Recrutamento e seleção de pessoas é um processo altamente relevante para as
organizações, pois além de buscar agregar talentos, dependendo do talento recrutado, estes
também podem inﬂuenciar positivamente ou negativamente nos resultados da empresa. Com
o objetivo de apresentar as formas de recrutamento e seleção voltadas para o programa jovem
aprendiz e a importância de aderir ao programa, foi realizada uma pesquisa de campo
descritiva.
Os jovens ingressam como aprendizes nas organizações com a função de aprender e,
ao mesmo tempo, desenvolver atividades. Com a regulamentação em lei, os aprendizes são
treinados para desenvolver atividades administrativas relacionadas à vaga determinada e

1 Estudante do curso de Gestão de Recursos Humanos / Faculdade Metropolitana da Grande Recife. E-mail:
fabianapradolins@gmail.com
2 Doutor em Educação, orientador e Diretor Acadêmico da FMGR. E-mail: arandi.campelo@globo.com
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conseguem adquirir experiência. Assim, as organizações geram oportunidades aos jovens de
estar no mercado de trabalho e ao mesmo tempo qualiﬁcá-los. Após o ﬁm do contrato de
aprendiz, a empresa pode realizar uma possível contratação eﬁcaz e ajudar no futuro
promissor daquele jovem. O presente trabalho foi realizado na empresa Alfa, uma instituição
de ensino superior localizada em Jaboatão dos Guararapes- PE, cujo nome foi denominado de
forma ﬁctícia para preservar a identidade da empresa, enfatizando os processos de
recrutamento, seleção, admissão e a importância do programa jovem aprendiz .
REFERENCIAL TEÓRICO
Neste item são analisadas as bases conceituais sobre recrutamento e seleção de
pessoal, bem como as bases legais que norteiam as relações institucionais com o jovem
aprendiz, de modo a facilitar a articulação entre referências, legislação e realidade de campo.

Recrutamento e seleção
O recrutamento é a fase inicial para o preenchimento de uma vaga. É nesse processo
que a empresa busca atrair candidatos que tenham os conhecimentos, experiências e
qualidades desejadas para a vaga em questão. O intuito principal desta técnica é captar uma
quantidade satisfatória de pessoas interessadas na vaga, para assim ter maior probabilidade de
encontrar o talento adequado durante a seleção.
Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2001, p. 167) aﬁrmam que o recrutamento é “o ponto
de partida para a existência de uma força de trabalho na organização”. Percebe-se, assim, que
o recrutamento é um dos movimentos iniciais, juntamente com a descrição de cargos e
deﬁnição do perﬁl do colaborador, que a empresa promove a ﬁm de formar ou reformar sua
equipe de trabalho.
Já Chiavenato (2009, p. 68) deﬁne recrutamento como “um conjunto de técnicas e
procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualiﬁcados e capazes de ocupar
cargos e oferecer competências para a organização”. Esse processo é de fundamental
importância, pois é através dele que os candidatos são atraídos para as vagas disponíveis,
sendo possível dar andamento para ao segundo passo que é a seleção de pessoas.
Com relação a este tema, Almeida (2009) diz que
O projeto do processo seletivo deve apresentar em detalhes as estratégias de
captação e seleção. Especiﬁcar as técnicas que serão utilizadas em cada etapa do
processo, os procedimentos e critérios para análise dos dados dos perﬁs dos
candidatos. Ele permite uma visão geral de como o processo seletivo será
desenvolvido. (ALMEIDA, 2009, p. 130).
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É fundamental que antes de iniciar o recrutamento haja um planejamento de como e
quando ele será executado.
O processo de recrutamento
Existem diversos tipos de recrutamento e seleção. Os mais utilizados pelas empresas
são: recrutamento interno, externo e misto. Cada um deles apresenta as suas vantagens e
desvantagens.

Recrutamento interno
Ocorre quando a divulgação das vagas é feita apenas dentro da própria instituição. É
uma alternativa bastante popular para as empresas identiﬁcarem novos talentos capazes de
compor o quadro de colaboradores. Esse tipo de recrutamento tem como principal vantagem
ser econômico, pois a divulgação ocorre dentro da própria empresa, além de ser mais rápido.
Carvalho (2007) diz que esse processo é o mais aceito pelas organizações. Se a
empresa incentiva que seus funcionários façam carreira, instituindo um banco de dados, tem
melhores condições de dispor de um quadro de funcionários eﬁcazes e adaptados à cultura
organizacional da empresa.

Recrutamento externo
Essa modalidade de recrutamento é caracterizada pela busca de proﬁssionais para o
preenchimento de uma vaga em aberto, fora do quadro de funcionários presente na empresa.
Seu principal objetivo é trazer novas competências para a organização. Alguns pontos
positivos deste tipo de recrutamento são: trazer para a organização candidatos com novos
talentos e habilidades, atrair sangue novo, além de renovar o quadro de pessoal e a cultura da
organização. A divulgação das vagas é feita através de empresas de recrutamento, anúncios de
vagas em jornais e revistas especializadas, sites de recrutamento, indicação de pessoal, etc.
Algumas das desvantagens desse processo é que ele é mais dispendioso e demorado para a
empresa.
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Recrutamento misto
Esse tipo de recrutamento busca as vantagens dos dois métodos conhecidos,
minimizando o máximo possível suas desvantagens. Neste caso pode-se fazer o recrutamento
interno e, não encontrando as competências necessárias entre os candidatos, parte-se para o
recrutamento externo, podendo também realizar o recrutamento interno e externo
simultaneamente.
As vagas são divididas pelos candidatos internos e externos, passando a ter as mesmas
oportunidades, sendo que a avaliação dos candidatos é feita de maneira externa à organização
para que não haja ou sofra inﬂuências (AIRES, 2007). Um sempre deve complementar o
outro.

Seleção e suas etapas
A seleção vem logo após o processo de recrutamento e é diretamente inﬂuenciada por
esse processo, pois se não houver candidatos com potencial para o preenchimento da vaga,
não será possível efetuar a seleção. Essa é a etapa de comparação e escolha entre os
candidatos recrutados, visando à contratação do candidato que tem o perﬁl mais próximo do
que a empresa precisa, além de veriﬁcar se as crenças e valores do candidato estão alinhados
ao da cultura da empresa.
Uma característica muito importante na etapa da seleção é a clareza da empresa com
relação à vaga que ela oferece, as obrigações do cargo e as exigências mínimas necessárias.
Isso evita que o candidato e a empresa percam seu tempo, evitando desgastes desnecessários
para os dois lados.
Ao salientar a clareza das informações também deve ser observado pela empresa que
ela deve pedir o que condiz ao cargo sem que haja qualquer tipo de preconceito ou exigências
desnecessárias.
A análise curricular é, normalmente, o primeiro passo da triagem e funciona como
ﬁltro inicial. A partir das informações fornecidas no currículo, será possível formar uma
primeira impressão sobre as qualiﬁcações dos candidatos (FAISSAL, 2009).
Há uma grande variedade de técnicas de seleção, dentre elas: aplicação de testes de
conhecimentos e testes psicológicos, dinâmicas de grupo e entrevistas. É interessante ao
selecionador utilizar mais de uma técnica, pois assim é possível veriﬁcar a consistência dos
dados coletados.
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França (2010) diz que antes de iniciar o processo seletivo, devem-se obter informações
sobre as atividades desenvolvidas e as habilidades necessárias para execução do cargo, ou
seja, ter uma descrição e análise das competências necessárias. Tais informações podem ser
obtidas com o requisitante da vaga, para conhecer as suas necessidades e expectativas e
conﬁrmar o perﬁl psicológico e a bagagem de conhecimentos necessários ao candidato,
incluindo pré-requisitos, habilidades gerais e especíﬁcas.

Lei da aprendizagem
A Lei 10.097/2000 aﬁrma que empresas de médio e grande porte devem contratar
jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes.
O programa de aprendizagem é uma lei federal que exige 70% de formação técnica
proﬁssional e 30% teórica. Os jovens recebem a formação necessária em uma instituição
autorizada.
Nessa forma de aprendizagem, segundo o ECA3, é obrigatório que o jovem esteja
matriculado e frequentando a escola, caso não tenha terminado o ensino médio, para que
assim o trabalho não venha a prejudicar seus estudos.
O Programa Jovem Aprendiz conﬁgura-se através da formação técnico-proﬁssional do
jovem. Essa formação tem como características atividades teóricas e práticas, metodicamente
organizadas em tarefas desenvolvidas no ambiente de trabalho, segundo as diretrizes e bases
da legislação de educação em vigor, implementadas por meio de um contrato de
aprendizagem. (BRASIL, 2000).
Segundo Barbieri (2012), a aprendizagem e o treinamento preparam as pessoas de
modos diferentes, pois são de fundamental importância dentro de uma organização, sendo um
processo através do qual as pessoas adquirem novos conhecimentos.
Para Júnior e Andrade (2008), o processo de aprendizagem nas organizações é de suma
importância, considerando a ampliação do conhecimento dentro das empresas, pois um
colaborador, mesmo que através de mecanismos informais, transmite o que aprende para os
demais, de maneira que haja uma troca constante de experiências, assim como crescimento
pessoal e proﬁssional.
Existem diversos programas de aprendizagem oﬁcialme nte regulamentados que
prestam suporte à formação do jovem aprendiz, tais como CIEE, IEL, SENAI, etc.
3 ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente: É o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que
tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo
encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes.
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O CIEE, por exemplo, desenvolve um programa técnico-proﬁssional que prevê a
execução de atividades teóricas e práticas, sob a orientação de uma entidade qualiﬁcada em
formação técnico-proﬁssional,

com especiﬁcação

do

público -alvo, dos conteúdos

programáticos a serem ministrados, período de duração, carga horária teórica e prática,
mecanismos de acompanhamento, avaliação e certiﬁcação do aprendizado, observando os
parâmetros estabelecidos na Portaria MTE nº 615, de 13 de dezembro de 2007. São
consideradas atividades teóricas aquelas desenvolvidas na entidade formadora, sob a
orientação desta. As atividades práticas são aquelas desenvolvidas na empresa ou na entidade
formadora (BRASIL, 2009).
Com a intenção de selecionar e encontrar esses jovens que ainda não têm acesso a uma
oportunidade de inserção no mundo do trabalho, o Centro de Integração Empresa-Escola
(CIEE) se uniu à Fundação Roberto Marinho para ampliar o alcance do Programa Aprendiz
Legal.

Jornada de trabalho
A jornada de trabalho do jovem aprendiz não deve ultrapassar seis horas diárias,
admitindo-se até oito horas para os aprendizes que já tiverem completado o ensino
fundamental. Nessa jornada devem ser computadas as horas destinadas à aprendizagem
teórica, pois deve haver a conciliação entre a carga horária do trabalho com a carga horária
destinada aos estudos, fazendo com que haja interação entre ambas as funções.

Regras básicas para contratação
Algumas regras importantes devem ser seguidas no processo de contratação. O jovem
aprendiz pode ter entre 14 e 24 anos incompletos e esteja cursando o ensino fundamental ou o
ensino médio. Ressaltando que a idade máxima prevista não se aplica a aprendizes com
deﬁciência. É importante atentar ao fato de que um contrato de aprendizagem deve ser um
acordo especial com o prazo máximo de 2 anos. “Se o trabalhador for deﬁciente físico,
existem ressalvas quanto à idade e o prazo do contrato. Assim, o contrato poderá passar de
dois anos e a idade máxima poderá ser superior a 24 anos.” (MARTINS, 2006, p. 60).
Essas alterações foram introduzidas na legislação trabalhista pelas leis 11.180/2005 e
11.788/2008 para facilitar a inserção de trabalhadores especiais, além de qualiﬁcá-los para o
mercado de trabalho. O menor aprendiz não poderá ganhar menos de um salário-mínimo por
mês. Se trabalhar apenas algumas horas por dia, terá direito ao salário-mínimo horário, salvo

119

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 03 - AGO/2020

se for pactuado condição mais favorável para o empregado. O art. 432 da CLT e seu parágrafo
mostram que o aprendiz vai trabalhar entre seis e oito horas. (BRASIL, 2008).
O Programa Nacional de Aprendizagem foi criado pelo Governo Federal com o objetivo
de criar oportunidades para que os jovens adentrem no mercado de trabalho.
A aprendizagem cria oportunidades tanto para o aprendiz quanto para as empresas, pois
prepara o jovem para desempenhar atividades proﬁssionais e ter capacidade de discernimento
para lidar com diferentes situações no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, permite às
empresas formarem mão de obra qualiﬁcada, cada vez mais necessária em um cenário
econômico em permanente evolução tecnológica.
É possível veriﬁcar que esses Projetos e Programas Sociais são espaços de socializa ção
em que os jovens vivenciam e compartilham seus valores, crenças, normas e práticas. Para os
jovens, esses ambientes deixam de ser apenas um espaço físico frequentado por eles para se
tornarem espaços sociais, atribuindo-lhes signiﬁcados e valores.

METODOLOGIA
Este artigo foi elaborado na intenção de apresentar formas de recrutamento e seleção do
jovem aprendiz para setores administrativos em uma instituição de ensino superior em
Jaboatão dos Guararapes, bem como ressaltar a importância da Lei da Aprendizagem, tanto
para o jovem, quanto para a instituição. Especiﬁcamente pretende-se:
a) Identiﬁcar os desaﬁos encontrados pela instituição de ensino no processo se seleção do
jovem aprendiz;
b) Compreender a dinâmica de funcionamento do Programa de Jovem Aprendiz na instituição
de ensino, campo investigativo deste artigo;
c) Relatar a importância da Lei da Aprendizagem, tanto para os jovens quanto para as
empresas.
A pesquisa foi bibliográﬁca e de campo, focada numa análise propositiva, na forma
qualitativa. Para coleta dos dados de campos foi utilizado, como principal ferramenta, um
questionário semiaberto.
Como já citado, a pesquisa de campo foi realizada numa instituição de ensino superior
localizada em Jaboatão dos Guararapes-PE, cujo nome será denominado de forma ﬁctícia,
com o propósito de preservar a identidade da mesma.
Foi utilizada para a realização da pesquisa uma metodologia simples, dividida em três
etapas. Na primeira foi realizada a revisão bibliográﬁca sobre recrutamento e seleção, com
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ênfase no programa Jovem Aprendiz, buscando a deﬁnição da base conceitual em livros,
periódicos e sites oﬁciais do Governo Federal. A segunda etapa consistiu em realizar uma
pesquisa de campo, no setor de Recursos Humanos da IES, com 3 funcionárias responsáveis
pelo processo de recrutamento e seleção, identiﬁcando todo o processo necessário para
inserção do jovem aprendiz na empresa, bem como quais são as principais vantagens de aderir
ao programa jovem aprendiz. A terceira etapa consistiu em relacionar o referencial teórico
com os dados obtidos na pesquisa de campo para realizar uma análise crítica entre teoria e
prática.

ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO

1. Como o jovem aprendiz ﬁca sabendo da vaga em aberto?
Há duas formas de recrutamento. Através da análise de currículos deixados na própria
instituição, sendo feita pelo setor de RH, ou através do CIEE, que é utilizado na maioria das
vezes. Caso algum jovem compareça na instituição e deixe seu currículo pessoalmente, a
empresa fará todo o trâmite de comunicação ao CIEE caso ele seja selecionado.
2. Após o recrutamento efetuado pelo CIEE, como se dá prosseguimento ao processo
seletivo?
Nas respostas veriﬁcamos que o processo de recrutamento se dá pelo CIEE, que ﬁca
responsável por fazer a triagem inicial. A seleção e admissão quem faz é o setor de RH da
própria instituição.
3. Existe uma análise de desempenho das funções exercidas? Como isso acontece?
Observamos nas respostas que há um acompanhamento constante da aprendizagem
teórica e prática, assim como da postura proﬁssional do aprendiz. Há um relatório trimestral
que a CIEE emite para a avaliação do jovem como desempenho, pontualidade, etc. O
supervisor também pode conceder um feedback diretamente a este jovem.
4. Você acha importante fazer a análise e descrição do cargo antes de efetuar o
recrutamento?
Em todas as respostas veriﬁcou-se que existe o reconhecimento de todos os
funcionários do RH em relação à importância de se fazer a análise e descrição do cargo antes
de iniciar o processo de seleção, pois isso facilita na identiﬁcação do perﬁl desejado para a
vaga em aberto.
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No gráﬁco acima veriﬁcamos que não há um alto índice de não adaptação dos jovens.
Apenas algumas vezes pode ocorrer essa inadaptabilidade.

O percentual do gráﬁco mostra que há uma frequência do CIEE em enviar candidatos
que não respondem ao perﬁl da vaga.
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Observamos que não há frequência em rotatividade do aprendiz em vários setores da
IES por falta de adaptação. Signiﬁca que a seleção costuma ser assertiva em relação ao perﬁl
do candidato e às exigências do setor.

Nessas respostas veriﬁcamos que todos do setor de RH da IES ratiﬁca ram a importância
do programa jovem aprendiz, tanto para inserção do mesmo no mercado de trabalho quanto
para o desenvolvimento proﬁssional.
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A aprendizagem teórica em sala no CIEE para os jovens aprendizes da instituição é de
uma vez por semana. E na última semana do mês, o jovem se ausenta por dois dias.

Apesar de o programa oferecer benefícios para a instituição, como a formação de um
jovem proﬁssional que está se moldando à cultura da empresa, às vezes há certa resistência na
aceitação pelos lideres de setores. E os principais motivos são as várias regras que devem ser
cumpridas pelo aprendiz e pela instituição como: os dias da semana que os jovens precisam se
ausentar do setor, a impossibilidade de trocas de horário para atender alguma demanda do
setor e as poucas horas de trabalho por dia. Alguns gestores acabam vendo essas regras como
um desaﬁo no dia a dia.
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Pelas respostas obtidas percebemos que normalmente não há diﬁculdade em se
cumprir a meta porque sempre há uma grande demanda de jovens inscritos no programa e
interessados nas vagas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho buscou compreender as técnicas de recrutamento e seleção utilizadas por
uma Instituição de Ensino Superior, na escolha do jovem aprendiz, e foi veriﬁcado que a
empresa em questão visa selecionar jovens com perﬁl adequado às necessidades e à cultura da
organização. Para isso utilizam os métodos de descrição do cargo e análise de perﬁl do
candidato, buscando atender as necessidades e expectativas da vaga em aberto e do gestor
imediato.
Foi observado que o primeiro desaﬁo enfrentado pela instituição nesse processo é o
envio de jovens recrutados pelo CIEE e que não correspondem ao perﬁl da vaga. O segundo
desaﬁo observado nesta pesquisa de campo é em relação à resistência dos lideres de setores na
contratação do jovem aprendiz.
Diante dos problemas apresentados, conclui-se que uma medida que poderia diminuir a
margem de erro do processo de recrutamento seria enviar para o CIEE, juntamente com a
solicitação das vagas, algumas das competências e habilidades básicas necessárias para o
cargo em aberto. Caso fosse aceito pela instituição formadora, essa medida poderia diminuir a
margem de erro da seleção e aumentar as chances de uma contratação mais rápida e assertiva.

125

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 03 - AGO/2020

Em relação ao segundo desaﬁo, seria interessante o RH da instituição investir em
palestras de conscientização para que ﬁque claro a todos os gestores que não se pode ver o
aprendiz como um funcionário comum, pois seus deveres e responsabilidades são diferentes e
sua ausência nos dias de treinamento não deve comprometer o funcionamento do setor.
Deve-se enfatizar também que o objetivo principal desse programa é a aprendizagem
teórica em junção com a prática para que o mesmo adquira experiência. Devem levar em
consideração que a contratação de um jovem aprendiz oferece, acima de tudo, benefícios à
empresa, permitindo que capacite colaboradores de acordo com suas principais necessidades e
seguindo a cultura interna da mesma. Através da participação desses gestores é possível
inserir o jovem aprendiz no mercado de trabalho, permitindo que possa adquirir experiência
proﬁssional.
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Apêndice A - Questionário direcionado ao setor de recursos humanos da IES
Esse questionário tem por objetivo compreender a dinâmica de funcionamento do
Programa de Jovem Aprendiz na instituição de ensino, campo investigativo deste artigo, bem
como identiﬁcar todo processo de recrutamento, seleção, treinamento e aceitação dos jovens
aprendizes nos setores administrativos da IES.
1. Como o jovem aprendiz ﬁca sabendo da vaga em aberto?
2. Após o recrutamento efetuado pelo CIEE, como se dá o processo seletivo?
3. Existe uma análise de desempenho das funções desempenhadas? Como isso
acontece?
4. Você acha importante fazer analise e descrição do cargo antes de efetuar o
recrutamento?
5. Os jovens costumam ter diﬁculdade de se adaptar ao setor e função?
( ) SIM NÃO ( ) AS VEZES ( )
6. Já ocorreu do CIEE enviar um candidato que não correspondeu ao perﬁl da vaga?
( ) SIM NÃO ( ) AS VEZES ( )
7. No que diz respeito a rotatividade por não adaptação, o índice é elevado??
( ) SIM NÃO ( ) AS VEZES ( )
8. Em sua opinião o programa jovem aprendiz é importante? Por quê?
9. Quantas vezes por semana o jovem aprendiz tem treinamento externo?
( ) UMA ZEZ ( ) DUAS OU MAIS
10. Existe resistência dos líderes de setor na aceitação do jovem?
( ) SIM NÃO ( ) AS VEZES ( )
11. Existe alguma diﬁculdade para atender a contratação mínima de jovem aprendiz
exigida de 5%? Se sim, por quê?
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SÍNDROME DE MUNCHAUSEN POR PROCURAÇÃO: ESTUDO INTRODUTÓRIO
NA PERCEPÇÃO JURÍDICA

Altamy Lopes da Silva1
Luciana Neves2

RESUMO
O presente artigo tem como viés principal mostrar a Síndrome de Munchausen por
Procuração. Distúrbio ﬁctício em que os indivíduos, na maioria das vezes cuidadores ou
genitores, provocam ou agravam doenças físicas ou psicológicas em outros, submetendo-os
a tratamentos desagradáveis e desnecessários, causando-lhes lesões permanentes e muitas
vezes até levando-os a óbito. Tal síndrome pode ter inﬂuência de fatores externos que
fazem com que os portadores visem possibilidades de serem reconhecidos e de ganhar
atenção. Neste artigo abordaremos os conceitos, histórias e casos envolvendo a Síndrome
de Munchausen por Procuração, bem como suas consequências e os resultados que trazem
para o ordenamento jurídico.
Palavras-chave: Síndrome de Munchausen. Distúrbio ﬁctício. Ordenamento Jurídico.
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ABSTRACT
This article has the main purpose of showing the Munchausen Syndrome by Proxy.
Fictitious disorder in which individuals, most often caregivers or parents, cause or
aggravate physical or psychological illnesses in others, subjecting them to unpleasant and
unnecessary treatments, causing permanent injuries and often even leading them to death.
This syndrome may be inﬂuenced by external factors that make patients aim at possibilities
of being recognized and gaining attention. In this article we will cover the concepts, stories
and cases involving the Munchausen Syndrome, as well as its consequences and the results
they bring to the legal system.
Key words: Munchausen Syndrome. Fictitious Disorder. Legal System.
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INTRODUÇÃO
No ano de 1951 um médico inglês chamado Richard Asher descreveu pela
primeira vez uma síndrome em um paciente que, de forma aguda e dramática, se mostrava
aparentemente doente, reproduzindo de forma convincente e recorrente todos os sintomas.
Como consequência, era submetido à investigação diagnóstica e tratamentos desnecessários.
A Síndrome de Munchausen por Procuração é uma variante da Síndrome de
Munchausen. Nela, o indivíduo adoece a outrem, com a ﬁnalidade de obter atenção sobre si.
Tal síndrome é também usada como forma de alienação parental e ocorre quando os pais
adoecem os ﬁlhos por inúmeras vezes, submetendo -os a tratamentos desnecessários, correndo
o risco até de matá-los, sob o pretexto de deixá-los mais próximos. Há manipulação de forma
sucinta para que no momento da separação a criança escolha um dos pais. O Código Penal
prevê em seu artigo 132 (expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente) pena
de detenção de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. (JESUS, 2010).
Neste trabalho abordaremos a SMP usada como alienação parental, bem como
suas consequências na esfera penal. Foi feito um estudo descritivo com a observância de
casos aplicados à Síndrome de Munchausen por Procuração, através de dados coletados da
mídia, com o fulcro de esclarecer de forma ampla o que é a síndrome e suas consequências
na esfera jurídica.

TRANSTORNO FICTÍCIO: O PACIENTE IMAGINÁRIO
Os termos transtorno, distúrbio e doença conciliam-se aos termos mental, psíquico
e psiquiátrico para apresentar ou descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou
comprometimento de ordem psicológica e/ou mental. Síndrome (do grego "syndromé", cujo
signiﬁcado é "reunião") é um termo bastante utilizado em Medicina e Psicologia para
caracterizar um conjunto de sinais e sintomas que deﬁnem uma determinada patologia ou
condição. O adjetivo ﬁctício signiﬁca artiﬁcial, convencional, aquilo que não é racion al.
(HOUAISS, 2009).
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Os transtornos ﬁctícios, por ser uma doença pouco diagnosticada, têm como
característica principal os sintomas físicos ou psicológicos, uma vez que o paciente tem os
sintomas da doença por ele criada, tendo assim suas peculiaridades. Seu diagnóstico pode
ser alcançado por observação simples ou por meio de exclusão de outros sintomas, embora
não o exclua totalmente, uma vez que o paciente tem as fortes características da doença por
ele descrita. Os resignados costumam vaguear por vários médicos e hospitais diferentes
com o intuito de obter novo tratamento. As causas ainda são desconhecidas, muito embora
seja um distúrbio psicológico considerado grave.
Nele, a pessoa simula a doença ou agrava algo preexistente como simular delírios
quando há históricos de distúrbios psicológicos. Pessoas com esse tipo de transtorno
costumam exagerar ao falar da sua doença, mas quando solicitados a dar mais detalhes
explicam de forma vaga. Suas queixas são geralmente de dores e há exigência de
analgésicos. Quando explorado o seu desconforto físico pelo médico o resultado é negativo.
Então são submetidas a vários exames e intervenções cirúrgicas e quando percebem que são
pegos mentindo elas negam ou saem do hospital rapidamente.
Os distúrbios têm predominância de sintomas psicológicos. Neles estão contidos a
produção intencional ou ﬁngimento de comportamentos iguais ao de doença mental, em
que o indivíduo tem o objetivo de estar no lugar do paciente. Não é de fácil diagnóstico,
pois quando sentem que estão sendo observados pioram os sintomas. Na maioria das vezes
eles se queixam de depressão, perda de memória, alucinações e sintomas de estresse póstraumático (embora na maioria dos casos sem trauma algum), mostrando que tem algum
transtorno mental. Para Feldman & Brown (apud CASCAIS, 2012), os pacientes podem
ﬁngir sinais (convulsões e desmaios), exagerar e dramatizar seus relatos ou induzir doenças
como a manipulação excessiva de uma ferida.
Existe outra modalidade de transtorno ﬁctício, antes chamado de distúrbio ﬁctício
por procuração. Geralmente essa modalidade é observada nos casos em que o distúrbio
ﬁctício pode ser imposto a outra pessoa, na modalidade física ou psicológica. Em sua
maioria por cuidadores ou seus genitores que produzem ou falsiﬁcam intencionalmente
sintomas ou sinais físicos/psicológicos, adoecendo uma pessoa que está sobre seus
cuidados e muitas vezes diﬁcultando o diagnóstico médico, causando lesões graves
permanentes, chegando até a levar o indivíduo a óbito. A forma mais grave foi chamada de
Síndrome de Munchausen e sua variante, a Síndrome de Munchausen por Procuração, tem
como foco principal o distúrbio ﬁctício imposto ao outro.
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SÍNDROME DE MUNCHAUSEN (SM): CONCEITO E ORIGEM
No ano de 1951 o psiquiatra Inglês Richard Asher descobriu uma forma
particular de transtorno caracterizado pela tendência patológica de mentir (também
chamada pneumologia fantástica). O nome é uma referência a um alemão que ﬁcou
conhecido na época como o homem mais mentiroso do mundo. Karl Frederich Hieronymus,
o Barão de Munchausen, viveu no século XVIII entre os anos de 1720 a 1797 e contava
histórias fantásticas sobre os anos em que foi militar do exército russo. A sua imaginação
não tinha limites e suas histórias depois se transformaram em livros e ﬁlmes. Penna ( apud
BRAGA, 2007) fala sobre o nome ser atribuído ao Barão e ressalta:
A doença recebeu o nome de Síndrome de Munchausen, pois assim como o
Barão, os pacientes também são peregrinos viajando de hospitais em hospitais,
contando histórias fantásticas sobre doenças, e inventando sintomas com que
captam a atenção dos médicos, exibindo a arte de verdadeiros mágicos
ilusionistas. (BRAGA, 2007, p. 4).

Os pacientes acompanhados por Asher tinham em comum a peregrinação de um
hospital a outro e a recorrente simulação, mais ou menos consciente, de doenças físicas. A
Síndrome de Munchausen é um transtorno ﬁctício de difícil diagnóstico, em que o
indivíduo provoca de forma compulsiva, deliberada e recorrente em si ou ﬁnge ter doenças
com a principal ﬁnalidade de conquistar atenção e simpatia de quem o cerca. Segundo
Kaplan e Sadock (1999), são ainda atribuídos outros nomes como síndrome de paciente
proﬁssional e síndrome de dependência hospitalar.
A síndrome em questão não é igual à hipocondria, na qual a pessoa acredita
realmente estar doente. Na SM o indivíduo sabe que não sofre com doença alguma, mas
quer estar doente. Ele promove em si sintomas da doença e procura tratamentos sem o
interesse de ganhos secundários, passando por vários hospitais e sendo submetido a várias
intervenções médicas. O indivíduo, organicamente, não é portador de nenhuma doença,
mas visa ocupar o lugar de paciente a ﬁm de ganhar atenção e cuidados médicos com essa
posição, podendo comportar-se “falsamente” frente à equipe hospitalar.
Ela é considerada pelos pesquisadores como um distúrbio ﬁctício, pois existe a
necessidade de simulação da doença, sendo incluída na décima edição da Classiﬁcação
Internacional de Doenças (CID-10) na categoria de produção intencional ou imitação de
sintomas ou disfunções, tanto físicas quanto psicológicas (transtorno factício). Seu
diagnóstico é obtido de forma ainda muito precária, sendo feito principalmente por meio de
observação, o que não torna o método muito preciso. Poucos são os artigos escritos sobre a
síndrome, mostrando assim a necessidade de um aprofundamento no que tange ao seu
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estudo.
Segundo Andrade & Pereira-Silva (2005), em seu artigo cientíﬁco publicado no
Jornal Brasileiro de Pneumologia, a Síndrome de Munchausen é um distúrbio psiquiátrico
cujo diagnóstico exige alto índice de suspeição. A hemoptise ﬁctícia resulta de trauma auto
inﬂigido na faringe ou de mordedura intencional da própria língua. Os autores alertam a
classe médica quanto à possibilidade de que o material eliminado pela cavidade oral resulte
da injeção e armazenamento temporário de sangue autólogo, colhido de uma veia, pelo
próprio paciente.
SÍNDROME DE MUNCHAUSEN POR PROCURAÇÃO (SMP)
Ingleses e americanos deram início aos estudos de casos na década de 70 e artigos
de revisão de literatura só apareceram na década de 80, ou seja, após 10 anos dos primeiros
registros. Israel foi o primeiro país de língua não inglesa a ter uma publicação sobre o
assunto. Somente na metade dos anos 80 foram encontrados registros de casos na França,
Itália, Espanha e Alemanha.
Jayme Murahovschi foi um dos primeiros médicos brasileiros a descrever um caso
de SMP no Brasil, no Jornal de Pediatria. Ele observou, após um atendimento de rotina,
uma menina de três anos, de nome Polyana, que foi levada ao hospital pela sua mãe após
uma queda. Essa criança melhorou, mas constantemente o ouvido direito continuava
sangrando. Na época, em 1996, foram feitos todos os exames possíveis para encontrar a
causa do sangramento. No entanto todos os exames davam normais. Até que os médicos
começaram a desconﬁar da própria mãe e descobriram que o sangue encontrado no ouvido
da criança não era o dela. Posteriormente notaram que já não era mais sangue e sim
mercúrio-cromo. (MURAHOVSCHI at al, 1996).
A SMP é uma vertente da Síndrome de Munchausen que tem como foco principal o
adoecimento do outro e não de si mesmo. Geralmente ocorre com frequência contra
crianças, pois a mãe cria os sintomas da doença no ﬁlho, levando -o de forma reiterada e
recorrente aos hospitais.
Na maioria das vezes a mãe se mostra muito atenciosa com o ﬁlho a quem ela
adoeceu, sendo quase impossível a desconﬁança de que é ela quem provoca os sintomas.
Jayme Murahovschi diz que a mãe é afetuosa e cuidadosa e permanece quase o tempo todo
com a criança hospitalizada. Sua aparente devoção sensibiliza e engana a equipe médica
com a qual se estabelece uma relação calorosa. (MURAHOVSCHI at al, 1996).
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No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV, 1995, p.
685) a Síndrome de Munchausen por Procuração é descrita sob o título de Transtorno
Fictício por Procuração, sendo caracterizada pela produção intencional ou simulação de
sintomas físicos ou psicológicos em outra pessoa que está sobre seus cuidados. A
motivação para o comportamento é assumir o papel de doente através da outra pessoa.
CASOS SOBRE A SÍNDROME DE MUNCHAUSEN POR PROCURAÇÃO
Dee Dee e Gypsy
Dee Dee e Gypsy moravam em um pequeno bangalô em Springﬁeld e eram queridas
pelos vizinhos. Dee Dee tinha 48 anos e fazia amigos com facilidade. Ela não trabalhava e
cuidava da ﬁlha adolescente em tempo integral. Gypsy tinha aproximadamente 1,5m de
altura, usava óculos, cadeira de rodas e se alimentava por um tubo. Às vezes, para sair de
casa, era necessário um tubo de oxigênio que sua mãe carregava. Quem perguntava sobre o
diagnóstico de sua ﬁlha ouvia como respo sta uma longa lista de problemas de saúde:
anomalias cromossômicas, distroﬁa muscular, epilepsia, asma severa, apneia do sono e
problemas na vista. Dizia que sua ﬁlha sempre foi assim desde bebê. Gypsy passou um
tempo na UTI neonatal porque teve leucemia quando era pequena. Sua mãe dizia que ela
tinha tido problemas cerebrais e estudava em casa porque jamais conseguiria acompanhar
seus colegas de escola.
Segundo ela, Gypsy tinha a idade cerebral de uma criança de sete anos e era
importante lembrar-se disso. Por muitos anos Dee Dee contava a história de que fugiu com
sua ﬁlha porque era vítima de abusos e que o avô paterno de sua ﬁlha a queimava com
ponta de cigarro. Dizia também que seu ex-marido era caloteiro, alcoólatra e viciado em
drogas. Fazia ainda piadas com os problemas da própria ﬁlha. Elas, de fato, pareciam muito
felizes e recebiam doações da Fundação Michael Riche.
No dia 14 de junho de 2015 essa história tomou um rumo bem diferente quando uma
mensagem foi postada no Facebook de Dee Dee. Amigos chocados acharam que sua conta
havia sido raqueada. Ligavam, mas ninguém atendia ao telefone. Quando a polícia entrou
encontrou o corpo de Dee Dee na cama. Aparentemente estava morta há vários dias,
esfaqueada, e não havia nenhum sinal da menina. Uma vizinha relatou que Gypsy tinha um
suposto namorado. A polícia a encontrou na casa dele. O xerife descobriu uma história
inacreditável. A garota não usava mais a cadeira de rodas e andava normalmente. Não
usava o tanque de oxigênio, a musculatura parecia normal, não tomava mais remédios, não
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tinha mais a cabeça raspada e não parecia doente. A menina frágil que todos conheciam era
uma farsa, criada pela própria mãe. A menina nasceu saudável, mas, por ter apneia do sono,
sua mãe a levava a inúmeros hospitais, relatando inúmeros problemas de saúde. Gypsy e
Nicolas foram indiciados e presos por terem planejado o assassinato de Dee Dee. (PUTINI,
2019).
Caso Kelly Renee
Kelly Renee Turner foi indiciada pela Justiça por 13 crimes, incluindo abuso
infantil, roubo e fraude de doações no caso da morte da ﬁlha, Olivia Grant, em 2017.
Turner também é acusada de ter conseguido 539 mil dólares, de modo fraudulento, do
Medicaid, serviço de saúde do governo americano.
O caso resultou na prisão da mãe assassina. Antes da morte da ﬁlha ela ainda
levantou doações e fez campanha para custas hospitalares e para que a ﬁlha realizasse
alguns desejos antes de morrer. Esse é mais um caso de Síndrome de Munchausen por
Procuração que teve um ﬁnal horrível para a vítima. Laudos médicos descobriram que a
menina não tinha nenhuma doença terminal. A mãe alimentava a ﬁlha por um tubo e,
mesmo sabendo da possibilidade da ﬁlha vir a óbito, não hesitou em continuar com os maus
tratos. (ORLANDO, 2019).
Nos casos relatados é notório a SMP e há a percepção de que existe uma violação
dos direitos, pois tais prejuízos causados são irreparáveis. O papel da mãe foi
imprescindível para o acometimento das doenças apresentadas pelos seus ﬁlhos em ambos
os casos. No Brasil, o direito à vida é fundamental, individual e inviolável, garantido na
Constituição Federal no caput do 5º artigo. É também direito resguardado em cláusula
pétrea no art. 60, 4º parágrafo. (BRASIL, 1988).

A SÍNDROME DE MUNCHAUSEN E O DIREITO
A Síndrome de Munchausen por Procuração ainda é pouco tratada no Direito
brasileiro, tendo em vista o número de casos ainda não tipiﬁcados, pelos poucos artigos e
obras escritas sobre o assunto e pelo difícil diagnóstico e laudos médicos ainda muito
precários em sua forma de detecção. Por ser uma síndrome pouco observada, passam
despercebidos os inúmeros casos existentes, mas já é possível ver uma pequena evolução na
observação de alguns casos de alienação parental envolvendo a SMP.
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Em outros países como os Estados Unidos, torna-se mais corriqueiro a aplicação e
observância nos casos de alienação parental onde há a tutela do Direito Civil, bem como
suas consequências no Direito Penal, uma vez que em algumas ocasiões o indivíduo tem
como viés a obtenção de lucros. Muitas vezes há lesão corporal da criança que está sob a
guarda do portador da SMP e, em casos mais graves, óbitos por ingestão de medicamentos
ou submissão a tratamentos desnecessários.
Síndrome de Munchausen por Procuração e a Alienação Parental
A alienação parental é uma tentativa de desqualiﬁcação do parceiro, adotada por um
dos cônjuges, quando há a separação do casal, impedindo que a criança mantenha o vínculo
afetivo com aquele que não ﬁcou com a guarda. Nessa disputa de poder a criança é quem
sofre, estando ali como um cabo de guerra em que ela é a parte mais frágil e o centro
principal da disputa judicial. É importante ressaltar que, apesar de ser um fenômeno visível
recente, essa conduta já ocorre há muito tempo com maior ou menor intensidade. Com o
Código Civil de 2002, o legislador, nos artigos 1583 e 1584, reaﬁrmou a guarda
compartilhada e o compartilhamento das responsabilidades dos pais para como os ﬁlhos,
seguido pelo advento da lei 4.053/08.
Há condutas que são consideradas como alienação parental descritas na lei, mas
como o direito de família é muito dinâmico, também é possível que existam outras formas
não prescritas em lei.
Em 1985 o psiquiatra infantil Richard Gardner deu conceito e nome à Síndrome da
Alienação Parental (SPA), na qual a criança ou adolescente sente abominação, desprezo ou
rejeição em relação a um de seus genitores. A Síndrome da Alienação Parental (SAP) é um
distúrbio que surge inicialmente no contexto das disputas em torno da custódia infantil. Sua
primeira manifestação veriﬁca-se numa campanha que não tem justiﬁcação. Esta síndrome
resulta da combinação de um programa de doutrinação dos pais (lavagem cerebral)
juntamente com a ﬁgura parental que está na mira desse processo. (ANGELIS NETO,
2019).
No século XVIII a ﬁlosoﬁa descrevia sobre alienação como a abdicação de liberdades
individuais e inerentes ao Estado, ou seja, quando se abria mão de direitos em benefício
estatal. No sentido ﬁlosóﬁco, entende -se por alienação o processo ou estado em que algo
ou alguém é ou se converte em um indivíduo estranho para si próprio (distante,
desconhecido ou alheio, por exemplo) perdendo a noção de sua identidade e valor como
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indivíduo. Por essa razão, na ﬁlosoﬁa, a alienação está relacionada com o conceito de
"vazio existencial". A origem da SAP ocorre exatamente quando a mãe percebe o interesse
do pai em preservar a convivência afetiva com a criança e a usa de forma vingativa perante
ressentimentos advindos da época do relacionamento ou da separação, programando o
ﬁlho para odiar e rejeitar o pai sem nenhuma justiﬁcativa plausível. Nesse sentido,
discorre Maria Berenice Dias (2009):
Muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera na mãe sentimento de abandono, de
rejeição, de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. Quando não
consegue elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo
de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-cônjuge. Ao ver o interesse
do pai em preservar a convivência com o ﬁlho, quer vingar - se, afastando este do
genitor. Para isso cria uma série de situações visando a diﬁcultar ao máximo ou
impedir a visitação. Leva o ﬁlho a rejeitar o pai, a odiá-lo. (DIAS, 2009).

A alienação parental é descrita no ordenamento jurídico no art. 2º da lei n°
12.318/10 e deﬁnida assim:
Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da
criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos
avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda
ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento
ou à manutenção de vínculos com este. (BRASIL, 2010).

A SMP está presente nos casos de alienação parental, pois há alguns casos em que
um dos genitores adoece o ﬁlho com a intenção de afastá-lo de forma temporária ou
permanente. Acontece com frequência com os genitores que detêm a guarda, no intuito de
que a criança se apegue por ser ela a cuidadora, e assim despreze o outro. Também pode
existir a coação psicológica, em que um dos genitores provoca sintomas de doenças
psíquicas (perturbação mental, convulsões, etc.), afastando o outro genitor, alegando que só
ela tem a forma, o tempo e os cuidados necessários para o tratamento da criança.

A SÍNDROME DE MUNCHAUSEN POR PROCURAÇÃO CONSTITUI PRÁTICA
DELITUOSA
Para a doutrina o conceito de crime se divide em tipos que é deﬁnido como formal,
material, híbrido ou misto e analítico. A criminologia nos diz que crime é um fenômeno
complexo e variável que independe da lei e passa por outros fatores. No sentido social
existem dois aspectos que dividem alguns doutrinadores: o primeiro deles entende que o
fato ocorre quando o indivíduo fere uma norma social jurídica ou quando a sociedade tacha
o sujeito como criminoso. O direito penal estuda só o fenômeno jurídico enquanto a
criminologia estuda o fenômeno social e individual.
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É bem verdade que a SMP traz consequências e sequelas profundas na vida de quem
é submetido a tais práticas, uma vez que vários direitos inerentes a ela são auferidos. Dentre
eles estão o direito à saúde descrito nos art. 196 a 200 da CF e o direito à vida descrito no
art. 60 § 4° da Constituição Federal e que são considerados em nosso ordenamento jurídico
como cláusula pétrea.
É importante ressaltar que tais pessoas possuem um grau de entendimento ou um
consciente elevado demais para simplesmente serem tratados só como portadores de
distúrbios ﬁctícios. Elas não sentem remorsos e quando são indagadas por médicos ou
outras pessoas tentam se evadir do local de forma abrupta ou trocam a criança de hospital
para que não sejam detectados. Observa-se que por meio da SMP o indivíduo pode
submeter o outro a uma condição degradante, medicamentos, tratamentos e cirurgias
desnecessárias, o que caracteriza maus tratos. Às vezes são submetidos a lesões corporais
graves. Nos casos apresentados as crianças não tiveram a oportunidade da primazia de seus
direitos fundamentais, pois eram submetidas pelos adultos a um tratamento desnecessário e
acabavam tendo sua saúde violada.
A regra constitucional determina que é dever da família, sociedade e do Estado
garantir à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à convivência familiar e comunitária, entre outras, colocando-os a salvo de toda a
forma de negligência, de violência e de crueldade. Paulo Gustavo Gonet Branco aﬁrma que
Os direitos fundamentais participam da essência do Estado de Direito
democrático, operando como limite ao poder e como diretriz para sua ação, ou
seja, há uma garantia de direitos fundamentais inerente a todos onde as
constituições democráticas têm um rol de valores que os direitos fundamentais
revelam e positivam. Isso faz com que os direitos inﬂuam sobre todo o
ordenamento jurídico, servindo de norte para a ação de todos os poderes
constituinte. (BRANCO, 2013, p. 167).

É notório que o nosso ordenamento jurídico prevê o crime de maus tratos contra
pessoas que detêm a guarda de outrem no artigo 136 do Código Penal, bem como suas
penas previstas em seus parágrafos 1°, 2° e 3°:
Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou
vigilância, para ﬁm de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a
de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo
ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina: Pena detenção, de dois meses a um ano, ou multa. § 1º - Se do fato resulta lesão
corporal de natureza grave: Pena - reclusão, de um a quatro anos. § 2º - Se resulta
a morte: Pena - reclusão, de quatro a doze anos. § 3º - Aumenta-se a pena de um
terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.

É importante ressaltar que o art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente traz
garantias que tutelam as formas de convívio e segurança entre os menores e seus genitores
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ou responsáveis. O ECA alega que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
(BRASIL, 1990).
O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece o sistema de garantia de
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Descreve também a
alienação parental como um ato de violência que traz para a criança uma interferência
psicológica.
Fernado Capez, em sua obra “Curso de Direto Penal”, diz que o direito possui a
função de selecionar o comportamento humano mais gravoso e perigoso que pode colocar
os valores fundamentais em risco para a sociedade, passando tais condutas a serem
infrações penais, aplicando-lhe sanções penais. O juiz federal Alexandre de Moraes, em
publicação na Revista Processo (Instituto Brasileiro de Direito Processual), n. 98, p. 84, diz
que
A dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e garantias
fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta
a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em
detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral
inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente
e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte
das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto
jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser
feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres
humanos.

Os casos que envolvem a SMP podem desencadear alguns crimes, dentre eles
podemos citar o que está previsto no artigo 132 do Código Penal: crime de exposição à saúde
de outrem. Outro tipo de crime praticado pelos que se utilizam da SMP é o estelionato, pois
o indivíduo cria situação para extorquir dinheiro, como disposto no caso Kelly Renee em que
ela fazia campanhas para angariar fundos para a ﬁlha que estava em estado terminal, no falso
intuito de proporcionar os últimos desejos de sua ﬁlha.
O caput do art. 171 do Código Penal abre um imenso leque para os vários modus
operandi em que o indivíduo pode cometer a modalidade de estelionato. O crime é
caracterizado quando alguém tenta “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
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qualquer outro meio fraudulento”.
A lesão corporal descrita no art. 129 caput do Código Penal é mais um dos crimes
praticados por portadores da SMP. Nesse mesmo entendimento descreve Cesar Roberto
Bitencourt:
Lesão corporal consiste em todo e qualquer dano produzido por alguém, sem
animus necandi, à integridade física ou à saúde de outrem. Ela abrange qualquer
ofensa à normalidade funcional do organismo humano tanto do ponto de vista
anatômico quanto do ﬁsiológico ou psíquico. Na verdade é impossível uma
perturbação mental sem um dano à saúde, ou um dano à saúde sem uma ofensa
corpórea. O objeto da proteção legal é a integridade física e a saúde do ser humano.
(BITENCOURT, 2018, p. 186).

Nessa modalidade de crime as mães provocam lesões no ﬁlho ou agravam lesões já
existentes, bem como a manipulação de remédios desnecessários que na maioria das vezes
deixam sequelas. É imprescindível ainda destacar o crime de homicídio, pois muitas vezes a
criança submetida aos maus tratos vem a óbito. Neste mesmo sentido Nucci completa:
É a vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém vislumbrando
a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas
admitido, unido ao primeiro. Por isso, a lei utiliza o termo “assumir o risco de
produzi-lo”. Nesse caso, de situação mais complexa, o agente não quer o segundo
resultado diretamente, embora sinta que ele pode se materializar juntamente com
aquilo que pretende o que lhe é indiferente. (NUCCI, 2012, p. 238).

No que tange aos acontecimentos de muitos casos a pessoa que envolve outro
indivíduo com a Síndrome de Munchausen por Procuração tem ciência de que sua atitude
prejudicará a outra, no entanto, suas ações culminam de forma direta em práticas
consideradas pela doutrina e pela criminologia como delituosas. Muitas vezes ela pode ter
um conhecimento prévio da existência da SMP e mesmo assim praticar atos que podem
gerar sanções penais.
No Brasil temos penas aplicadas a outras formas de síndromes, como nos casos da
síndrome de alienação parental. Quem tem problemas psicológicos está mais propenso ao
cometimento de delito. Por mais que a conduta não esteja tipiﬁcada no rol de síndromes que
desencadeiam em condutas delitivas, é notória a existência de crimes contra a vida e a
saúde.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho viabilizou testiﬁcar que o transtorno ﬁctício é um problema
psicológico em que o individuo cria doença psicológica ou física com o intuito de receber
atenção. A Síndrome de Munchausen é uma variante do transtorno ﬁctício. A mesma não se
confunde com hipocondria, pois enquanto nesta a pessoa realmente acredita ter a doença, o
indivíduo com SM sabe que não tem doença alguma, no entanto deseja estar na condição de
paciente. Quando interrogado sobre a sua “doença” ele foge de forma abrupta, procurando
outro hospital para atendê-lo. A Síndrome de Munchausen por Procuração é outra variante
do distúrbio ﬁctício, pois o indivíduo, na maioria das vezes genitor ou cuidador, cria no
outro doenças físicas ou psicológicas, levando-o de forma reiterada ao médico,
submetendo-o de forma desnecessária a tratamentos que podem fazer mal a saúde e levar a
óbito.
No Brasil a SMP é mais observada em casos envolvendo alienação parental, em que
genitores se valem de tais prerrogativas para desqualiﬁcação do parceiro, impedindo que a
criança mantenha um vínculo afetivo, promovendo o distanciamento daquele que ﬁcou com
a guarda. Para o nosso ordenamento jurídico a síndrome da alienação parental é apontada
como uma forma de violência praticada contra a criança, o que constitui abuso infantil, pois
prejudica de forma emocional e física, interferindo diretamente no estado psicológico e no
emocional.
Sendo ainda um tema pouco conhecido no nosso ordenamento jurídico, faz-se necessário
estudar o tema mais a fundo, pois a SMP pode engendrar práticas em que são cometidos
delitos não observados, que por sua vez podem gerar sanções penais. Enxergado de forma
precária, simplesmente como alienação parental, é imprescindível entrever o quanto
complexo é avaliar as consequências. O diagnóstico ainda é muito precário, feito por meio de
observação, o que transforma em uma linha muito tênue entre saber se o indivíduo possui ou
não os sintomas desencadeados por ela, tornando ainda impreciso saber o que de fato a
Síndrome de Munchausen por Procuração pode proporcionar e desenvolver.
Vale ressaltar que algumas pessoas podem usar do conhecimento sobre os aspectos e
características da síndrome para o cometimento de delitos como a extorsão, fraudes contra
serviços de saúde, lesão corporal, alienação parental e por ﬁm até levar outras pessoas a
óbito.
Utilizar-se da Síndrome de Munchausen é crime? Quais seriam as melhores sanções
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para quem é pego utilizando-se da síndrome para cometer delitos? Síndrome de
Munchausen por Procuração é crime ou contravenção penal?
Ainda são muitas as perguntas que podem ser feitas a respeito desse tema, pois não
se sabe ao certo o que de fato leva uma pessoa a ter tal transtorno ou a se utilizar do
problema para obter benefícios. Se pensarmos que algumas pessoas podem, de forma
espontânea, alegar que têm o transtorno para praticar delitos, pode existir ainda muitos
delitos não observados pela justiça com casos envolvendo a Síndrome de Munchausen por
Procuração, o que torna necessário e imprescindível que haja uma análise minuciosa para
que se descubra quando o indivíduo possui ou não tal transtorno.
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TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA EDUCAÇÃO DE ESTUDANTES SURDOS

Amanda Síntia Santos da Silva 1
Fabiana Maria da Silva 2

RESUMO
O referente trabalho vem mostrar a importância das tecnologias assistivas no processo
educacional de estudantes surdos, partindo da história e trajetória da educação dos surdos até
o avanço das tecnologias assistivas. Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo analisar a
utilização dessas tecnologias como recurso nas práticas pedagógicas no ensino-aprendizagem
dos alunos surdos. O estudo, de cunho qualitativo e exploratório, foi realizado a partir de
pesquisa bibliográﬁca. Os resultados evidenciam os recursos tecnológicos na educação dos
alunos surdos e a utilização das práticas pedagógicas dos docentes em sala de aula.
Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Surdos. Aprendizagem. Inclusão.
Data de submissão: 27/05/2020
Data de aprovação: 28/06/2020
INTRODUÇÃO
As tecnologias estão inﬂuenciando cada vez mais o nosso modo de vida, a forma como
nos comunicamos e, sobretudo, como aprendemos. Acompanhando essa evolução, as
tecnologias assistivas também ganham grande expressão. Tecnologias assistivas (TA) são
todo arsenal que pode ser utilizado por docentes em suas práticas pedagógicas como recurso
para o ensino-aprendizagem de estudantes com necessidades especiais. Dentro desse grande
universo, destacamos nessa pesquisa os estudantes surdos.
O debate sobre TAs no processo escolar de estudantes surdos vêm sendo motivo de
muitas pesquisas no meio acadêmico, principalmente a partir dos avanços tecnológicos na
área da educação inclusiva. Vários recursos e ferramentas surgiram para serem explorados em
sala de aula como ferramentas de auxilio pedagógico. Toda essa tecnologia vem sendo
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utilizada pelos docentes e discentes no sentido de desenvolver um trabalho de qualidade no
ensino e na aprendizagem dos alunos surdos.
Antes de avançar no assunto, é importante esclarecer a diferença entre surdo e deﬁciente
auditivo. Segundo a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (1997),
denomina-se “deﬁciência auditiva” a diminuição da capacidade de percepção normal dos
sons. Com base nesta teoria usaremos no presente trabalho o termo “surdo”.
Esta pesquisa busca analisar, a partir de um estudo bibliográﬁco, a importância das
tecnologias como recurso no ensino-aprendizagem dos alunos surdos. Segundo a Lei
Brasileira de Inclusão (LBI), a acessibilidade é direito que garante a pessoa com deﬁciência
ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania
e de participação social (LBI, 2015). A partir dessa lei podemos aﬁrmar que não devemos
privar esses estudantes de direito adquirido, que é desenvolver seus processos de
aprendizagem.
A pesquisa partiu do interesse sobre como as tecnologias assistivas podem ser de grande
proveito no ensino-aprendizagem dos alunos surdos nas aulas. A Educação Inclusiva nasceu
do interesse de como relacionar a educação dos surdos com as tecnologias assistivas, a ﬁm
de auxiliar o professor em suas práticas pedagógicas e o aluno em sua formação.

REFERÊNCIAL TEÓRICO
Para embasar o tema proposto neste estudo algumas pesquisas foram realizadas. Entre os
principais autores destacamos Strobel (2009), Kenski (2015), e Bersch (2019) que nos
ajudaram a aprofundar os conhecimentos e deﬁnições sobre as tecnologias assistivas para
alunos surdos.

Um breve relato da história da educação dos surdos
A educação dos surdos vem de um longo caminho, desde muito tempo atrás. Havia uma
discriminação na sociedade, construída a partir do pensamento de alguns teóricos que
aﬁrmavam que os estudantes surdos seriam incapazes de desenvolver a aprendizagem, pelo
fato de não obterem a oralidade formal.
Esses alunos tiveram suas vidas mudadas a partir dos estudos cientíﬁcos de médicos e
religiosos da época, pois entendiam que o fato deles não falarem não os tornavam pessoas
capazes de evoluir em seu aprendizado e sua autonomia.
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A esse respeito Strobel (2009) aﬁrma que a surdez não impediria e nem afetaria os
alunos surdos na sua aprendizagem nem na sua capacidade de desenvolver suas habilidades
tanto na leitura quanto na escrita.
A partir de um ato de coragem e determinação de Charles Michel de l´Epée, o pai da
educação pública para surdos no mundo, surge a ideia de criação da primeira escola para
surdos, na França, em 1755. L’Epée saía pelas ruas de Paris a procura de surdos para ensinálos a língua de sinais. Reconhecido pela Assembleia Nacional Francesa como um benfeitor da
humanidade, l’Epée usou seu patrimônio para integrar pessoas com deﬁciência auditiva à
sociedade.
Com relação à educação para surdos no Brasil, encontramos ainda em Strobel (2009) a
referência de que esse tipo de educação passou a ser interesse de D. Pedro II com a chegada
do professor Eduard Huet, o pai da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Esse professor apresenta a proposta de criação de uma escola para surdos no Brasil. Anos
depois de criada a escola, a mesma torna-se o Instituto Nacional de Educação dos Surdos
(INES). Conforme cita Strobel
as primeiras instituições para alunos especiais foram o Instituto dos Meninos Cegos
e o Instituto Nacional de Educação dos Surdos construída no século XIX. É uma
instituição que foi criada com uma modalidade de ensino oferecida para os alunos
surdos e cegos com professores capacitados e qualiﬁcados na área da educação
especial. (STROBEL, 2009, p. 24).

É importante dizer que essa educação que os surdos recebiam era voltada para o processo
de comunicação, e não para a construção do conhecimento. Conforme aﬁrma Soares (1999):
a educação do surdo foi a educação reservada àqueles que não frequentariam a
escola, mas necessitariam de um tipo de ensino que visasse supri-lo naquilo que lhe
faltava, no caso do surdo, a mudez. Daí todas as metodologias empregadas, quer
tenham sido através de gestos, quer tenham sido através da escrita, ou da fala,
preocuparam-se fundamentalmente com a mudez, ou seja, com a possibilidade de
estabelecer formas de comunicação simples. (SOARES, 1999, p. 115).

Percebemos com isso que a educação voltada para estudantes surdos esteve
historicamente ligada a processos pouco inclusivos. Atualmente, temos dispositivos legais que
garantem a inclusão, formação de professores e demais direitos.

A legislação na educação dos surdos
A educação voltada para alunos surdos e alunos com deﬁciência auditiva está acobertada
pela legislação especíﬁca. Essa lei trata da educação inclusiva, considerada como uma

146

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 03 - AGO/2020

modalidade de ensino. Atualmente, a legislação brasileira assegura a educação inclusiva
através de vários dispositivos normativos, como a Constituição Federal (CF,1988), a Lei
Brasileira de Inclusão (LBI), entre outras.
Com a homologação da lei nº 10. 436, instituída pelo Ministério da Educação (MEC) em
2002, ﬁca assegurado que esses alunos tenham assistência quanto à sua formação escolar. A
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) passa a ser incluída nos currículos escolares, além de
outros recursos que facilitem a comunicação e que tenham a ﬁnalidade de interagir tanto com
os surdos quanto os ouvintes.
A lei nº 10.436 deﬁne a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como a forma de
comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com
estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos,
oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Essa exigência da lei demanda,
consequentemente, a necessidade de formação docente em LIBRAS (Língua Brasileira de
Sinais).
O decreto nº 5.626/2005 tem como ﬁnalidade complementar duas leis: a 10.436/2002
que regulamenta a LIBRAS como uma língua oﬁcial da comunidade surda, e também o Art.
18 da lei nº 10.098 que trata especiﬁcamente da acessibilidade na comunicação.
É importante ressaltar que tanto a lei n. 10.436 quanto o decreto nº 5.626 asseguram a
educação dos alunos surdos e ﬁca evidente a importância de investir na formação e
qualiﬁcação dos proﬁssionais da educação. No art. 14, § VII, do decreto n. 5.626, está
assegurada a qualiﬁcação docente quanto ao acesso às novas tecnologias de informação e
comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos.
Embasado neste decreto, encontramos apoio legislativo para defender a utilização de
recursos tecnológicos no processo educacional desses estudantes, pois tanto a lei nº 10.436
quanto o decreto nº 5.626 são grandes aliadas ao apoio pedagógico especíﬁco, pois inclue m,
além da formação docente, currículos e projetos pedagógicos que contemplam as
necessidades desses alunos, conforme cita o decreto nº 5.626/2005:
Art.14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos
seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os
níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior.
(DECRETO 5.626/2005).

Segundo a Constituição Federal, “A educação é um direito de todos e dever do Estado e
da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualiﬁcação pa ra
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o trabalho”. (CF, 1988). A constituição evidencia que a educação é um direito que abrange a
todos, inclusive os surdos.
A educação se constitui como uma possibilidade de alcançar dignidade e dentre outras
coisas, o acesso ao mercado de trabalho. Para que a educação dos surdos seja realmente
eﬁciente é necessário discutir a importância da formação dos professores nesse contexto, uma
vez que são os docentes que estão na sala de aula, recebendo esses estudantes.
Para Kenski (2015), é necessário que haja uma formação tecnológica continuada de
docentes para que tais ferramentas sejam usadas como recurso pedagógico na escola regular.
Essa aﬁrmação corrobora com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) que aﬁrma em seu art. 74
que é garantido à pessoa com deﬁciência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas,
processos, métodos e serviços de tecnologias assistivas que maximizem sua autonomia,
mobilidade pessoal e qualidade de vida (LBI, 2015, p. 35).
Sobretudo, é direito do aluno surdo o acesso às estratégias pedagógicas especíﬁcas,
recursos e serviços da tecnologia de apoio para a construção de sua autonomia, conforme os
dispositivos normativos.

As tecnologias como recurso de aprendizagem
O processo de ensinar e aprender já não é mais o mesmo modelo praticado no século
XX, em que as disciplinas eram desarticuladas, os estudantes eram passivos e os professores
eram os donos do saber. Atualmente, o processo de ensino-aprendizagem é mediado pelo
professor e os estudantes são colocados como centro do processo e sujeitos de suas próprias
construções.
Dentro desse contexto, as tecnologias são utilizadas como instrumentos que
potencializam as aprendizagens, dinamizam as interações, as relações com o conhecimento e
suas possibilidades. Esse novo cenário tem apresentado grandes alternativas para a educação
dos surdos, pois é possível, mediante as Tecnologias Assistivas (TA), construir novas
possiblidades de acesso a conteúdos e metodologias que ajudam no desenvolvimento das
aprendizagens.
Para Bersch (2017), as tecnologias assistivas têm o objetivo de garantir a facilidade da
aprendizagem, de maneira mais signiﬁcativa, e também promover o desenvolvimento
educacional com qualidade e autonomia, a ﬁm de socializar os deﬁcientes auditivos no
âmbito escolar. Para a autora, há
(...) auxílios que incluem vários equipamentos (infravermelho, FM), aparelhos para
surdez, sistemas com alerta táctil-visual, celular com mensagens escritas e chamadas
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por vibração, software que favorece a comunicação ao telefone celular
transformando em voz o texto digitado no celular e em texto a mensagem falada.
Livros, textos e dicionários digitais em língua de sinais. Sistema de legendas (closecaption/ subtitles) e avatares. (BERSCH, 2017, p. 10).

Outra deﬁnição que corrobora com nosso estudo é a de Quadros (2010). Ela diz que
(...)Tecnologias
facilitar

assistivas

são

recursos

e

serviços

que

visam

a

o desenvolvimento de atividades da vida diária por pessoas com

deﬁciência. Procuram aumentar capacidades funcionais e, assim, promover a
autonomia e a independência de quem as utiliza. (QUADROS, 2010, p. 62).

As duas deﬁnições concordam que as TAs facilitam os processos educacionais e demais
processos da vida de quem as utilizam. Bersh (2017) traz uma deﬁnição um pouco mais
abrangente, dizendo que as
(...) tecnologias assistivas incluem um conjunto de conhecimentos interdisciplinares,
artefatos, métodos e serviços que auxiliam as atividades de vida diária e a
participação de PcD, incapacidades ou mobilidade reduzida, com desígnio de prover
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Essas tecnologias
podem reduzir barreira enfrentada por proﬁssionais da saúde no atendimento dessa
população e a utilização desse recurso, muitas vezes, torna-se essencial para
efetivação de estratégias educativas. (BERSCH, 2017, p. 11).

A partir das tecnologias assistivas podemos ter diversos recursos que podem facilitar o
ensino e transformar o mundo dos surdos com novos signiﬁcados. Sabemos da complexidade
que está subjacente ao processo educacional, que se potencializa quando discutimos esse
processo no universo da cultura dos surdos, uma vez que possuem linguagem e modos
próprios de apropriação do mundo.
A partir dos dispositivos normativos que regulam a educação inclusiva, as escolas
passaram a receber muitos estudantes surdos. Para Rodrigues (2015), essa presença traz novos
desaﬁos ao espaço escolar, já que precisa lidar com a diversidade desses alunos e também
com a diferença linguística e cultural dos alunos surdos. (RODRIGUES, 2015, p.113).
Faz-se necessário ampliar a autonomia dos alunos surdos, transformando as práticas
educacionais e criando ambientes inclusivos através da tecnologia assistiva. Atualmente
temos um cenário favorável, por assim dizer, com relação ao número de possibilidades
tecnológicas como softwares e aplicativos que podem ser utilizados como recursos de
aprendizagem.
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Temos como exemplo alguns aplicativos como: Whatsapp, Facebook, Instagram, entre
outros, que ao serem utilizados como ferramentas na educação podem ser recursos tanto para
a socialização quanto para as atividades e trabalhos em grupos dentro ou fora do âmbito
escolar. Segundo Bersch (2017), a tecnologia assistiva pode ser vista, no contexto da
tecnologia educacional, como a tecnologia que justiﬁca o fato de que ela serve à pessoa com
deﬁciência que necessita desempenhar funções do cotidiano de forma independente.
Com relação aos softwares e aplicativos há alguns que se destacam em textos
acadêmicos. O Vlibras possui várias ferramentas. Uma delas serve para interpretação de
conteúdo, sites, áudios e textos para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, podendo ser
instalado em celulares e computadores.
Outra ferramenta é a WIKILIBRAS, um sistema de correção e inclusão de novos sinais.
Temos também como ferramenta o Hand Talk. Esse aplicativo transforma as imagens e textos
em linguagem de sinais. Outra ferramenta muito interessante é o Alfabeto Libras, criado pelo
projeto Beethoven e que, de forma dinâmica, torna a comunicação mais fácil.
Entre esses recursos tecnológicos temos uma grande vantagem de serem gratuitos e
podendo ser operado off-line, facilitando assim o uso dentro ou fora do ambiente escolar,
atingindo não só a socialização e aproximação dos ouvintes dos alunos surdos, mas
facilitando o aprendizado entre si.
Isso nos leva a reﬂetir sobre a relevância no aprendizado dos alunos surdos, pois, através
das tecnologias assistivas, terão facilidade na compreensão das disciplinas que transcorrem no
âmbito escolar.

METODOLOGIA
A presente pesquisa possui natureza qualitativa, que nos parece mais indicada para as
pesquisas em educação, sendo mais contextualizada e profunda quanto à busca das respostas.
Para validar os resultados quanto aos objetivos na coleta de dados, optamos por realizar uma
pesquisa exploratória, a partir de levantamento bibliográﬁco.
Segundo Boccato (2006, p. 266) a pesquisa bibliográﬁca “busca a resolução de um
problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as
várias contribuições cientíﬁcas”.
As pesquisas foram realizadas nas plataformas Scielo, Google Acadêmico e Revista
Cientiﬁca a partir dos termos: tecnologia assistiva, surdos, aprendizagem e inclusão.
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Após essa primeira seleção, os trabalhos foram lidos, seguindo as etapas sugeridas por
Gil (2008). Foram estabelecidas relações entre essas informações e o problema proposto, além
de analisar a consistência das informações e dos dados apresentados pelos autores. A partir
dos dados obtidos, realizou-se a análise e interpretação das informações para maior
compreensão e aprofundamento sobre o tema abordado.

ANÁLISE E RESULTADOS
A pesquisa revelou que a educação dos surdos vem evoluindo historicamente. Nos
últimos anos esse processo teve um grande avanço, principalmente na perspectiva da
comunicação entre ouvintes e surdos, por conta das tecnologias assistivas que trouxeram mais
facilidade na interação com os estudantes surdos, dentro e fora da sala de aula. A Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) aos poucos vem tomando espaço nas escolas e está apoiada na
lei 10.436/2002, ganhando mais abrangência a partir das tecnologias assistivas e os
aplicativos de comunicação.
A evolução histórica da educação dos surdos está ligada diretamente ao contexto da
relação entre tecnologia e educação. Com relação a isso, esta pesquisa constatou que a
tecnologia vem ocupando cada vez mais espaços na vida de todos, em especial facilitando a
vida educacional dos alunos surdos. As tecnologias estão cada vez mais trazendo autonomia e
facilitando a aprendizagem, além de incluir esses alunos no meio em que antes não estavam
inseridos.
Para conﬁrmar esse processo, buscamos identiﬁcar, a partir da literatura, os principais
aspectos que justificam a utilização das tecnologias assistivas na educação dos surdos.

Tecnologias assistivas e a inclusão do estudante surdo
Hoje, muitos defendem a utilização das TAs para aprendizagem dos estudantes surdos,
destacando a importância de disponibilizá-las também para os estudantes ouvintes, para que o
ambiente da sala de aula seja realmente inclusivo e interativo.
Estas ferramentas devem ser utilizadas no auxílio dos estudantes da educação especial
em seu processo de aprendizagem e independência, porém, a temática das TAs,
especiﬁcamente para surdos, deveria ser mais difundida no meio acadêmico.
A leitura dos artigos indica que as tecnologias podem ser utilizadas como ferramenta
pedagógica pelos docentes, como vimos em Kenski (2012). A autora reforça essa aﬁrmação
quando fala sobre as possibilidades da utilização das tecnologias na educação, pois elas dão
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origem a comunidades para o desenvolvimento partilhado de programas, objetos de
aprendizagem, bibliotecas virtuais e arquivos temáticos em todas as áreas do conhecimento,
para o uso nas mais diferentes situações, incluindo o ensino. (KENSKI, 2012, p. 124).
Ao fazermos uma síntese das informações encontradas, foi possível observar que a
argumentação extraída dos artigos pesquisados se agrupa a partir de duas perspectivas: a da
aprendizagem e da inclusão. Dos 6 (seis) artigos pesquisados, 5 (cinco) concluem que as
tecnologias assistivas utilizadas como recursos pedagógicos podem contribuir com o ensinoaprendizagem dos surdo.
Os referidos artigos discutem que a utilização eﬁciente de aplicativos em dispositivos
móveis é um percurso estratégico para melhor alcançar a educação dos surdos, assumindo o
fato de que as tecnologias assistivas provocaram mudanças radicais na educação destes
alunos.
Encontramos em Kenski (2012), uma das autoras do nosso referencial teórico, reforço
para essa argumentação, quando coloca que “as propostas das tecnologias da informação e
comunicação (TICs) mostram a relevância do uso das tecnologias como recursos nas escolas
públicas” (KENSKI, 2012, p. 44).
Muitos autores defendem a utilização das tecnologias assistivas para os estudantes
surdos na perspectiva de aprendizagem e também na perspectiva inclusiva, pois ressalta a
importância de que essas tecnologias estejam disponíveis também para os estudantes ouvintes
e professores como forma de inclusão na sala de aula, uma vez que os alunos surdos precisam
interagir com pessoas e compartilhar conhecimentos.
Bersch (2017) também destaca esse aspecto quando argumenta a importância da
utilização das ferramentas tecnológicas na educação, pois funcionam de forma facilitadora na
educação dos alunos surdos, tanto nas escolas particulares quanto das redes públicas de
ensino.
Em contrapartida, a pesquisa também revelou que a disponibilização de recursos
tecnológicos e formação para docentes ainda se constituem como obstáculos no sentido de
colocar em prática metodologias que explorem de maneira eﬁciente as tecnologias ass istivas
nas escolas.
Embasado nos pressupostos dos teóricos que fundamentaram este estudo, entendemos
que as tecnologias assistivas podem criar mais ambientes inclusivos como recursos
tecnológicos, transformando as práticas educacionais e proporcionando mais aprendizagem e
autonomia para os alunos surdos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo geral identiﬁcar a utilização de tecnologias assistivas
para o ensino e aprendizagem dos surdos. A referida análise revelou que a tecnologia assistiva
não é algo tão novo no meio educacional, porém não muito utilizado, embora seja de grande
relevância no uso nas práticas pedagógicas para auxiliar na aprendizagem dos alunos surdos.
Com esse estudo chegamos à conclusão que é possível a utilização do uso das
tecnologias assistivas nas práticas pedagógicas como recursos na aprendizagem e inclusão dos
alunos surdos. Para isso ainda existe um grande desaﬁo a ser percorrido. Grandes barreiras a
serem derrubadas são a formação de docentes e os recursos tecnológicos dentro das escolas.
Isso fará com que o ”leque” da comunicação e da informação seja aberto, facilitando tanto o
ensino quanto a aprendizagem desses alunos.
Sabemos que a complexidade dessa temática e de todas as questões que lhes são
subjacentes não permite que o debate seja esgotado nessa breve pesquisa, porém a partir dos
estudos aqui analisados, ﬁca claro que as tecnologias assistivas na educação de estudantes
surdos é uma ferramenta com muitas possibilidades, devendo ser utilizadas na prática pelos
docentes e discentes no ensino regular, pois ajudam no desenvolvimento de aprendizagens e
inclusão e, consequentemente, na construção da cidadania desses estudantes.
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RESUMO
O presente trabalho foi elaborado para compreender as práticas de turismo utilizadas em uma
instituição de ensino superior no município de Jaboatão de Guararapes como método de
ensino e aprendizagem para os alunos, tendo como estudo de caso a agência Paradise Turismo
como vetor desse processo, localizada no mesmo município. Foram analisadas as possíveis
contribuições das visitas técnicas na formação dos estudantes. A metodologia deste estudo
consistiu em uma pesquisa de campo em que foi aplicado um questionário com alunos de
diversos cursos. Dessa maneira, a pesquisa permitiu analisar as contribuições das visitas
técnicas na formação desses estudantes a partir da experiência do Projeto de Extensão
Universitária da Paradise Turismo.
Palavras-chave: Turismo Pedagógico. Ensino e Aprendizagem. Formação acadêmica. Ensino
superior.
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INTRODUÇÃO
O turismo pedagógico tem como ﬁnalidade utilizar os conceitos trabalhados em sala
de aula de maneira lúdica e especíﬁca, como uma ferramenta que auxilia no sistema de
ensino, juntando a teoria com a prática no contexto educacional, podendo ser considerado
como um facilitador no processo de ensino e aprendizagem. O turismo pedagógico, também
chamado de turismo educacional, pode se desenvolver em várias áreas do conhecimento,
atuando como um instrumento transversal no desenvolvimento da aprendizagem, ou seja,
podendo haver diferentes disciplinas engajadas dentro do contexto de um mesmo trabalho.
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Dessa forma, acreditamos que a prática educacional aplicada é uma excelente forma
de fazer com que o estudante busque conhecimento referente ao que lhe interessa e lhe
desperte a curiosidade. Nessa busca de informações, o aluno passa a ter um olhar mais crítico
e reﬂexivo dentro do meio no qual está se inserindo.
De acordo com Cunha (2010),
A prática, cada vez mais, vem sendo valorizada como espaço de construção de
saberes, quer na formação dos professores, quer na aprendizagem dos alunos.
Entretanto, a prática, que é fonte de sabedoria, é que torna a experiência um ponto
de reﬂexão. (CUNHA, 2010, p. 52).

Sendo assim, o turismo educacional passa a ser um vetor de mudanças, colaborando
para tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas, em que pode se desenvolver uma valorização
escolar, social e cultural do aluno. Dessa forma, tais atividades turísticas podem proporcionar
uma reﬂexão sobre o papel do estudante dentro de cada setor.
Entende-se que o processo de ensino e aprendizagem trabalhado sobre a ótica do
turismo nos dias atuais é pensar em uma educação voltada para as aprendizagens
signiﬁcativas em um mundo globalizado.
Partindo desse contexto, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise
pedagógica do projeto de extensão universitária da Paradise Turismo a ﬁm de observar as
contribuições das visitas técnicas na formação dos estudantes.
Para levantamento dos dados foi elaborado um questionário (apêndice A) que permite
veriﬁcar, a partir do olhar dos estudantes, se as atividades de extensão propostas
proporcionavam um melhor aprendizado dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
O questionário foi encaminhado para 60 estudantes. Desse total, 45 responderam que
já participaram de visitas técnicas.

HISTÓRICO DO TURISMO NO MUNDO
O turismo teve sua origem na Grécia, entre os povos Fenícios e Romanos, pois
acredita-se que esses foram os primeiros viajantes, tendo como objetivo o comércio.
Até hoje o turismo possui inúmeras deﬁnições, segundo diversos autores, que abordam
diferentes tipos de conceituações aplicadas aos seus estudos. Barreto (2003) explica que:
Em outros fenômenos sociais que podem ser de alguma forma comparáveis ao
turismo, existem diferentes deﬁnições para os elementos intervenientes. Há, por
exemplo, (...) deﬁnições claras para sistema habitacional, construção, engenharia
civil, negócios imobiliários, ou para sistema hospitalar, doenças, medicina. Não
acontece o mesmo atualmente com o turismo. Chama-se turismo tanto ao ato
praticado pelos turistas, quanto ao sistema comercial montado para transladá-los,
hospedá-los, entretê-los, aos serviços prestados dentro desse sistema, e à série de

156

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 03 - AGO/2020

relações comerciais, políticas e sociais que acontecem a partir desse ato praticado
pelos turistas. (BARRETO, 2003, p. 19).

A Organização Mundial de Turismo (OMT) deﬁne turismo como um fenômeno de
atividades em que pessoas realizam durante suas viagens e que têm permanência em lugares
diferentes do local de origem, por um período menor que um ano consecutivo e que tenha
como ﬁns lazer, negócios, entre outros.
Moesch (2005) discorda da OMT, tendo como base o fato de somente a permanência
de um indivíduo em um local diferente de seu ambiente natural ser classiﬁcada como turismo.
Ela trata o turismo como uma ferramenta utilizada pelo indivíduo de determinada localidade
para a vivência de práticas sociais e culturais que podem estar aplicadas ao seu próprio
entorno, desconsiderando, assim, o deslocamento para fora de seu ambiente natural, fazendo
com que se pense em um turismo não somente para o visitante externo, como também para o
residente local, conceituando o termo turista cidadão. Para a autora,
O turista cidadão é aquele morador da localidade que vivencia práticas sociais, no
seu tempo rotineiro, dentro de sua cidade, de forma não rotineira, onde é provado
em relação à cidade. Turista cidadão é aquele que resgata a cultura da sua cidade
fazendo uso do estranhamento da mesma. Este estranhamento inicia no momento em
que o indivíduo descobre no espaço cotidiano outras culturas, outras formas étnicas
e outras oportunidades de lazer e entretenimento. Quando se encontra na situação de
turista cidadão este sujeito aprende a utilizar os espaços ambientais, culturais,
históricos, comerciais e de entretenimento com uma percepção diferenciada do seu
cotidiano. (MOESCH et al., 2005 apud GASTAL, 2006, p. 12).

O turismo é uma atividade extremamente estudada e, por se tratar de uma atividade
que movimenta outros setores ligados a ela, torna-se uma atividade ainda mais complexa.
Segundo Beni (2001, p. 36), o turismo está ligado à soma dos fenômenos e das relações
resultantes da viagem e da permanência de não residentes, na medida em que não leva à
residência permanente e não está relacionada a nenhuma atividade remuneratória. Ou seja,
turismo, necessariamente, é quando o indivíduo passa mais de 24 horas em um local fora de
sua residência ﬁxa, desde que este indivíduo não seja remunerado pelas atividades geradas
dentro desse deslocamento.
Para Damasceno (2006), o turismo é considerado uma atividade econômica que
abrange várias áreas como o turismo pedagógico, que é feito com a ﬁnalidade do
conhecimento que pode ser abrangido na mesma localidade, ou seja, na mesma cidade em que
o indivíduo mora, pois, o mesmo tem como objetivo explorar o lugar com uma determinada
ﬁnalidade.
Neste sentido pode-se concluir que o turismo tem como objetivo realizar a viagem de
um local para outro, podendo utilizar o próprio entorno do cidadão, sem que o mesmo tenha
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necessariamente que se ausentar de sua região, durando o tempo necessário para a conclusão
das atividades. É necessário que dentro desta ação estejam envolvidos os equipamentos
turísticos do local para o desenvolvimento social, cultural, aprendizado e valorização da
região envolvida no processo.
Justamente pelo fato do turismo se encontrar ligado a diversas áreas é possível
veriﬁcar que não se pode deﬁni -lo em somente um segmento, uma vez que possui várias
subáreas e o mercado turístico se divide em diversos tipos.
O Ministério do Turismo (MTUR, 2010) prevê que no Brasil o mercado turístico atua
em pelo menos doze segmentos. Neles estão aplicados os padrões geográﬁcos, sociais,
culturais, naturais e econômicos dos destinos turísticos.
Desde os primórdios o turismo se tornou objeto de estudo, pois o mesmo está ligado
dentro de uma cadeia produtiva econômica em que se pode mudar a economia de qualquer
localidade. Como aﬁrma Barreto (2001),
A economia foi a primeira disciplina a estudar o turismo, porque, nas primeiras
décadas deste século, percebeu-se, na Europa, que o turismo era fonte de divisas. A
importância teórica do turismo (que supera amplamente a quantidade de estudos
sobre o turismo feitos por outras ciências) fez com que, inclusive no Brasil, na
década de 1980, no auge das discussões sobre a regulamentação da proﬁssão de
“turismólogo”, os economistas se opusessem, dizendo que o turismo devia ser um
ramo desta última ciência. (BARRETO et al., 2001 apud CUNHA, 2002, p. 01).

É válido ressaltar que o mais importante no turismo é o conhecimento adquirido pelo
indivíduo. Esta é a principal fonte de se obter informações entre as nações, como destacam
Lickoris e Jenkin (2000). Isso pode ser relacionado a estudos que mostram que no século XVI
o homem passa a sentir a necessidade de descobrir o mundo, tendo como meio para isso as
grandes viagens internacionais e multiculturais que os levassem a ter conhecimento sobre as
diversas artes, ciências e literaturas.
Histórico do turismo pedagógico no mundo
Os europeus buscavam conhecer outros lugares, surgindo a popularização do termo
grand tour que referencia uma grande viagem, fazendo assim com que houvesse um grande
movimento de pessoas por todas as partes da Europa que tinham o objetivo de viajar, tanto
por motivos de lazer ou estudos. Tal ação tornou-se uma prática comum entre os jovens da
alta classe europeia que se utilizavam das viagens para obter conhecimento em outras cidades
e países juntamente com seus tutores, tornando as viagens um meio de alcançar a educação
desses jovens, bem como proporcioná-los, além de lazer, um intercâmbio entre as diversas
culturas. (REJOWSKI, 2002).

158

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 03 - AGO/2020

Essa prática somente passou a ser desenvolvida nos séculos XVII e XVIII, em que a
educação entre as famílias inglesas era somente considerada completa mediante o período de
um a três anos de viagem pela Europa entre os jovens ingleses e seus tutores.
Ao longo dos anos as viagens de estudos passaram a ser denominadas de “turismo
educacional ou pedagógico”, pois têm como característica fazer com que os estudantes
aprendam e desenvolvam na prática o que foi passado como teoria. Ao turismo cabe um
importante papel no processo de aprendizagem: agir como facilitador na prática do ensino.
O turismo pedagógico era utilizado apenas como uma forma que os jovens buscavam
para adquirir novos conhecimentos em estudos e vivenciavam novas culturas, além do lazer
que era disposto durante as viagens.
Sendo assim, podemos veriﬁcar a existência da pedagogia inserida no turismo desde
os primórdios, utilizando a prática turística como caminho para se alcançar o conhecimento,
aproveitando a oportunidade para trabalhar de forma interativa e transversal a teoria
juntamente com a prática.
A atividade turístico-pedagógica vem em constante crescimento, sendo aplicada dentro
do conteúdo curricular através de visitas técnicas multidisciplinares, visando à possibilidade
da troca de conhecimento entre professores e alunos, bem como entre alunos e proﬁssionais
das áreas em que os trabalhos podem ser desenvolvidos.

TIPOS DE TURISMO
Dentro da cadeia do turismo há vários tipos de atividades com formas e qualidades
diferentes, classiﬁcando-se de acordo com as suas estruturas e ﬁnalidades. A importância da
classiﬁcação dos tipos de turismo demonstra grande valor para a organização de sua cadeia
produtiva. Segundo Oliveira (2005), pode-se classiﬁcar e deﬁnir os tipos de turismo como:
·

Turismo de lazer. É um turismo ligado às pessoas que gostam de viajar sem muitas
ﬁnalidades, apenas com o objetivo de se divertir e conhecer outros lugares. Pode ser
aplicado em diversas ocasiões, como viajar de carro com a família ou em excursões
organizadas por agências de viagens, por exemplo.

·

Turismo de águas termais. É praticado por pessoas que buscam cuidar da saúde
através de estâncias hidrominerais ou mesmo por recreação. Essa atividade é
considerada como turismo soﬁsticado e localizado.
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Turismo social. É um tipo de turismo mais ligado às pessoas de baixa renda e que
não têm muito acesso a opções de lazer, ﬁcando limitado a lugares que gerem pouco
custo.

·

Turismo rural. É praticado fora dos centros urbanos, proporcionando aos visitantes a
estrutura própria da zona rural, unindo atividades do campo a belas paisagens naturais.

Turismo Pedagógico
O turismo pedagógico é conceituado em função das concepções trabalhadas de
maneira lúdica e diferente, sendo uma atividade para auxiliar no sistema de ensino, juntando a
teoria e a prática no âmbito educacional. Com isso, o mesmo, por incluir o indivíduo com o
ambiente físico, geográﬁco ou ecológico, é um meio facilitador para o desenvolvimento de
ensino e aprendizagem que acaba se tornando um estímulo para o aprendiz.
Essa atividade, por fazer parte de várias áreas do conhecimento, vem sendo atualmente
considerada como um instrumento inovador no desenvolvimento diferencial dos educandos,
ganhando espaço no ambiente escolar com incentivo de um novo método de construção de
conhecimento. Cabe, assim, aos educadores, buscarem novas alternativas para que a
aprendizagem ocorra junto com a ligação da teoria e da prática.
O turismo voltado para a atividade pedagógica possibilita a aplicabilidade e a
veriﬁcação dos conceitos trabalhados em sala, uma vez que são os componentes do ambiente
da aprendizagem que dão origem à estimulação para o aluno. (GAGNÉ et al., 1971, p. 247,
apud JUNQUEIRA & SCREMIN, 2012).
Os alunos sentem a necessidade de inovação no aprendizado para que este se torne um
vetor de transformação na aprendizagem. Sendo assim, o turismo pode ser utilizado como
ferramenta, fazendo com que se torne um incentivo nos estudos.
Beni (2001), a respeito do turismo pedagógico, diz que uma viagem cultural se dá
mediante o acompanhamento de professores especializados da própria instituição de ensino
com programas de aulas e visitas a pontos históricos ou de interesse para o desenvolvimento
educacional dos estudantes. O autor mostra que quem trabalha com a ferramenta do turismo
pedagógico são os próprios professores que têm experiência própria na aérea e que acreditam
que as visitas técnicas, como são conhecidas, colaboram com o desenvolvimento da
aprendizagem dos estudantes.
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os alunos pesquisados são dos cursos de Direito, Gastronomia, Recursos Humanos e
Pedagogia. Dos 60 estudantes participantes, 45 responderam que já ﬁzeram viagens e/ou
visitas técnicas pela faculdade com a Paradise Turismo. Assim, esta pesquisa tem como foco
os estudantes que já participaram de alguma atividade extensionista através da referida
agência.
Em relação à questão número 2 do questionário (Os seus professores já realizaram
atividades no ambiente externo da faculdade?) apenas três alunos (6,7%) responderam de
forma negativa, porém já participaram de atividades no ambiente externo da faculdade com
professores diferentes de seus cursos. Sendo assim, permaneceram como objeto de estudo.
Solicitados a citar as atividades realizadas, as mais destacadas foram: São Benedito do Sul
(24,4%), Coca-Cola (20,0%), Cachaçaria Sanhaçu (17,8%), Museus (17,8%), Baía da Traição
(15,6%) e Brejo da Madre de Deus (15,6%). As demais atividades citadas tiveram percentuais
que variaram de 2,2% a 6,7%, conforme visto no gráﬁco 1.
Gráﬁco 1 – Frequências percentuais das atividades realizadas no ambiente externo da faculdade
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Fonte: os autores

Dos resultados obtidos na Tabela 1, percebe-se que na primeira questão (Em sua
opinião as viagens e/ou visitas técnicas colaboraram com a aprendizagem do conteúdo
trabalhado em sala de aula?) a resposta mais frequente foi “colaboraram muito” (77,8%),
“razoavelmente” (8,9) e “colaboraram pouco” (8,9). Apenas um estudante (2,2%) respondeu
que as viagens e/ou visitas técnicas não colaboraram com a aprendizagem dos conteúdos
trabalhados em sala e outro não soube responder a questão (2,2%).
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Na segunda questão (Nas viagens e/ou visitas técnicas realizadas pela faculdade você
acredita que os professores conseguem relacionar o conteúdo teórico dado em sala de aula
com a prática?) a maioria dos participantes (71,1%) respondeu que sim, 26,7% responderam
“às vezes” e um único estudante (2,2%) respondeu negativamente. Diante disso, acreditamos
que a prática educacional aplicada é uma excelente forma de se trabalhar e com isso o aluno
passar a ter uma forma mais reﬂexiva do espaço no qual ele está envolvido.
Ao serem questionados sobre a importância da faculdade realizar viagens e/ou visitas
técnicas interdisciplinares, ou seja, que relacionem o conteúdo das diversas disciplinas numa
mesma viagem e/ou visita técnica, a maioria (73,3%) respondeu ser muito importante esta
relação. 13,3% responderam “razoavelmente”. Outros 13,3% não perceberam esta
importância ou não souberam opinar. Ao reﬂetirem acerca da importância da rea lização de
viagens e/ou visitas técnicas com o objetivo de conhecer melhor a cultura, a história, a
geograﬁa e a economia dos lugares, 95,6% responderam ser muito importante. Segundo
Gagné (1971), esse tipo de atividade possibilita a aplicabilidade e a veriﬁcação dos conceitos
trabalhados em sala, uma vez que são componentes do ambiente da aprendizagem que dão
origem à estimulação para o aluno adquirir um conhecimento amplo em uma só viagem.

Tabela 1 – Avaliação da importância das viagens e/ou visitas técnicas realizadas pela faculdade para o
aprendizado

4 100,
5
0

Total
Em sua opinião as viagens e/ou visitas técnicas colaboraram com a
aprendizagem do conteúdo trabalhado em sala de aula?

3
5 77,8
4 8,9
4 8,9
1 2,2
1 2,2

Colaboraram muito
Razoavelmente
Colaboraram pouco
Não colaboraram
Não sei responder
Nas viagens e/ou visitas técnicas realizadas pela faculdade você acredita que os
professores conseguem relacionar o conteúdo
teórico dado em sala de aula com a prática?

3
2

Sempre
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1
2 26,7
1 2,2

Às vezes
Nunca
Acha importante a faculdade realizar viagens e/ou visitas técnicas
interdisciplinares, ou seja, que relacionem o conteúdo das diversas
disciplinas numa mesma viagem e/ou visita?

3
3 73,3
6 13,3
2 4,4
2 4,4

Muito importante
Razoavelmente
Pouco importante
Nada importante
Não sei responder

2

4,6

Acha importante para a sua formação participar de viagens e/ou visitas
técnicas com o objetivo de conhecer melhor a cultura,
a história, a geograﬁa e/ou a economia dos lugares?
4
3 95,6
2 4,4

Muito importante
Razoavelmente

Fonte: os autores

Em seguida, os estudantes que aﬁrmam ser importantes tais atividades foram levados a
citar alguns pontos positivos. Dentre os itens citados apareceram: o conhecimento adquirido
(82,2%), a organização (28,9%), o planejamento das atividades (22,2%) e a prática (17,8%).
Ressaltamos que os participantes poderiam escolher mais de um ponto.
Ao citar os possíveis pontos negativos a maioria dos participantes (80,0%) respondeu
que não há. Entretanto o custo (17,8%) e o transporte (2,2%) foram citados como elementos
que podem diﬁcultar a participação nas viagens ou visitas técnicas. Vemos, assim, que tais
pontos acabam sendo mais especíﬁcos quanto à logística dos eventos, não sendo algo
direcionado para o processo de ensino e aprendizagem. Solicitados a dar sugestões para
melhorar as atividades no ambiente externo da faculdade, 40,0% citaram a importância do
“incentivo”, ou seja, que a faculdade, de alguma forma, precisa incentivar mais os alunos a
participarem de eventos externos.
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Gráﬁco 2 – Frequências percentuais dos pontos positivos para a formação em participar de viagens e/ou
visitas técnicas organizadas pela faculdade / Paradise Turismo
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Gráﬁco 3 – Frequências percentuais dos pontos negativos para a formação em participar de viagens e/ou
visitas técnicas organizadas pela faculdade / Paradise Turismo
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Fonte: os autores

Ao compararmos os pontos positivos e negativos percebemos que, de acordo com os
estudantes, há mais pontos positivos que negativos ao realizar atividades de visitas técnicas
atreladas às disciplinas do currículo da graduação.
De maneira geral é possível observar que, de acordo com os discentes, tal prática
favorece o aprendizado e, consequentemente, a formação dos estudantes do Ensino Superior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o presente trabalho, conclui-se que o turismo pedagógico é muito
importante na vida acadêmica dos estudantes, pois auxilia no desenvolvimento e na
aprendizagem durante o curso, ajudando também na vida proﬁssional.
Dessa forma, acreditamos que é de grande importância para as faculdades investirem
nas visitas técnicas ou pesquisas de campo, pois é uma atividade que desperta interesse nos
discentes. O conhecimento adquirido através do turismo pedagógico funciona como uma
ferramenta de aprendizado para a carreira proﬁssional em vista de um mercado cada vez mais
exigente.
A pesquisa também identiﬁcou que a maioria dos discentes já tinha realizad o
atividades pedagógicas e que eles achavam importante para a sua formação vivenciar, na
prática, o conteúdo abordado pelos docentes nas salas de aula. Portanto, este trabalho, além de
conﬁrmar que o turismo pedagógico auxilia na aprendizagem dos conteúdo s das disciplinas
do seu currículo, também expõe as diversas possibilidades e contribuições que o turismo pode
oferecer à educação.
Consideramos, portanto, a potencialidade do turismo pedagógico como um método
diferenciado na educação, pois essa atividade pode possibilitar uma experiência
enriquecedora. Acreditando nisso, esse trabalho aparece como uma alternativa de reﬂexão
sobre a importância do turismo pedagógico para o ensino/aprendizagem.
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Apêndice A – Roteiro do questionário a ser respondido pelos estudantes

Curso: _________________
Período: _______________
Idade: _________________
1) Você já participou de viagens e/ou visitas técnicas realizadas pela sua faculdade
através da Paradise turismo?
( ) Sim

( ) Não

Se respondeu “Não” por que nunca participou?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Se respondeu “Sim” continue a entrevista.
2) Os seus professores já realizaram atividades no ambiente externo da faculdade?
( ) Sim

( ) Não

Se sim, cite as atividades que os seus professores já ﬁzeram fora da faculdade nos
últimos 3 anos.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3) Em sua opinião as viagens e/ou visitas técnicas colaboraram com a aprendizagem do
conteúdo trabalhado em sala de aula?
(
(
(
(
(

) Muito
) Razoavelmente
) Pouco
) Não colaboraram
) Não sei responder

4) Nas viagens e/ou visitas técnicas realizadas pela faculdade você acredita que os
professores conseguem relacionar o conteúdo teórico dado em sala de aula com a
prática?
( ) Sempre
( ) Às vezes
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( ) Pouco
( ) Nunca
( ) Não sei responder
5) Você acha importante a faculdade realizar viagens e/ou visitas técnicas
interdisciplinares, ou seja, que relacionem o conteúdo das diversas disciplinas numa
mesma viagem e/ou visita?
( ) Muito importante
( ) Razoavelmente
( ) Pouco importante
( ) Nada importante
( ) Não sei responder
Por favor, justiﬁque sua resposta.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6) Você acha importante para a sua formação participar de viagens e/ou visitas técnicas
com o objetivo de conhecer melhor a cultura, a história, a geograﬁa e/ou a economia
dos lugares?
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Muito importante
Razoavelmente
Pouco importante
Nada importante
Não sei responder

7) Como você avalia a organização e o planejamento das viagens e/ou visitas técnicas
realizadas pela faculdade através da Paradise Turismo?

(
(
(
(
(

) Muito bem planejadas
) Bem planejadas
) Pouco planejadas
) Mal Planejadas
) Não sei responder

8) Na sua opinião quais são os pontos positivos para a sua formação em participar de
viagens e/ou visitas técnicas organizadas pela faculdade / Paradise Turismo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9) Na sua opinião quais são os pontos negativos para a sua formação em participar de
viagens e/ou visitas técnicas organizadas pela faculdade / Paradise Turismo?
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10) Você saberia dizer o que a faculdade poderia fazer para melhorar as viage ns e/ou
visitas técnicas no ambiente externo da instituição?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11) Comente sobre a importância do turismo como vetor do conhecimento na sua
formação acadêmica.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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